
MỪNG XUÂN TÂN SỬU - 2021!

Quý bạn đọc kính mến! 
Năm 2020 đã khép lại và năm mới mở ra với nhiều cơ hội, kỳ vọng mới, Ban biên 

tập Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mong rằng, Đặc 
san Tết Dương lịch 2021 sẽ mang đến cho Quý bạn đọc sức bật mới - năm 2021 đầy ý 
nghĩa, kỳ vọng, nỗ lực và lạc quan.

Năm 2020, với tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường ảnh 
hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí 
và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, cùng sự đồng hành của cộng 
đồng doanh nghiệp, kinh tế tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả. Sự thành công của Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII đã xác định vai trò xây dựng quê hương Bà Rịa - 
Vũng Tàu trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công 
nghệ cao. Đây sẽ là “cú hích” cho năm 2021 tiếp tục đà tăng trưởng, hướng tới kỷ niệm 
30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Góp phần vào thắng lợi chung, trong năm qua Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cũng 
đã không ngừng đổi mới, phát huy hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác thông tin KH&CN là 
một trong những mắt xích quan trọng để đưa khoa học và công nghệ gắn bó chặt chẽ 
với đời sống sản xuất của nhân dân. Trở thành bạn đồng hành giúp tiếp cận mọi tiến 
bộ khoa học và công nghệ một cách dễ dàng, chủ động hơn. Hiểu được điều đó, trong 
năm qua với mong muốn là chuyên trang cung cấp kịp thời, nhanh nhất các thông 
tin về ứng dụng khoa học và công nghệ, Ban biên tập Đặc san Thông tin Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tận tâm, không ngừng thay đổi để cung cấp 
thông tin một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời về các kết quả nghiên cứu đề tài, dự án, 
các ứng dụng khoa học công nghệ mới, tiên tiến trên địa bàn tỉnh. 

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong định hướng phát triển năm 2021, Đặc 
san Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phấn đấu trở thành 
kênh thông tin quan trọng và tin cậy đối với bạn đọc, mang đến cho quý độc giả một 
ấn phẩm với nhiều thông tin đa dạng, thiết thực, kịp thời và chính xác phục vụ bạn đọc 
ngày một tốt hơn. Góp phần nâng cao vai trò của ngành khoa học và công nghệ trong 
tiến trình phát triển.

Nhân dịp đón năm mới, Xuân Tân Sửu 2021, Ban Biên tập Đặc san Thông tin Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý 
bạn đọc đã gắn bó, đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua, một năm mới 
dồi dào Sức khoẻ - Hạnh phúc - An khang - Thịnh vượng! 

ThS. Mai Thanh Quang
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
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DOANH NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ 

HƯỚNG PHÁT TRIỂN
|| TS. Trương Thành Công
Chủ tịch Liên hiệp hội KH&KT tỉnh BR-VT

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP KH&CN

Để phát triển đất nước và từng bước có những 
sản phẩm có thể cạnh tranh trong nước và khu 
vực trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng, chúng ta cần có doanh nghiệp làm ra 
những sản phẩm có chất lượng. Nhà nước nhận 
thấy các hoạt động nghiên cứu, triển khai KH-CN 
ở các Viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh 
nghiệp trong cả nước là khá lớn… Từ đó, có thể 
lập các doanh nghiệp KH-CN hướng đến mục tiêu 
làm ra các sản phẩm có chất lượng và sức cạnh 
tranh. Nghị định 80 năm 2007 của Chính phủ về 
doanh nghiệp KH-CN nhằm hỗ trợ hình thành 
mạng lưới doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
(DN KH&CN) trong cả nước, để tạo điều kiện đưa 
nhanh các tiến bộ KH&CN, các sáng chế, phát 
minh… vào sản xuất, đời sống và bảo vệ an ninh 
quốc phòng. Giúp đẩy nhanh quá trình thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu khoa học…

Việc phát triển hệ thống DN KH&CN được 
khẳng định là một trong những mục tiêu quan 
trọng trong chiến lược phát triển KH&CN giai 
đoạn 2016 - 2020 của Đảng và Nhà nước. Theo 
Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ đến năm 2020 sẽ hình thành 
5000 DN KH&CN. Tuy nhiên, tính đến tháng 
8/2019, cả nước mới có 468 doanh nghiệp được 
cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Cho 
đến nay (2020), đã 13 năm kể từ khi có Nghị định 
80 của Chính phủ, số doanh nghiệp khoa học của 
Việt Nam có lẽ chỉ khoảng hơn 500 doanh nghiệp. 
Riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT), năm 
2009 DN KH&CN đầu tiên của tỉnh đã được công 
nhận và phát triển rất tốt, đó là Công ty cổ phần 
một thành viên thoát nước đô thị (Busadco), nay 
là Công ty cổ phần KH-CN Việt Nam. Và sau đó 
một số Công ty, Doanh nghiệp khác cũng được cấp 
giấy phép hoạt động là DN KH&CN. Tuy vậy, 13 
năm qua tỉnh ta cũng chỉ có được 6 DN KH&CN 
là: Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Sec (VSC); 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế TROY; 
Công ty TNHH Sản xuất, thương mại Đại Nam; 
Công ty TNHH Ngọc Tùng và Công ty TNHH 
Giải pháp và Công nghệ Sao Việt. Đây là một con 
số rất khiêm tốn đối với tiềm năng có thể phát triển 
DN KH&CN ở Việt Nam cũng như tỉnh BR-VT. 
Trong đó còn phải nói đến một số Công ty trong 
nước cũng như trong tỉnh hoạt động rất khó khăn, 
trở ngại, không phát triển được.

Để thúc đẩy việc phát triển và hỗ trợ các DN 
KH&CN, kể từ đầu năm 2019, Nghị định 13/2019/
NĐ-CP về DN KH&CN đã góp phần tạo cơ chế 
thông thoáng hơn. Vào tháng 10/2019, Hiệp hội 
Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(VTS) cũng chính thức được thành lập, với mục 
tiêu kết nối giúp chuyển giao kết quả nghiên cứu, 
ứng dụng KH&CN vào sản xuất kinh doanh. Các 
hoạt động ấy góp phần thúc đẩy số lượng doanh 
nghiệp được cấp giấy chứng nhận DN KHCN 
trong phạm vi cả nước có tăng lên. Nhưng thực 
tế còn rất nhiều khó khăn. Tại sao vậy? Chúng ta 
biết, trong số 700.000 doanh nghiệp cả nước đang 
hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có không ít doanh 
nghiệp đã triển khai nhiều ứng dụng KH&CN, 
nhận chuyển giao công nghệ, phát triển công nghệ 
thông tin, công nghệ sinh học, các công nghệ cao 
khác… Và đang có nhiều đóng góp về phát triển 
kinh tế - xã hội cho đất nước. Cho dù Chính phủ đã 
tiếp tục bổ sung vào Nghị định 80 một số điều kiện 
thuận lợi với các chính sách ưu đãi hơn cho việc 
thành lập DN KH&CN, như việc Chính phủ tiếp 
tục ban hành Nghị định 13, có hiệu lực từ tháng 3 
năm 2019 để thay thế cho Nghị định 80 năm 2007 
với nhiều ưu đãi hơn nữa. Nhưng như trên đã nói, 
tốc độ phát triển các doanh nghiệp khoa học trong 
hơn 10 năm qua cũng không đạt mức kỳ vọng.

Vậy làm thế nào để tăng nhanh số lượng và chất 
lượng hoạt động của các DN KH&CN. Trước hết 
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ta cần xem những nguyên nhân gì tác động khiến 
các doanh nghiệp có ứng dụng KH&CN hay các 
viện nghiên cứu, trường đại học không mặn mà lập 
các DN KH&CN….
2. NHỮNG THUẬN  LỢI VÀ KHÓ KHĂN 
TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
KH&CN

Về thuận lợi, theo các Nghị định của nhà nước, 
DN KH&CN sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế, 
như 4 năm đầu DN KH&CN được miễn thuế thu 
nhập doanh nghiệp, tính từ ngày có giấy chứng 
nhận DN KH&CN, được miễn giảm 50% thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong 9 năm tiếp theo. Ngoài 
ra DN KH&CN còn được ưu đãi vay vốn, tiếp cận 
các nguồn vốn hỗ trợ khác…

Nhưng thực tế DN KH&CN gặp rất nhiều khó 
khăn. Trước hết là việc cho vay tín dụng. Không 
phải doanh nghiệp KH&CN nào cũng có sẵn vốn 
để triển khai các kết quả nghiên cứu hay ứng dụng 
các kết quả chuyển giao tiến bộ KH&CN, nên cần 
vay vốn. Thế nhưng họ không có thế chấp bằng tài 
sản, bằng nhà xưởng hay đất đai… Thứ hai là thuế, 
chính sách thuế tính theo tỷ lệ doanh thu của sản 
phẩm công nghệ trên tổng doanh thu. Thực tế các 
DN KH&CN rất gian nan khi làm việc với cơ quan 
thuế để được hưởng những ưu đãi. Thực tế có một 
số DN KH&CN đã bỏ không làm và không nhận 
các ưu đãi này do những phiền hà, rắc rối trong 
việc hoàn tất các thủ tục xem xét miễn giảm thuế. 
Tỉnh BR-VT đã có DN KH&CN như thế (Công 
ty TNHH Sản xuất, thương mại Đại Nam - DN 
KH&CN). Thứ ba là DN KH&CN không có được 
những ưu đãi của nhà nước trong việc hỗ trợ đưa 
các sản phẩm được tạo ra từ sáng tạo KH-CN đã 
được khẳng định, được giải thưởng vào các dự án, 
công trình của nhà nước hay khuyến khích quảng 
bá trong cộng đồng áp dụng... 

Ngay ở tỉnh BR-VT chúng tôi thấy rất cụ thể là 
các sản phẩm có chất lượng tốt, giá thành rẻ, hợp 
lý, độ bền cao… như: Phân bón hữu cơ vi sinh của 
Công ty Đại Nam; Đê kè bê tông đúc sẵn cốt sợi 
phi kim… của Công ty Busadco; gạch không nung 
công nghệ mới… của Công ty TROY; tàu thuyền, 
ca nô bằng vật liệu PPC của công ty Viet-Sec; phần 
mềm “Đảm bảo chất lượng và chống hàng giả” của 
Công ty TNHH Giải pháp Sao Việt… Chưa được 
các cơ quan hữu quan và lãnh đạo tỉnh quan tâm 

hỗ trợ tích cực để đưa vào các công trình, dự án 
của nhà nước hay hỗ trợ quảng bá sản phẩm. 

Kè bê tông cốt sợi phi kim, một sản phẩm của DN KH&CN 
Busadco ứng dụng ở biển Tây Cà Mau

Thứ tư là việc phổ biến, hướng dẫn chính sách 
và áp dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước, của 
các cơ quan, các tổ chức thuộc các Sở, Ngành chưa 
đồng bộ, thống nhất và thiếu hấp dẫn. Hay việc 
làm các hồ sơ, thủ tục, hỗ trợ lập DN KH&CN, 
tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước; việc 
truyền thông, đưa các thông tin đến các DN chưa 
dễ dàng, thuận tiện… Do đó họ ngại thành lập DN 
KH&CN cũng như áp dụng các chính sách do nhà 
nước ban hành. 
3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÁT TRIỂN DOANH 
NGHIỆP KH&CN NHƯ KỲ VỌNG

Như ta đã biết, một doanh nghiệp được công 
nhận là DN KH&CN trước hết doanh nghiệp ấy có 
một thương hiệu và có những sản phẩm, dịch vụ 
có thể đứng vững trên thị trường nhờ có ứng dụng 
khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ, hoàn 
thiện công nghệ. Cho đến nay, đã là năm 2020 Việt 
Nam mới có hơn 500 DN, còn tỉnh BR-VT chỉ có 
6 DN KH&CN. Nhưng kỳ vọng của cả nước và 
của tỉnh BR-VT là phải có nhiều DN KH&CN 
hơn, tức là theo dự kiến cả nước phải có được gấp 
10 lần số DN KH&CN như hiện nay. Theo chúng 
tôi, Nhà nước cần có giải pháp khắc phục bằng các 
chính sách cũng như sự quan tâm một cách cụ thể, 
hợp lý, rõ ràng hơn. Còn các DN KH&CN cũng 
cần phải tích cực đổi mới, sáng tạo… thì thời gian 
tới DN KH&CN mới có thể phát triển và phát triển 
đột phá. 

Một số giải pháp cụ thể xin được đề xuất như sau:
- Việc cho vay tín dụng, nhà nước có thể tạo điều 
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kiện cho DN KH&CN, nhất là các DN vừa và nhỏ, 
DN khởi nghiệp được lấy kết quả sáng tạo KH-CN 
làm thế chấp, tín chấp, như từ dự án KH-CN; từ 
bằng sáng chế; giải pháp hữu ích…

- Nhà nước cần có ưu đãi cụ thể cho các DN 
KH&CN như hỗ trợ đưa các sản phẩm của DN 
KH&CN được tạo ra từ sáng tạo KH-CN, đã được 
kiểm chứng, được giải thưởng vào những dự án, 
công trình của nhà nước sử dụng vốn ngân sách… 
(có thể không cần ưu đãi thuế mà hãy tạo thị 
trường cho DN KH-CN). Như các sản phẩm về 
vật liệu mới trong xây dựng, đê kè bảo vệ bờ; công 
nghệ xử lý môi trường, bảo vệ môi trường; phân 
bón hữu cơ vi sinh; các phần mềm chống hàng giả, 
sản phẩm bảo vệ sức khỏe; cây con, giống mới…

- Về công tác thông tin, truyền thông và các bộ 
phận tư vấn, hướng dẫn DN, giúp đỡ DN trong 
việc lập hồ sơ, đăng ký DN KH&CN… cũng cần 
được đổi mới, năng động, thiết thực, dễ dàng. Phổ 
biến các chính sách phải hấp dẫn, đưa được thông 
tin cụ thể đến người, đến DN có nhu cầu.

- Đối với các DN KH&CN, cần phải đổi mới và 
sáng tạo. Phải tiếp cận được, tìm ra các thị trường 
còn bỏ ngỏ. Ở Việt Nam hiện nay còn nhiều thị 
trường rất rộng mở như: Nông nghiệp; Du lịch; Y 
tế, Giáo dục; Logistic… DN KH&CN cần nghiên 
cứu tạo sản phẩm của mình theo hướng đó.

- Ngoài ra các DN KH&CN phải đẩy mạnh liên 
kết với nhau, liên kết với các Viện nghiên cứu, 
trường đại học và lấy thị trường làm mục tiêu để 
phát triển sản phẩm.

Theo chúng tôi, phát triển DN KH&CN về số 
lượng không khó. Tuy nhiên, điều quan trọng là 
các DN này phát triển ra sao, có thể dẫn dắt nền 
kinh tế hay cuốn hút các DN khác đi theo không. 
Trong sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (4.0) thì điều này rất cần 
sự quan tâm và tạo điều kiện của Nhà nước, vì 
Nhà nước trước hết là khách hàng lớn và đầu tiên 
để giúp doanh nghiệp triển khai áp dụng các sản 
phẩm từ sáng tạo KH-CN của mình.

T.T.C

Hoạt động “Kết nối cung - cầu công nghệ        
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020” sẽ thúc đẩy 

chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu công nghệ góp 
phần phát triển thị trường công nghệ.

Sự kiện “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa-
Vũng Tàu năm 2020” khai mạc ngày 3/12 là hoạt 
động nổi bật trong chuỗi hoạt động kết nối cung 
- cầu công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu tổ chức với sự tham gia của hơn 800 đại 
biểu đến từ 63 tỉnh thành trong cả nước. Tham dự 
Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu Trần Văn Tuấn.

Hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ là một 
trong các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm phát 
triển thị trường KH&CN của Việt Nam, là hoạt 
động định kỳ, thường xuyên được Bộ KH&CN 
chủ trì, phối hợp với các địa phương triển khai ở 
quy mô quốc gia, vùng qua đó xác định nhu cầu 

THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI 
CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ

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

công nghệ và kết nối với nguồn cung công nghệ 
phù hợp.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Sự kiện “Kết nối cung – cầu 
công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020”

Hoạt động “Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa-
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Vũng Tàu năm 2020” sẽ thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ, ứng dụng và thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu công nghệ góp phần phát triển thị 
trường công nghệ, phục vụ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng cao năng 
lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh và trong cả nước, 
đưa KH&CN vào thực tiễn phục vụ sản xuất, kinh 
doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng cùng các đại biểu thăm 
quan hệ thống phần mềm Autodesk Infraword thiết kế quy 
hoạch công trình hạ tầng, giúp quản lý, chia sẻ dữ liệu dự án 
của Công Ty CP Tư Vấn Thiết Kế Cảng - Kỹ Thuật Biển Portcoast.

Sự kiện diễn ra với hoạt động chính là triển lãm 
của gần 200 gian hàng đến từ các viện trường, 
doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước có công 
nghệ - thiết bị trưng bày tập trung vào các lĩnh 
vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng 
dụng công nghệ 4.0, xử lý chất thải - môi trường, 
giải pháp tiết kiệm năng lượng, khởi nghiệp - đổi 
mới sáng tạo và hoạt động tư vấn - kết nối công 
nghệ. Khoảng 400 công nghệ được trình diễn và 
hơn 150 đơn vị sẵn sàng chuyển giao công nghệ. 
Một số công nghệ tiêu biểu như: Robot; máy in 
3D; Ứng dụng công nghệ 3D trong sản xuất; các 
loại máy móc, thiết bị công nghệ tự động phục vụ 
sản xuất nông nghiệp (thiết bị bay không người lái, 
hệ thống giám sát sâu bệnh hại cây trồng, hệ thống 
giám sát chất lượng nước…); các loại chế phẩm 
sinh học, phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực 
vật có nguồn gốc sinh học ứng dụng trong nông 
nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường; các quy trình 
và mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; các thiết 
bị sử dụng năng lượng tái tạo, các giải pháp tiết 
kiệm năng lượng trong sản suất… Sự kiện đã thu 
hút gần 3.000 lượt khách tham quan, tìm hiểu công 

nghệ đến từ các cơ quan trung ương, các cơ quan/
đơn vị, các tổ chức, viện, trường, doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh, hội nông dân tỉnh, hội nông 
dân các huyện/thị xã/thành phố, đoàn thanh niên, 
học sinh/sinh viên các trường trên địa bàn tỉnh…. 

Bên cạnh hoạt động triển lãm và tư vấn kết nối 
còn có các hoạt động liên quan như Hội nghị về 
hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa 
phương năm 2020, Hội thảo khoa học “Ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp”.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng cho biết, trong bối cảnh Việt Nam 
hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tác 
động đa chiều của toàn cầu hóa, tự do hoá thương 
mại, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự 
phát triển mạnh mẽ của KH&CN thế giới sẽ mang 
lại cơ hội đồng thời là thách thức rất lớn cho mỗi 
quốc gia trong chặng đường phát triển. Việt Nam 
đang xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm 2021-2030, trong đó khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định nền tảng 
để đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền 
kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả 
và năng lực cạnh tranh, phát triển đất nước nhanh 
và bền vững, thực hiện các mục tiêu chiến lược về 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tất yếu 
chúng ta phải lựa chọn con đường phát triển dựa 
vào KH&CN, tạo môi trường pháp lý thuận lợi 
thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, đổi 
mới công nghệ, thương mại hóa và ứng dụng các 
thành tựu KH&CN hiện đại, lành mạnh hóa thị 
trường KH&CN và môi trường kinh doanh ở Việt 
Nam, từ đó góp phần nâng cao năng lực công nghệ 
của quốc gia và doanh nghiệp.

“Thời gian qua, trên cơ sở bám sát chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ chế, chính 
sách về KH&CN đã được tập trung hoàn thiện với 
nhiều quy định tiến bộ và đổi mới để đưa KH&CN 
không chỉ gắn mà thực sự đồng hành và thúc đẩy sự 
phát triển của các ngành, lĩnh vực và địa phương. 
Bộ KH&CN cùng với các Bộ, ngành đã và đang 
xây dựng và ban hành đồng bộ hành lang pháp lý 
và các cơ chế, chính sách cần thiết để phát triển thị 
trường KH&CN; đẩy mạnh việc xây dựng các định 
chế trung gian để phát triển thị trường KH&CN”, 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết.
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Thông qua Sự kiện, các cơ sở giáo dục đại học, 
các viện nghiên cứu, các nhà khoa học, các doanh 
nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước gặp gỡ, kết 
nối, hình thành, phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ, mở rộng hợp tác giữa các viện nghiên 
cứu, trường đại học, doanh nghiệp, đưa khoa học 
công nghệ vào thực tiễn phục vụ cuộc sống, sản 
xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội.

Để hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ mang 
lại hiệu quả thiết thực và trở thành một sự kiện có 
ý nghĩa, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp tăng cường 
phối hợp chặt chẽ với Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ và các Sở KH&CN, nhà khoa học, viện 
nghiên cứu để tiếp tục bàn bạc, trao đổi, thống 
nhất nhằm đi đến việc ký kết, triển khai hợp đồng 
chuyển giao công nghệ thành công; thúc đẩy hoạt 
động ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao 
các tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp và tăng khả 
năng cạnh tranh, giúp phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương.

Theo ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sự kiện kết nối cung - cầu 
công nghệ có ý nghĩa thúc đẩy chuyển giao đổi 
mới công nghệ cho các doanh nghiệp địa phương, 
tạo điều kiện cho các nhà khoa học chuyển giao 
kết quả nghiên cứu và sản xuất kinh doanh góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Văn Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc sự kiện

Ông Trần Văn Tuấn tin tưởng rằng, việc tổ chức 
sự kiện sẽ hình thành mối liên kết cung – cầu công 
nghệ giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học và khu 

vực sản xuất, xúc tiến chuyển giao công nghệ đối 
với các kết quả nghiên cứu được tạo ra, thúc đẩy 
sự phát triển của thị trường công nghệ. Qua đó, 
nâng cao được năng lực nghiên cứu và phát triển 
của các cơ sở nghiên cứu khoa học theo hướng chủ 
động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thị trường và 
doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển 
doanh nghiệp KH&CN. Đồng thời, khuyến khích 
xã hội hóa hoạt động đầu tư dành cho nghiên cứu 
và phát triển KH&CN.

Hoạt động “Kết nối cung – cầu công nghệ Bà Rịa 
– Vũng Tàu năm 2020” nhằm mục đích thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng và thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu công nghệ góp phần phát 
triển thị trường công nghệ, phục vụ doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mới, nâng 
cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh và trong 
cả nước, đưa KH&CN vào thực tiễn phục vụ sản 
xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là lần thứ hai, hoạt động kết nối cung-cầu 
công nghệ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần 
Văn Tuấn cho biết, Bà Rịa-Vũng Tàu xác định rõ, 
cần tăng cường năng lực, sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực, đẩy mạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 
lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong hệ thống 
đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ 
doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao 
đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp hoạt động 
khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

M.H.Y

Sự kiện “Kết nối cung-cầu công nghệ Bà Rịa-Vũng 
Tàu năm 2020” diễn ra từ ngày 3-4/12 với hoạt động 
chính là triển lãm của gần 200 gian hàng đến từ các 
viện trường, doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước 
có công nghệ - thiết bị trưng bày tập trung vào các 
lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng 
dụng công nghệ 4.0, xử lý chất thải – môi trường, 
giải pháp tiết kiệm năng lượng, khởi nghiệp – đổi 
mới sáng tạo và hoạt động tư vấn – kết nối công 
nghệ. Bên cạnh hoạt động triển lãm và tư vấn kết 
nối còn có các hoạt động liên quan như Hội nghị về 
hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa 
phương năm 2020, Hội thảo khoa học “Ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp”.
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Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi 

ích trăm năm thì phải trồng người” và Nghị quyết 
2, khóa 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
coi “Khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo là 
quốc sách hàng đầu và là động lực để phát triển 
Đất nước”; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh (Liên hiệp hội), Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Đài Phát thanh Truyền hình đã phối hợp tiến 
hành tổ chức thành công 6 lần Cuộc thi Sáng tạo 
thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
(Cuộc thi), đã chọn được nhiều sản phẩm tham gia 
Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn 
quốc và đạt được nhiều giải thưởng. 

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải cho các tác giả đoạt giải
Năm 2019 - 2020, được sự cho phép của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; Liên hiệp hội tiếp tục phối hợp với 
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào 
tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh 
Truyền hình tỉnh tổ chức Cuộc thi lần thứ VII (năm 
2019-2020). Đây là sự biểu dương lực lượng tài 
năng trẻ có khát vọng trở thành nhà sáng chế trong 
tương lai và mong muốn đóng góp những ý tưởng 
sáng tạo xây dựng đất nước nói chung tỉnh BR-VT 
nói riêng giàu mạnh, văn minh trong một tương lai 
không xa.

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, 
NHI ĐỒNG NĂM 2020 - TIẾP TỤC KHƠI DẬY 
TIỀM NĂNG VÀ PHÁT HUY TƯ DUY SÁNG 
TẠO CỦA CÁC EM HỌC SINH, SINH VIÊN

|| ThS. Nguyễn Ngọc Nguyện
Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh BR-VT

Cuộc thi lần này đã thu hút đông đảo các em 
học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia dự thi. Ban tổ 
chức đã nhận được 72 hồ sơ đăng ký tham gia dự 
thi, trong đó cấp tiểu học có 11 sản phẩm; THCS: 
44 sản phẩm và THPT: 17 sản phẩm. Tính theo 
các huyện, thị xã, thành phố: TP Vũng Tàu: 16 sản 
phẩm, TP Bà Rịa: 07 sản phẩm, huyện Châu Đức: 
05 sản phẩm; TX Phú Mỹ: 05 sản phẩm; Huyện 
Xuyên Mộc: 02 sản phẩm; Huyện Đất Đỏ: 13 sản 
phẩm, Huyện Long Điền: 24 sản phẩm. Một số 
đơn vị đã tích cực vận động nhiều sản phẩm tham 
gia dự thi như: Trường THCS Văn Lương, huyện 
Long Điền (10 sản phẩm); Trường THPT Vũng 
Tàu (06 sản phẩm); THCS Phước Thạnh, Đất Đỏ 
(09 sản phẩm). Các cá nhân có nhiều ý tưởng đăng 
ký tham gia dự thi như: Đỗ Thành Đạt, trường 
THPT Trần Văn Quan (02 sản phẩm); Trần Đăng 
Khoa, trường THCS Phước Thạnh (02 sản phẩm); 
Văn Võ Thiên Kim, trường THCS Phước Thạnh 
(02 sản phẩm). 

Trên cơ sở kết quả của Hội đồng chấm thi, Ban 
tổ chức đã ra quyết định công nhận và trao giải 
thưởng cho 37 sản phẩm (gồm 03 giải Nhất, 04 
giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích). Các 
mô hình sản phẩm dự thi đạt giải cho thấy các ý 
tưởng sáng tạo của lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi 
đồng của tỉnh là rất phong phú, đa dạng, có ở tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội và mang lại hiệu 
quả thiết thực trong học tập, vui chơi giải trí, sản 
xuất và đời sống góp phần vào sự phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh. Ban tổ chức chọn ra 19 sản phẩm 
đạt giải tham dự Cuộc thi toàn quốc lần thứ 16, 
trong đó có 02 sản phẩm đoạt giải khuyến khích.

Các sản phẩm đạt giải đều thể hiện tính mới, sáng 
tạo và khả năng áp dụng thực tiễn cao như: Sản 
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phẩm “Thiết bị học chữ cái, học toán cho người 
khiếm thị” của em Phạm Thị Thùy Trang, lớp 
10A1, Trường THPT Trần Văn Quan, huyện Long 
Điền.  Trong một đợt tham quan học tập tại trường 
Phổ thông đặc biệt “Nguyễn Đình Chiểu” Tp Hồ 
Chí Minh. Em Trang nhận ra các trẻ em khiếm thị 
rất khó khăn trong quá trình học bảng chữ cái đặc 
biệt là tính toán và nhận dạng hình ảnh hình học. 
Xuất phát từ thực tế trên, em đã tiến hành nghiên 
cứu và cho ra sản phẩm này. Sản phẩm thiết bị 
thiết kế trực quan giúp cho các em khiếm thị học 
bảng chữ cái, học toán dễ dàng, thuận lợi và hiệu 
quả nhất. Nội dung của thiết bị có thể thay đổi linh 
hoạt thông qua thẻ nhớ... Sản phẩm này đoạt giải 
nhất Cuộc thi cấp tỉnh và giải khuyến khích Cuộc 
thi toàn quốc.

+ Sản phẩm “Ống hút xanh” của tác giả Dương 
Ngọc Diễm, lớp 9A4 Trường THCS Phước Hải, 
huyện Đất Đỏ. Sản phẩm có tính khả thi cao vì sử 
dụng cỏ bông lau dại, sau đó dùng bột vỏ sò làm 
chất khử trùng. Nếu sản phẩm được nhân rộng sẽ 
thay thế ống hút nhựa, góp phần bảo vệ môi trường. 
Sản phẩm này đoạt giải nhì Cuộc thi cấp tỉnh.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi lần này là nhiều 
sản phẩm đề xuất các giải pháp phòng chống dịch 
COVID-19 hữu ích, có tính ứng dụng, trong đó có 
02 sản phẩm đoạt giải cao:

+ Sản phẩm “Thiết bị đo thân nhiệt không tiếp 
xúc và rửa tay sát khuẩn tự động để phòng ngừa 
Covid-19” của nhóm tác giả Đỗ Thành Đạt, Huỳnh 
Công Hiếu, Trường THPT Trần Văn Quan, huyện 
Long Điền. Sản phẩm có tính khả thi cao, sản phẩm 
được điều khiển và giám sát từ xa bằng remote và bộ 
thu tín hiệu và hiển thị trên led 7 đoạn nên giúp người 
đo và người giám sát biết được thân nhiệt của cơ thể 
một cách hiệu quả và không cần người giám sát đứng 
quá gần người đo, giá thành rẻ, dễ sử dụng và sửa 
chữa, tiện lợi, chính xác và đạt hiệu quả cao. Sản 
phẩm này đoạt giải nhất Cuộc thi cấp tỉnh (Hình 1). 

+ Sản phẩm “Máy khử khuẩn Covid-19” của 
nhóm tác giả Lê Thành Đạt;  Lê Ngô Hoàng Hảo; 
Tô Thụy Tuyết Vi, Trường THCS Văn Lương, 
huyện Long Điền. Sản phẩm này sẽ giúp chúng ta 
khử khuẩn toàn thân và hoàn toàn tự động; Ngoài 
ra, thiết bị còn có thể khử khuẩn các đồ dùng cá 
nhân. Điểm mới của sản phẩm là thiết bị nhỏ hơn 
có thể dễ dàng di chuyển thoáng hơn ngoài trời 

nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sát khuẩn và giảm 
bớt đi sự lây lan của virus. Giá thành sản phẩm rất 
rẻ tiền với những dụng cụ dễ mua ở trong nước. 
Sản phẩm này đoạt giải nhất Cuộc thi cấp tỉnh.

Sơ đồ khối của sản phẩm
Qua kết quả cuộc thi lần này có thể thấy rằng các 

ý tưởng sáng tạo của lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi 
đồng của tỉnh là rất phong phú, đa dạng, có ở tất cả 
các lĩnh vực của đời sống xã hội và mang lại hiệu 
quả thiết thực trong học tập, vui chơi giải trí, sản 
xuất và đời sống.

Bên cạnh những ưu điểm trên, cuộc thi lần này 
còn những nhược điểm hạn chế như: thể lệ đã quy 
định và hướng dẫn chi tiết nhưng một số sản phẩm 
chưa thực hiện đầy đủ hồ sơ và trình bày còn sơ 
sài. Sản phẩm tham dự tập trung không đồng đều 
ở các huyện, thị xã, thành phố, sản phẩm dự thi tập 
trung nhiều ở huyện Long Điền, Đất Đỏ. Sinh viên 
các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên 
nghiệp trên địa bàn tỉnh không có sản phẩm nào 
tham gia. Một số đơn vị có các sản phẩm tham gia 
còn mang tính hình thức, chưa thực sự chú trọng 
vào việc tìm kiếm ý tưởng sáng tạo và hỗ trợ để 
đưa ý tưởng phát triển thành sản phẩm.

Để cuộc thi các năm sau được tốt hơn, Ban tổ 
chức đã kiến nghị: Cần có sự phối hợp chặt chẽ, 
đồng bộ hơn nữa giữa các ban, ngành trong công 
tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng đến các em học sinh, thanh thiếu niên 
trên địa bàn tỉnh và các bậc phụ huynh, các thầy 
cô giáo; Các cơ quan thông tin đại chúng cần coi 
đây là nhiệm vụ quan trọng để có kế hoạch tuyên 
truyền kịp thời, đầy đủ, sát thực.

Ban tổ chức Cuộc thi tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết, 
trao giải ngày 26/11/2020 và phát động Cuộc thi 
sáng tạo Thanh thiếu nhi lần thứ VIII ( 2020- 2021).

N.N.N
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Lần đầu tiên một Cuộc thi về đổi mới sáng tạo 
trong lĩnh vực khai thác và chế biến hải sản 

được tổ chức tại Việt Nam.
Nghề cá đóng vai trò quan trọng trong phát triển 

kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Năm 2018, Bộ Chính 
trị đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám 
Ban chấp hành TW Khóa XII về “Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong đó nêu rõ 
chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công 
nghệ tiên tiến trong nuôi trồng, khai thác, bảo 
quản, chế biến hải sản, tạo ra các sản phẩm chủ 
lực, có chất lượng, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu 
cầu của thị trường; thúc đẩy các hoạt động nuôi 
trồng, khai thác hải sản bền vững, tăng cường bảo 
vệ, tái sinh nguồn lợi hải sản…

Những năm gần đây, ngành nghề cá tại Việt Nam 
phải đối diện với nhiều thách thức. Sản lượng cao 
nhưng giá trị gia tăng không lớn cùng với nhiều 
khó khăn trong công tác khai thác, nguồn lợi hải 
sản suy giảm khiến lĩnh vực khai thác hải sản càng 
trở nên ít thu hút với ngư dân và người lao động. 
Các phương pháp đánh bắt còn lạc hậu, việc bảo 
quản hải sản có nhiều khó khăn, sản phẩm hải sản 
từ Việt Nam bị rút thẻ vàng IUU của Ủy ban Châu 
Âu khiến cho hoạt động xuất khẩu gặp nhiều khó 
khăn. Những khó khăn này đe dọa bền vững của 
môi trường và của nghề cá tại Việt Nam.

Bà Rịa - Vũng Tàu là một địa phương có nhiều 
lợi thế và tiềm năng để trở thành trung tâm của 
đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Nghề cá. Là một 
trong những ngư trường lớn nhất cả nước với sản 
lượng đánh bắt cá tự nhiên đứng thứ 2 toàn quốc, 
đứng thứ 2 về đội khai thác thủy sản với hơn 6.000 
phương tiện. Với vị trí gần thành phố Hồ Chí 
Minh, là cửa ngõ hàng hải của khu vực Nam Bộ, 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành điểm giao thương 
quan trọng trong lĩnh vực hậu cần Nghề cá. Toàn 
tỉnh có 8 cảng cá lớn với tổng năng lực hàng hóa 
thông qua cảng cá khoảng 360.000 tấn/năm và trên 

CHUNG KẾT CUỘC THI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
NGÀNH KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU NĂM 2020
|| CN. Minh Khôi
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

170 DN chế biến thủy sản với tổng công suất trên 
250.000 tấn. Bên cạnh đó, Bà Rịa - Vũng Tàu còn 
là một tỉnh có thế mạnh về công nghiệp, cơ khí 
với nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Để thúc đẩy phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu là 
một trung tâm của đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực 
Nghề cá, năm 2020, lần đầu tiên Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quỹ 
Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, Công ty Hiệp lực và Phát triển 
Việt (TP. Vũng Tàu) tổ chức Cuộc thi “Đổi mới 
sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020”. Văn phòng thúc 
đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT là 
đơn vị thường trực triển khai Cuộc thi.

Ngày 4-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức tổng kết và trao giải 
cuộc thi “Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế 
biến hải sản tỉnh BR-VT năm 2020”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển 
các giải pháp đổi mới sáng tạo, công nghệ tiềm 
năng giải quyết các vấn đề trong chuỗi cung ứng 
ngành khai thác và chế biến hải sản (từ các công 
nghệ đánh bắt, giải pháp tàu thuyền, bảo quản, 
truy xuất nguồn gốc, chế biến, thị trường đến bảo 
vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản) có khả năng 
phát triển thành các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, 
doanh nghiệp công nghệ tốt. Cuộc thi có tổng giải 
thưởng 130.000.000 đồng và các hỗ trợ từ chính 
sách khởi nghiệp của tỉnh sau Cuộc thi cùng các 
giải thưởng tới từ nhà tài trợ.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận 
được 19 hồ sơ, dự án của các cá nhân, tổ chức 
đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Cần Thơ 
và TP.HCM tham gia. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ 
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chức đã lựa chọn được 9 dự án vào vòng chung kết 
và tổ chức trao giải.

Kết quả, giải nhất trị giá 50 triệu đồng được 
trao cho dự án “Thiết bị an toàn cho ngư phủ làm 
việc trên tàu đánh cá xa bờ” của 2 học sinh Bùi 
Đình Quang Anh và Nguyễn Quang Khởi (Trường 
THPT Vũng Tàu). 

Bốn giải tiềm năng, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng 
cho các dự án: “Ứng dụng công nghệ nano UFB 
để bảo quản thủy sản trên tàu đánh bắt xa bờ” 
của Thạc sĩ Phạm Văn Long (Phân viện nghiên 
cứu hải sản phía Nam); “Tranh và hoa làm từ vảy 
cá” của ông Lê Ngọc Biết (Đại học Công nghệ 
TP.HCM); “Bảo quản mực sống trong quá trình 
khai thác thủy sản để nâng cao giá trị gia tăng 
cho sản phẩm mực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của 
Nguyễn Bá Ngọc (Công ty cổ phẩn Mực Nhảy 
Biển Đông) và “Sổ Nhật ký khai thác Thủy sản 
điện tử” của bà Phan Thị Mỹ Linh (Đại học Nha 
Trang, Khánh Hòa).

Ban Tổ chức trao giải nhất cho hai bạn học sinh 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các dự án đạt giải đều thể hiện tính mới, sáng 
tạo và khả năng áp dụng thực tiễn cao như:

Dự án “Thiết bị an toàn cho ngư phủ làm việc 
trên tàu đánh cá xa bờ” của 2 HS Bùi Đình Quang 
Anh và Nguyễn Quang Khởi (lớp 12A15 trường 
THPT Vũng Tàu) đạt giải Nhất của cuộc thi. Dự 
án này có tính thiết thực, khả thi, có thể ứng dụng 
ngay vào thực tiễn. Theo đó, thiết bị an toàn cho 
ngư dân gồm 2 mođun, 1 cái gắn trên tàu và 1 cái 
gắn trên người ngư dân. Khi đeo mođun này, nếu 
ngư dân vượt qua phạm vi an toàn so với tàu, máy 
chủ sẽ phát ra tín hiệu để kịp thời ứng cứu, tránh 
xảy ra những tai nạn đáng tiếc trên biển. “Hiện 

nay có rất nhiều thiết bị chuyên dụng dành cho 
ngư phủ, nhưng chỉ tối ưu cho công việc đánh bắt 
của họ. Vì thế, chúng em muốn tạo ra một thiết 
bị an toàn cho ngư phủ để có thể đảm bảo tránh 
được những sự việc rơi xuống biển dẫn đến mất 
tích hay tử vong”, Quang Anh cho biết. Thiết bị 
không cần sử dụng mạng internet, hoạt động trên 
biển, có khả năng hoạt động trong môi trường khắc 
nghiệt. Thiết bị có thể quản lý lên đến 200 ngư phủ 
trên tàu. “Nhóm em đã có thiết bị mẫu và đang 
gửi Công ty đóng tàu Anh Tú (huyện Cần Giờ, TP. 
Hồ Chí Minh) thử nghiệm. Dự kiến, khi bán ra thị 
trường, thiết bị này có giá khoảng hơn 200 ngàn 
đồng/cái”, Quang Anh cho biết thêm.

“Sổ nhật ký khai thác thủy hải sản điện tử” do 
các giảng viên và SV đến từ Trường ĐH Thủy 
sản Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nghiên cứu là 1 
trong 4 giải pháp đạt giải tiềm năng tại cuộc thi 
và được Ban tổ chức đánh giá cao. Ông Trần Văn 
Hào, giảng viên Viện Khoa học Công nghệ, Đại 
học Thủy sản Nha Trang cho biết, theo Thông tư 
21/2018/Bộ NN-PTNT, tàu cá từ 12m trở lên phải 
ghi sổ nhật ký khai thác với 35 thông tin trong quá 
trình đánh bắt. Tuy nhiên, điều kiện trên biển sóng 
to, gió lớn, ngư dân làm việc mệt nhọc, nên việc 
ghi chép thủ công sẽ không tránh khỏi sai sót. Vì 
vậy, năm 2018, nhóm giảng viên - SV Trường ĐH 
Thủy sản Nha Trang đã nghiên cứu ứng dụng “Sổ 
nhật ký khai thác thủy hải sản điện tử” để ngư dân 
sử dụng miễn phí. Gần 2 năm qua, nhóm giảng 
viên - SV của trường phối hợp với Hiệp hội cá ngừ 
đại dương Việt Nam đã và đang thí điểm ứng dụng 
này tại 3 tỉnh: Bình Định, Khánh Hòa và Phú Yên 
trên 18 tàu cá.

Với ứng dụng này, ngư dân chỉ cần có điện thoại 
thông minh chạy hệ điều hành Android và chỉ cần 
nhập 2 trường thông tin là loại cá và cân nặng; 33 
thông tin còn lại như ngày giờ, thời gian thu, tọa 
độ thu, tọa độ thả… sẽ được ứng dụng tự động tích 
hợp với hệ thống định vị của tàu cá để cập nhật 
thông tin. Khi về bờ, ngư dân bấm nút nộp nhật ký, 
thông tin được chuyển lên website, cơ quan quản 
lý sẽ mở và quản lý các dữ liệu này. “Chúng tôi 
mong muốn hợp tác với các công ty cung cấp thiết 
bị máy định vị VMS để có sản phẩm hoàn hảo nhất 
phục vụ ngư dân đánh bắt hải sản trên biển”, ông 
Hào cho biết thêm.
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Trong khi đó, dự án “Ứng dụng công nghệ đá sệt 
bảo quản sản phẩm có giá trị kinh tế cao trên tàu 
khai thác xa bờ” của Viện nghiên cứu Hải sản phía 
Nam được xem là giải pháp hữu ích trong việc bảo 
quản sau thu hoạch. Ông Đinh Xuân Hùng, Phân 
viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam cho biết, lâu 
nay, các chuyến đánh bắt xa bờ của ngư dân đều 
phải bảo quản sản phẩm sau thu hoạch bằng đá 
nước ngọt mang từ bờ ra. Do thời gian bảo quản 
không được lâu nên ngư dân phải bán hải sản ngay 
sau khi đánh bắt trên biển, dẫn đến hiệu quả kinh 
tế thấp.

“Ứng dụng công nghệ đá sệt bảo quản sản phẩm 
có giá trị kinh tế cao trên tàu khai thác xa bờ”, 
gồm máy sản xuất đá sệt, hầm bảo quản và hệ 
thống điện với công suất sản xuất 4 tấn đá/ngày 
từ nước biển ở vùng đánh bắt. Như vậy, việc sản 
xuất đá để ướp hải sản sẽ chủ động hơn. Đặc biệt, 
nhiệt độ của đá sệt là -3 độ C có thể kéo dài thời 
gian ướp hải sản trong vòng 30 ngày, trong khi đá 
thông thường có nhiệt độ 0 độ C, chỉ có thể ướp 

hải sản trong vòng 12 ngày. “Nhiệt độ âm sâu hơn, 
thời gian ướp hải sản lâu hơn, phù hợp với chuyến 
biển dài 25-30 ngày nên ứng dụng này rất phù hợp 
với nghề lưới rê, chụp, câu… Giá bán hiện tại mỗi 
mô hình này là 300 triệu đồng. Chúng tôi tiếp tục 
nghiên cứu thay thế các vật liệu sản xuất trong 
nước để giảm giá thành sản phẩm”, ông Hùng 
thông tin thêm.

Những thành công và kết quả bước đầu của cuộc 
thi năm nay sẽ là tiền đề cho sự thành công và phát 
triển vượt bậc của Cuộc thi những năm tiếp theo. 
Sau Cuộc thi, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn 
phòng Thúc đẩy Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh 
sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình, chính sách 
hỗ trợ của tỉnh để các giải pháp tiềm năng tiếp tục 
được hỗ trợ từ các chương trình, chính sách hỗ trợ 
khởi nghiệp của tỉnh để phát triển thành các dự án 
thành công. Ban tổ chức Cuộc thi cũng đã sẵn sàng 
để khởi động cho Cuộc thi trong năm 2021 quy mô 
lớn hơn, nhiều dự án chất lượng hơn nữa tham gia.

M.K

Đó là một trong những mục tiêu của ngành khoa 
học và công nghệ tại Hội nghị về “Hoạt động 

ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 
2020”, trong khuôn khổ chương trình của Sự kiện 
“Kết nối cung - cầu công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu 
năm 2020” được tổ chức tại TP Vũng Tàu vừa qua.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng cùng đại diện lãnh đạo 
các Cục, Vụ, Viện của Bộ KH&CN; Lãnh đạo các 
Sở KH&CN và các trung tâm có chức năng ứng 
dụng chuyển giao công nghệ 63 tỉnh, thành phố 
trên toàn quốc.

Nhiều chỉ số ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ tăng

Báo cáo kết quả hoạt động ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ địa phương giai đoạn 2016-2020 
và định hướng giai đoạn 5 năm tiếp theo, ông Tạ 
Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công 
bố nhiều chỉ số tích cực về hoạt động ứng dụng và 

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

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

chuyển giao công nghệ ở các tỉnh, thành. Theo ông 
Dũng, giai đoạn 2011 - 2015 số lượng hợp đồng tư 
vấn chuyển giao công nghệ 11.036 hợp đồng, tổng 
giá trị 220 tỷ đồng. Sang giai đoạn 2016 - 2020, số 
lượng hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ đã 
tăng lên 14.907 hợp đồng, tổng giá trị 290 tỷ đồng, 
tăng 32%.

Tương tự, số lượng công nghệ làm chủ trước đây 
là 227 công nghệ, nhưng trong 5 năm gần đây số 
lượng tăng lên thành 357, tăng 57%. Công nghệ 
sinh học là ngành có số lượng lớn nhất chiếm 42%, 
nông nghiệp 18%, môi trường 16%,...

Bên cạnh đó, số lượng nhiệm vụ KH-CN cũng 
tăng trung bình khoảng 6% mỗi năm. Giai đoạn 
2016-2020 là 840 nhiệm vụ, tổng kinh phí 788 tỷ 
đồng. Kinh phí cấp tỉnh, thành phố chiếm 51%, cấp 
bộ và quốc gia 28%, cấp cơ sở 21%. Năm 2020 do 
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ảnh hưởng của Covid-19 diễn biến phức tạp, khó 
lường ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế 
- xã hội, số lượng nhiệm vụ KH-CN giảm so với 
năm 2019 (184 nhiệm vụ so với 210 nhiệm vụ). 
Tuy nhiên, so với giá trị trung bình 168 nhiệm vụ 
KH-CN trong cả giai đoạn, năm 2020 có sự tăng 
trưởng lớn hơn so với trung bình; một số Trung 
tâm đã chủ động, tập trung hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. 
Những công nghệ, sản phẩm của Trung tâm đã 
đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương.

Ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố nhiều chỉ số 
tích cực về hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ ở 

các tỉnh, thành
Về nhân sự làm việc trong các trung tâm tư vấn, 

chuyển giao công nghệ cũng tăng 30% (năm 2015 
là 1.374 người (cả viên chức và hợp đồng), năm 
2020 là 1.675 người). Lao động có trình độ tiến 
sĩ tăng 7 người, thạc sĩ tăng 180 người, đại học 
tăng 218 người... Nhân sự trực tiếp làm nhiệm vụ 
nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ 
731 người, chiếm 44% tổng số nhân sự.

Để thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, 
ông Tạ Việt Dũng mong muốn các trung tâm cần 
chủ động tiếp nhận, lựa chọn kết quả nghiên cứu 
để hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp ứng dụng 
vào sản xuất phù hợp với đặc thù của địa phương. 
Các trung tâm cần hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng 
đổi mới công nghệ, tập trung xác định nhu cầu 
doanh nghiệp, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển 
giao công nghệ, cung cấp thông tin cho doanh 
nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ… 

Nâng cao năng lực các Trung tâm Ứng dụng 
và Chuyển giao công nghệ

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Mai Thanh Quang 
- Giám đốc Sở KH&CN cho biết, thời gian qua 
công tác ứng dụng và chuyển giao công nghệ cũng 
rất được quan tâm và có nhiều nỗ lực trong công 
tác quản lý, điều hành với các giải pháp cụ thể để 
nâng cao năng lực và trình độ KH-CN cho các tổ 
chức, doanh nghiệp; Tăng cường gắn kết chặt chẽ 
giữa người sản xuất, doanh nghiệp, địa phương và 
các đơn vị nghiên cứu, hỗ trợ để thúc đẩy đổi mới 
công nghệ, ứng dụng công nghệ vào phục vụ thực 
tiễn sản xuất và đời sống.

Đề xuất các ý tưởng nâng cao năng lực các 
trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, bà 
Nguyễn Thị Tố Uyên - Giám đốc Trung tâm Ứng 
dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Cần Thơ 
cho biết, cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát 
triển các công nghệ rất nhanh khiến các Trung tâm 
phải tích cực thể hiện vai trò của mình để nâng 
cao hoạt động, phục vụ doanh nghiệp. Theo bà 
Uyên, để phát huy nền kinh tế tri thức và sự tự 
chủ, bà mong muốn cần đẩy mạnh sự liên kết với 
các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, các 
trung tâm với nhau. Mỗi trung tâm cần lựa chọn 
lĩnh vực công nghệ chủ lực, dựa trên điều kiện sản 
xuất, cơ sở vật chất có sẵn để quyết định đầu tư 
lựa chọn công nghệ chủ lực, cùng với đó là quan 
tâm đến quyền sở hữu trí tuệ. Các Trung tâm cần 
xây dựng chiến lược tầm nhìn ngắn, trung và dài 
hạn, thích ứng với sự phát triển của khoa học kỹ 
thuật, thực hiện hoạt động trên cơ sở dữ liệu nắm 
bắt công nghệ chủ lực trong tương lai để xây dựng 
hoạt động hiệu quả hơn. “Và quan trọng nữa là 
cần tăng cường liên kết các Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN giữa các tỉnh, thành trong nước 
để phát triển”, bà Uyên nói.

Ở một góc nhìn khác, ông Nguyễn Đình Vinh 
- Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công 
nghệ và Đổi mới sáng tạo Hải Phòng (iSC) cho 
rằng, mô hình hoạt động của Trung tâm phải là 
một mô hình về ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
gắn với doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh. 
Mỗi Trung tâm phải chọn được sản phẩm, công 
nghệ chủ lực, nguồn lực về con người, đầu tư tài 
chính,… để khi nhắc tới ai cũng sẽ nhớ đến sản 
phẩm chủ lực gắn với đơn vị. Từ thực tiễn hoạt 
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động của iSC, hướng tới xây dựng sản phẩm dựa 
trên nhu cầu khách hàng, hiện đơn vị có một số sản 
phẩm chủ lực như lưu trữ giống gà Liên Minh, một 
loại đặc sản Hải Phòng, giá thành trên 220.000 
đồng/kg. Trung tâm sẵn sàng chuyển giao mô hình 
nuôi gà cho người dân, sau đó hỗ trợ bao tiêu bán 
ra thị trường. Hai sản phẩm chủ lực khác của iSC 
là chế phẩm sinh học Neo - polymic xử lý ao nuôi 
theo hướng bảo vệ môi trường và lưu giữ hơn 100 
nguồn gen quý hiếm của địa phương làm cơ sở 
chuyển giao.

Nhiều sản phẩm KH&CN của tỉnh BR-VT có tính ứng dụng cao 
trong thực tiễn được trưng bày tại triển lãm Sự kiện “Kết nối 

cung-cầu công nghệ BR-VT năm 2020”

Đồng tình với quan điểm này, Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng cho rằng, 
ngoài việc xây dựng sản phẩm chủ lực các Trung 
tâm Ứng dụng, Chuyển giao công nghệ cần phát 
triển công nghệ, dịch vụ sát với định hướng phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương, các ngành 
được ưu tiên phát triển. Đây được coi là đầu bài 
để các trung tâm triển khai các dịch vụ theo những 
định hướng đó.

V.H.T

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 28/07/2017 
của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu về việc phát triển Nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 
Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 
của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kế 
hoạch hành động thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU 
ngày 28/7/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ ỨNG 
DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NGÀNH 

NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Sau 3 năm triển khai, phát triển Nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao đã đạt được những kết 
quả tích cực, đây là một trong những tiền đề, động 
lực để phát triển ngành nông nghiệp Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BR-VT) theo ứng dụng Công nghệ cao 
(ƯDCNC) đến năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ương về 
Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các 
đơn vị sự nghiệp công lập, các trung tâm hoạt 
động lĩnh vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
ở địa phương được sắp xếp, tinh gọn. Hiện, cả 
nước có 52 trung tâm được sắp xếp lại, 11 trung 
tâm đang xây dựng kế hoạch sắp xếp. Trong đó, 20 
trung tâm có 3 chức năng ứng dụng tiến bộ khoa 
học công nghệ, thông tin khoa học công nghệ và 
tiêu chuẩn đo lường; 24 trung tâm có 2 chức năng 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin 
khoa học công nghệ gộp với tiêu chuẩn đo lường; 
19 trung tâm chỉ có chức năng ứng dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ.
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Trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản:
ƯDCNC trong nuôi thủy sản lồng bè: Tính 

chung, trên địa bàn toàn tỉnh BR-VT có hơn 500 
cơ sở nuôi trồng thủy sản lồng bè. Sản lượng cá 
biển nuôi lồng bè trên địa bàn tỉnh hàng năm hơn 
1.500 tấn, chủ yếu ở hai địa phương là Tp Vũng 
Tàu và thị xã Phú Mỹ. Các tháng đầu năm 2020, 
tình hình thời tiết, môi trường thuận lợi, người dân 
tại các địa phương đều đồng loạt thả nuôi và đem 
lại kết quả khả quan. Với xu thế các vùng nuôi 
lồng bè được quan tâm cho chủ trương mở rộng 
quy hoạch, người dân ngày càng áp dụng, ứng 
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nuôi trồng 
như hệ thống cho ăn tự động, quan trắc môi trường 
tự động, đầu tư hệ thống lồng nuôi hiện đại theo 
công nghệ nuôi biển chịu được sóng to gió lớn, hệ 
thống sục khí oxy tự động… từ đó sản lượng cá 
biển nuôi lồng bè trên địa bàn tỉnh ngày càng gia 
tăng theo sự phát triển và đáp ứng nhu cầu của thị 
trường.

ƯDCNC trong nuôi tôm nước lợ: Tính đến tháng 
7 năm 2020, trên địa bàn tỉnh BR-VT có 17 tổ 
chức, cá nhân nuôi tôm ƯDCNC (diện tích khoảng 
400 ha/2500 tấn/năm). Một số mô hình nuôi tôm 
thẻ, tôm sú ứng dụng công nghệ cao đồng loạt đưa 
vào khai thác, thả giống mật độ cao gấp từ 2-5 
lần nuôi thông thường, mật độ thả có thể đến 500 
con/m2. Nuôi tôm ƯDCNC dù phải đầu tư ban đầu 
với số vốn rất lớn với bình quân hơn 5 tỷ VND/
ha tùy quy mô, tuy nhiên nuôi tôm ƯDCNC hầu 
như không bị dịch bệnh, nuôi mau lớn, số vụ nuôi 
tăng từ 2 lên đến 4-5 vụ/năm, với quy trình nuôi 
tuần hoàn khép kín ít thay nước, sản lượng, năng 
suất có cơ sở tăng lên đến 100 - 150 tấn/ha/năm 
như tại các Công ty Minh Phú, cơ sở Liên Giang. 
Các ƯDCNC vào trong nuôi tôm tại BR-VT cụ thể 
gồm: Công nghệ sục khí khuyếch tán oxy trong 
nước (ống Nano-Tube), quan trắc môi trường bằng 
máy đo tự động; nuôi theo quy trình kỹ thuật của 
Isarel và có cải tiến cho phù hợp với tình hình địa 
phương, nuôi tôm 3 sạch: tôm giống sạch, nước 
sạch, đáy ao sạch và nước tuần hoàn khép kín; ứng 
dụng công nghệ tuần hoàn, khép kín trong nhà 
màng; Mô hình nuôi CPF-Combine, có hệ thống 
xử lý chất thải Biogas; Nuôi siêu thâm canh 2 giai 
đoạn, 3 giai đoạn trên hồ tròn nổi. Các ưu điểm của 
nuôi tôm công nghiệp ƯDCNC là thả nuôi với mật 

độ rất cao, nuôi đạt tỷ lệ sống cao hơn 80%, trong 
khi thông thường chỉ đạt 65-70%, từ đó làm nâng 
cao năng suất, sản lượng, trong khi các mô hình 
nuôi tôm công nghiệp ƯDCNC chiếm diện tích 
đất không nhiều, tiết kiệm đáng kể lượng nước sử 
dụng trong cả quá trình nuôi, các cơ sở có thể quay 
vòng nhiều vụ nuôi/năm, đồng thời cũng kiểm soát 
tốt các yếu tố môi trường qua ứng dụng hệ thống 
quan trắc tự động và bán tự động, hệ thống cho ăn 
tự động, hệ thống kích hoạt thay đổi nguồn điện 
tự động, sử dụng vi sinh thay cho thuốc, hóa chất 
và kháng sinh như trước đây.… Vì vậy, ở các mô 
hình nuôi tôm công nghiệp ƯDCNC đã tránh được 
tình trạng thừa thức ăn vừa lãng phí, vừa làm ảnh 
hưởng đến môi trường, bên cạnh đó, các mô hình 
nuôi cũng ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết 
do khép kín, làm giảm dịch bệnh. 

ƯDCNC trong sản xuất giống thủy sản: Tại BR-
VT, hiện có hơn 10 tổ chức cá nhân đã và đang 
triển khai sản xuất tôm giống sạch bệnh ƯDCNC 
với quy mô và quy trình hiện đại, trang trại được 
xây dựng và đầu tư bài bản, giống tôm bố mẹ được 
các chủ cơ sở nhập khẩu trực tiếp từ Singapore, 
Thái Lan và từ Mỹ về để cho sinh sản nhân tạo, 
hàng năm cung cấp ra thị trường nuôi trong và 
ngoài tỉnh BR-VT từ 4-5 tỷ giống bảo đảm sạch 
bệnh. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống 
thủy sản, như: quy trình nuôi vi sinh khép kín; quy 
trình xử lý nước đầu vào bằng hệ thống RO, UF; 
Hệ thống xử lý nước thải RO lọc nước mặn thành 
nước ngọt để tái sử dụng (Công ty CP tại Phước 
Hải); làm sạch môi trường nước trong các bể sinh 
sản nhân tạo, bể ương giống bằng men vi sinh (hạn 
chế tối đa sử dụng thuốc, hóa chất xử lý môi trường 
nước) giảm được chi phí, nâng cao chất lượng con 
giống, góp phần đạt mục tiêu sản xuất và cung cấp 
cho người nuôi nguồn giống sạch bệnh.

Tỷ lệ ứng dụng CNC so với tổng quy mô nuôi 
trồng thủy sản: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh BR-VT 
có khoảng 18 cơ sở nuôi trồng và sản xuất giống 
thủy sản với diện tích khoảng 400 ha nuôi tôm 
đang ứng dụng công nghệ cao so với tổng diện tích 
nuôi trên toàn tỉnh đạt 7.200 ha. Như vậy diện tích 
nuôi trồng thủy sản ƯDCNC chiếm tỉ lệ khoảng 
5,6% so với tổng quy mô nuôi trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực trồng trọt: Tính đến tháng 
7/2020, trên địa bàn tỉnh có 46 cơ sở ƯDCNC, quy 
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mô sản xuất diện tích 2,562.51 ha; diện tích đang 
sản xuất là 2,527.7 ha, sản lượng ước đạt 27,835 
tấn/năm. Các sản phẩm chủ yếu như rau các loại, 
dưa lưới, chuối, cây ăn quả, hoa, nấm, hồ tiêu…

Công nghệ ứng dụng gồm: nhà màng, nhà lưới, 
hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân; công 
nghệ thủy canh; công nghệ theo dõi điều chỉnh 
nhiệt độ, ẩm độ từ xa. Việc ƯDCNC 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. Chi tiết diện tích từng 
loại sản phẩm đến tháng 7/2020:

TT Chủng loại Quy mô 
(ha)

Diện tích sản 
xuất (ha)

Sản lượng 
(tấn)

1   Rau các loại 10,59 6,30 964,00

2   Dưa lưới 17,00 6,30 752,40

3   Bưởi DX 220,00 220,00 2,640,00

4   Hoa lan 0,48 0,50 -

5   Nấm bào ngư 10,00 0,40 41,60

6   Nhãn 49,40 49,40 238,00

7   Nhãn xuồng 6,80 6,80 476,00

8   Hồ tiêu 65,00 65,00 37,50

TT Chủng loại Quy mô 
(ha)

Diện tích sản 
xuất (ha)

Sản lượng 
(tấn)

9   Xoài 142,00 142,00 -

10   Chuối 479,02 479,00 21,555,90

11   Sầu riêng 220,00 220,00 -

12   Bơ 522,50 517,50 225,00

13   Cây ăn quả 
  khác 710,00 710,00 900,00

14   Rau củ quả 1,00 - -

15   Mít 94,15 94,20 -

16   Ca cao 10,00 10,00 -

17   Nấm linh chi 4,57 0,30 4,60

Cộng 2562,51 2527,70 27.835,00

Đến nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 16.189,22 ha 
áp dụng tưới nước tiết kiệm, tưới nước kết hợp 
dinh dưỡng, tiết kiệm được nhân công và dinh 
dưỡng, nước tưới. Từ đó tăng hiệu quả sản xuất 
(diện tích: cây hàng năm 2.286,54 ha, cây ăn quả 
6.379,38 ha, cây công nghiệp lâu năm 7.523,3ha).

Trong những năm gần đây, ngành trồng trọt đã 
thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động và do 
yêu cầu của thị trường tiêu thụ nên hiện nay nhiều 
cơ sở sản xuất trồng trọt đã và đang sản xuất đạt 

Ứng dụng Nuôi cá Lồng bè bằng công nghệ Na Uy trên sông Chà Và, xã Long Sơn
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chứng nhận VietGAP/GAP, chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm. Tính đến nay, trên 
địa bàn tỉnh có 1.471,73 ha diện tích sản xuất trồng 
trọt đạt các chứng nhận an toàn thực phẩm, cụ thể:

+ Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm (còn hiệu lực): 16,36 ha; trong đó cây rau: 
13,55 ha; dưa lưới: 3,5 ha.

+ Chứng nhận VietGAP: 82,87 ha, trong đó cây 
ăn quả 57,37 ha; rau, quả các loại 5,3 ha; lúa 16,7 
ha; dưa lưới 3,5 ha.

+ Chứng nhận GlobalGAP: 25 ha, trong đó cây khoai 
mài 10 ha; cây tiêu: 15 ha.

+ Chứng nhận SAN trên cây tiêu: 1.224,5 ha;
+ Chứng  nhận UTZ trên cây ca cao: 123 ha.
Tỷ trọng giá trị sản phẩm trồng trọt ƯDCNC 

trên tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp lĩnh vực 
trồng trọt có xu hướng tăng qua các năm: từ 3,03% 
năm 2017 lên 6,47% năm 2020.

Sở Nông nghiệp và PTNT thăm mô hình trồng dưa lưới ƯDCNC 
Kimlong Farm tại huyện Châu Đức

Trong lĩnh vực chăn nuôi: 
Đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 127 trại 

(gồm: 16 trại heo thịt, 30 trại heo nái, 68 trại gà 
thịt, 02 trại gà giống, 11 trại vịt đẻ). Quy mô đàn 
vật nuôi ƯDCNC qua các năm như sau: 

TT Chủng loại

Chăn nuôi ứng dụng CNC qua 
các năm

2018 2019 2020

01 Heo thịt con) 158.320 142.347 89.988

02 Heo nái (con) 28.510 30.401 38.100

03 Gà thịt (con) 1.085.500 1.145.000 1.265.000

04 Gà giống (con) 53.000 46.000 52.000

05 Vịt đẻ (con) 94.000 86.000 93.000

Ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi đã và 
đang được các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, 
bởi vì nó đem lại lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư 
(giảm giá thành sản phẩm, phòng chống dịch tốt 
hơn, quản lý thuận lợi,…). Tổng hợp các tiến bộ 
kỹ thuật và quản lý đã áp dụng vào chăn nuôi trên 
địa bàn tỉnh hiện nay như sau:

- Chuồng trại: Ứng dụng công nghệ chăn nuôi 
chuồng kín (chuồng lạnh). Chăn nuôi heo hạn chế 
sử dụng nước. Chăn nuôi gà nhiều tầng (giảm diện 
tích đất xây dựng).

- Con giống: Nhập con giống ông bà có chất lượng 
cao trực tiếp từ nước ngoài về nuôi như Trung tâm 
Khuyến nông, Trại heo Vĩnh Tân, trại gà Phi Long, 
trại gà Trần Văn Nam, trại vịt Hà Tuyển,… Nhập 
tinh heo giống cụ kỵ từ nước ngoài như trại Vĩnh 
Tân, trại Hưng Việt. Mua con giống bố mẹ chất 
lượng cao về nuôi để sản xuất thương phẩm. Liên 
kết với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
để gia công, sản xuất con giống có chất lượng cao 
như Công ty CP, Jappa, Emivet, Grimao,…

- Kỹ thuật chăn nuôi: Chăn nuôi theo quy trình 
VietGAHP. Chăn nuôi tự động, bán tự động. Ứng 
dụng công nghệ thông tin vào quản lý, kiểm soát.

- Vệ sinh và xử lý chất thải trong chăn nuôi: Sử 
dụng Biogas, đệm lót sinh học. Chiết tách phân. 
Sản xuất phân vi sinh. Ứng dụng vi sinh trong xử 
lý chất và nước thải.

- Ngoài các loại vật nuôi chủ lực thì ngành dẫn 
dụ và nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh hiện nay 
cũng đang ứng dụng nhiều nội dung công nghệ 
cao trong kỹ thuật chăn nuôi, sử dụng sóng siêu 
thanh,… Chất lượng sản phẩm của các cơ sở chăn 
nuôi ƯDCNC đã được nâng lên rõ rệt, có sức 
cạnh tranh cao trên thị trường, đầu ra luôn ổn định 
(được các doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh 
ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm). Với quy mô đàn 
vật nuôi ƯDCNC như trên, tổng giá trị sản phẩm 
ƯDCNC của tỉnh tăng qua các năm: Năm 2018 
đạt 2.890,9 tỷ đồng, đến năm 2020 đạt 4.672,8 
tỷ đồng. Theo đó tỷ lệ giá trị sản phẩm ứng dụng 
chăn nuôi so với tổng giá trị sản phẩm chăn nuôi 
trên địa bàn tỉnh đạt 44 - 45%. 

N.V.B
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Việc đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao (NNƯDCNC) để tăng năng 

suất, chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm hàng hóa và sử dụng có hiệu quả trên diện 
tích đất nông nghiệp, đảm bảo hiệu quả kinh tế 
cao và phát triển bền vững là bước phát triển tất 
yếu của ngành nông nghiệp cả nước nói chung và 
tỉnh BR-VT nói riêng. Để lĩnh vực này phát triển 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh cần đòi 
hỏi phải có những giải pháp, chính sách mang tính 
đột phá hơn. Từ thực tiễn này, sáng ngày 04/12 tại 
Thành phố Vũng Tàu, Hội thảo khoa học “Ứng 
dụng công nghệ cao trong nông nghiệp” đã được 
tổ chức với mục đích giới thiệu, trình diễn thành 
tựu nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào sản xuất 
và đời sống; góp phần thúc đẩy hoạt động thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển thị trường 
công nghệ và đẩy nhanh ứng dụng các tiến bộ 
khoa học vào đời sống và sản xuất; đóng góp thiết 
thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, đồng thời là cơ hội để các chuyên gia, nhà 
khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trao đổi thảo 
luận và đề xuất các giải pháp triển khai ứng dụng 
thực tế nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng 
bền vững.

Nông nghiệp công nghệ cao – xu thế tất yếu
Nông nghiệp công nghệ cao là một nền nông 

nghiệp ứng dụng hợp lý những công nghệ mới, 
tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo 
bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, 
thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và 
bảo đảm sự phát triển nông nghiệp bền vững. Phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao, đổi mới khoa 
học công nghệ được coi là một trong những giải 
pháp then chốt, trọng tâm. Ứng dụng khoa học 
công nghệ giải quyết các thách thức trong phát 
triển nông nghiệp bằng các ưu việt của các công 
nghệ như: Công nghệ sinh học, công nghệ nhà 
kính, công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ cảm 
biến, tự động hóa, internet vạn vật… giúp sản xuất 
nông nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, hạ 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG 
NÔNG NGHIỆP: CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP 

“BỨT PHÁ”
|| CN. Nguyễn Thị Tuyết
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VT

giá thành và nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ 
môi trường. Mặt khác, nông nghiệp công nghệ cao 
giúp nông dân chủ động trong sản xuất, khắc phục 
được tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, 
khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng 
nông sản. Chính vì vậy, việc thúc đẩy ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp là hướng đi tất 
yếu đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền 
vững của ngành nông nghiệp.

Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
cho biết: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư đã mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra 
nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và 
cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ 
đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã 
hội đất nước, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. 
Đồng thời, trong giai đoạn sắp tới, cùng với tốc 
độ phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị hóa tiếp 
tục tăng nhanh, nguồn lực về đất đai để phát triển 
nông nghiệp sẽ giảm dần. Ngày 28/7/2017, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án số 04-
ĐA/TU về phát triển NNƯDCNC đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2025. Sau gần 3 năm thực hiện 



>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

18 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Đề án 04-ĐA/TU, việc phát triển NNƯDCNC 
của tỉnh bước đầu đạt được những kết quả nhất 
định. Tuy nhiên, tỷ lệ ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp chưa cao, chưa đồng bộ thành 
một hệ thống; cơ sở hạ tầng kỹ thuật và nguồn 
nhân lực cho phát triển NNƯDCNC vẫn còn hạn 
chế… Những tồn tại trên làm cho sản xuất nông 
nghiệp của tỉnh chưa có sự đột phá về năng suất, 
chất lượng sản phẩm hàng hóa, sức cạnh tranh và 
hiệu quả chưa cao. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Phát 
triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
về tình hình triển khai Đề án số 04-ĐA/TU 
ngày 28/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đến năm 2020, tính đến 
tháng 11/2020, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã có 62 cơ sở sản xuất trồng trọt ứng dụng 
công nghệ cao, với tổng diện tích 2.726 ha, ước 
tính năm 2020 cung cấp ra thị trường trên 31 ngàn 
tấn sản phẩm, tổng giá trị sản phẩm trồng trọt 
ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 336 tỷ đồng, 
chiếm 5,7% giá trị sản phẩm ngành trồng trọt. Các 
công nghệ đáp ứng chủ yếu như: Nhà màng, nhà 
lưới, hệ thống tưới tiết kiệm, kết hợp điều tiết dinh 
dưỡng tự động, công nghệ thủy canh, công nghệ 
Aquaponic, công nghệ theo dõi điều chỉnh nhiệt 
độ, độ ẩm theo cảm biến, sử dụng điện năng lượng 
mặt trời… Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 131 
trang trại chăn nuôi heo, gia cầm (gồm: 100 trại 
heo, 31 trại gà, vịt) đầu tư ứng dụng công nghệ 
cao, chiếm 27,5% tổng đàn chăn nuôi gia cầm 
và 59,3% tổng đàn chăn nuôi heo (công nghệ: hệ 
thống chuồng lạnh, sử dụng chế phẩm sinh học, sử 
dụng giống bố, mẹ nhập ngoại,...). Lĩnh vực thủy 
sản, có 18 cơ sở nuôi trồng và sản xuất giống thủy 
sản ứng dụng công nghệ cao (công nghệ: nuôi theo 
quy trình 3 sạch gồm giống, nước và đáy ao sạch, 
sản xuất giống thủy sản áp dụng hệ thống máy 
HOD, máy RO, máy lọc UF,...), với diện tích 352 
ha, tăng 100 ha so cùng kỳ, trong đó đang sản xuất 
222 ha, sản lượng ước đạt 1.821 tấn/năm và 4,8 tỷ 
con giống/năm.

Những giải pháp ứng dụng công nghệ cao 
trong nông nghiệp

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, 
doanh nghiệp tiêu biểu đã đề xuất các giải pháp 

nhằm thúc đẩy phát triển cho nền nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao. Tại đây, các diễn giả đã phân 
tích tình hình thực tế, các chiến lược, kinh nghiệm 
cũng như đề xuất đối với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

PGS.TS. Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm 
Công nghệ sinh học TP.HCM cho biết, để phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao hiệu quả cần phải 
dựa vào ưu thế nông nghiệp của tỉnh, gắn với sự 
hợp tác của thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai 
cũng như thị trường to lớn tại TP. Hồ Chí Minh. 
Việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao phải được triển khai một cách đồng bộ và 
có trọng điểm theo từng giai đoạn. Xác định sản 
phẩm chủ lực và thị trường kèm theo, từ đó gắn 
liền với những giải pháp cụ thể. Tăng cường sự 
hợp tác và chuyển giao công nghệ từ các cơ quan 
nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, phải coi doanh 
nghiệp NNƯDCNC là những nhân tố hạt nhân 
quan trọng quyết định và các hợp tác xã, hộ nông 
dân tham gia sản xuất NNƯDCNC là các nhân tố 
hỗ trợ và liên kết với doanh nghiệp. Ông cũng cho 
rằng cần nhanh chóng hoàn thiện đầu tư các Khu 
nông nghiệp công nghệ cao do doanh nghiệp chủ 
trì, đây chính là hạt nhân, đầu mối thúc đẩy sự phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao. Cần sự tham gia 
dẫn dắt và chủ lực của một đơn vị nghiên cứu ứng 
dụng của Nhà nước đầu tư vào trong Khu công 
nghệ cao. Và có những chính sách ưu đãi đầu tư 
vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các đại biểu tham dự tại Hội thảo

NGND.GS.TS Nguyễn Quang Thạch, Chủ tịch 
HĐKH Viện Sinh Học Nông Nghiệp, Học Viện 
Nông Nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, ánh sáng là 
yếu tố quyết định đến sự sống, sinh trưởng, phát 
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triển hình thành năng suất và phẩm chất của cây 
trồng. Việc nghiên cứu chế tạo và quy trình sử 
dụng đèn chuyên dụng trong nông nghiệp công 
nghệ cao là một hướng đi mới mẻ đầy triển vọng 
rất cần tập trung phát triển như một giải pháp quan 
trọng trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn, Trường ĐH Bách khoa, 
ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho rằng, hệ thống 
nuôi trồng thủy sản hiện nay ở nước ta không còn 
phù hợp vì còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khó 
kiểm soát và xử lý dịch bệnh, gây ô nhiễm môi 
trường... Do đó, cần phải có sự thay đổi mang tính 
cách mạng, chuyển từ hệ thống nuôi thủy sản mở 
sang nuôi thủy sản kín với chi phí thấp.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo
Ông Nguyễn Đức Trường, Chủ tịch HĐQT, 

Tổng giám đốc Công ty CP Đại Thành cho biết, 
để Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp thông 
minh, ít chi phí nhân công, nâng cao năng suất, 
chất lượng nông sản thì việc ứng dụng công nghệ 
mới vào sản xuất nông nghiệp là điều chắc chắn 
nên làm. Hội nhập EVFTA là cơ hội lớn cho nông 
nghiệp Việt Nam. Vì vậy, chúng ta nên nắm bắt tốt 
cơ hội này, tự chuyển mình để nâng nông nghiệp 
Việt Nam lên tầm cao mới. Để làm được điều này, 
cần có sự nhất quán từ nhận thức đến hành động. 
Góp phần không nhỏ chính là những chủ nông trại, 
chủ doanh nghiệp nông nghiệp và cả những hộ 
nông dân nhỏ lẻ. Mỗi người lao động sẽ là một ông 
chủ, bà chủ thực sự trên chính ruộng đất của mình.

ThS. Đặng Hoàng Anh Tuấn, Viện Ứng dụng 
Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra 
giải pháp trong bảo quản nông sản bằng kho lạnh 
kết hợp điện trường. Giải pháp này sẽ làm giảm 

quá trình mất nước của nông sản bằng cách tạo ra 
mối liên kết chặt chẽ giữa phân tử nước với các 
thành phần khác trong cấu trúc của nông sản. Hiệu 
ứng điện trường các lỗ khí trên bề mặt rau quả 
được đóng lại, do đó sự bay hơi nước từ nông sản 
được hạn chế, giúp rau, quả, thịt, cá duy trì được 
độ tươi… Đây được xem là phương pháp bảo quản 
nông sản hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm và phù hợp với điều kiện hạ tầng của Việt 
Nam.

Ông Cao Nhật Anh Tú, Giám đốc Công ty TNHH 
4K Farm, TP Vũng Tàu cho rằng, một trong những 
yếu tố quan trọng để đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ cao trong nông nghiệp đó là cần sự hợp tác, 
liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân. 
Từ đó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung gắn với công nghiệp chế biến, tăng cường 
ứng dụng khoa học và công nghệ sau thu hoạch 
tạo ra giá trị mới cho nông sản. Từ tháng 4/2020, 
với quy trình 4K (không thuốc trừ sâu, không chất 
tăng trưởng, không chất bảo quản, không biến đổi 
gen), Công ty TNHH 4K Farm đã liên kết với các 
hộ nông dân trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ, Đất Đỏ 
triển khai trồng rau theo hướng công nghệ cao. 
Kết quả không chỉ tạo ra chuỗi liên kết trong việc 
tiêu thụ sản phẩm bền vững, 4K Farm còn triển 
khai tích hợp tổng thể hệ thống quản lý sản xuất 
bao gồm: nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm, quản lý chất lượng và sản lượng.

Để khoa học công nghệ thực sự thúc đẩy sự phát 
triển ngành nông nghiệp, trong thời gian tới, cần 
tiếp tục có các bước phát triển mới, tận dụng được 
những lợi thế trong tiến trình hội nhập, cần ứng 
dụng rộng rãi hơn nữa những thành tựu khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, 
hướng đến xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất 
hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, 
chất lượng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu 
cầu trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, cần sự 
quan tâm của các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện 
chính sách khuyến khích, phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao; cùng với đó cần sự đồng 
bộ trong toàn hệ thống để đưa các chính sách vào 
thực tiễn một cách thực sự để thực thi hiệu quả, góp 
phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam nói chung và 
tỉnh BR-VT nói riêng phát triển bền vững.

N.T.T
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Biển Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc vùng biển Đông 
Nam Bộ có 305 km chiều dài bờ biển (từ xã 

Bình Châu đến giáp Cần Giờ TP.HCM) và trên 110 
km đường bờ ven đảo. Có 6 cửa luồng lạch, có 01 
quần đảo Côn Sơn ở ngoài khơi (01 đơn vị huyện). 
Có vùng rạn khoảng 7,5 km2, có đầy đủ các đặc 
tính của vùng biển Đông Nam Bộ, nền đáy bằng 
phẳng, ít dốc, chất đáy phổ biến là bùn, cát, vỏ 
sò, trong đó đáy bùn chiếm khoảng 50% diện tích. 
Diện tích vùng đặc quyền kinh tế của biển Đông 
Nam Bộ khoảng 297.000 km 2, gấp trên 150 lần 
(150,37 lần) diện tích tự nhiên phần đất liền và hải 
đảo của tỉnh. Độ sâu 50 m nước cách bờ 40÷60 hải 
lý. Thuỷ triều thuộc chế độ bán nhật triều không 
đều, biên độ triều 3÷4m, ảnh hưởng của thuỷ triều 
sâu vào đất liền 170 km đối với hệ thống sông 
Đồng Nai. Trong vùng biển có các vùng nước trồi, 
nước chìm, hình thành 5 bãi cá chính (Bắc Cù Lao 
Thu, Nam Cù Lao Thu, Côn Sơn, Cửa Sông Cửu 
Long, Ngư trường cá nổi Vũng Tàu - Phan Thiết). 
Có 04 bãi tôm (Cù Lao Thu, Cửa Sông Cửu Long, 
Nam Vũng Tàu, Đông Nam mũi Cà Mau). Có 3 
bãi mực, mực tập trung ở biển Phan Thiết và Vũng 
Tàu - Côn Đảo. Nguồn lợi cá vùng biển Nam bộ 
thuộc phức hệ cá nhiệt đới, đa loài, sống tập trung 
thành đàn nhỏ, phân bố khá đều. Toàn vùng xác 
định được 661 loài thuộc 319 giống và 138 họ. 
Trong đó, số loài có giá trị kinh tế khoảng 100 loài, 
tập trung ở họ cá Khế, Đù, Sạo, Hồng, Mối, Thu, 
Ngừ,… Đặc điểm sinh học của cá biển vùng này là 
chu kỳ sống ngắn, thường chỉ 3-4 năm. Tốc độ sinh 
trưởng của cá trong năm đầu nhanh, thành thục 
sớm, ở độ tuổi 1 năm đã có thể khai thác được. Cá 
đẻ theo đợt, mùa đẻ hầu như kéo dài quanh năm, 
khả năng sinh sản mạnh. Thành phần thức ăn rộng, 
không có sự lựa chọn chặt chẽ và đại bộ phận đều 
bắt mồi quanh năm. Để có những phương hướng 
trong thời gian tới, Ngành Nông nghiệp và Phát 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

|| ThS. Nguyễn Lê Yến Hà 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

triển nông thôn đã đánh giá kết quả thực hiện kế 
hoạch chuyển giao ứng dụng Khoa học Công nghệ 
(KH-CN) thủy sản giai đoạn 2017-2020 trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

Chuyển giao, ứng dụng các mô hình KH-CN 
trong lĩnh vực khai thác thủy sản:

Chuyển giao, ứng dụng quy trình kỹ thuật khai 
thác cá ngừ và cá nổi nhỏ ở vùng biển xa bờ bằng 
lưới vây đuôi: 01 mô hình; Chuyển giao, ứng dụng 
quy trình kỹ thuật khai thác cá ngừ đại dương, cá 
nổi nhỏ bằng nghề câu tay và câu vàng: 01 mô 
hình; Chuyển giao, ứng dụng quy trình công nghệ 
khai thác mực, cá nổi nhỏ bằng lưới chụp ở vùng 
biển xa bờ: 01 mô hình; Chuyển giao, ứng dụng 
máy điện hàng hải cho nghề lưới vây, lưới rê khai 
thác hải sản xa bờ như: Radar Furuno, Koden 
(quyét xa 32, 48, 72 hải lý); máy dò ngang (quyét 
3600); định vị hải đồ màu; máy phân tích môi 
trường (cho nghề câu cá ngừ đại dương) máy đo 
dòng chảy, phao vô tuyến, điện thoại vệ tinh,... để 
hỗ trợ việc dò tìm, đánh giá đàn cá và đảm bảo an 
toàn cho người và tàu cá khi hoạt động trên biển; 
Chuyển giao, ứng dụng công nghệ bảo quản sản 
phẩm bằng vật liệu Inox và Polyurethane; sản xuất 
đá sệt làm lạnh bằng phân tử nano; thiết bị cấp 
đông (Hệ thống thiết bị cấp đông -18 đến -700C 
được sử dụng phổ biến trên tàu cá công nghiệp 
vỏ sắt hoặc vỏ vật liệu mới ở các nước có nghề cá 
phát triển); Chuyển giao, ứng dụng công nghệ lọc 
nước biển thành nước ngọt sử dụng cho nhu cầu 
sinh hoạt trên tàu cá; Xây dựng mô hình chuyển 
đổi từ nghề lưới kéo sang các nghề như vây, rê, câu 
khơi sử dụng một phần ngân sách nhà nước. 
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Đánh giá hiệu quả thực hiện các mô hình KH-
CN trong lĩnh vực khai thác thủy sản:

Sử dụng đèn Ledy trong đánh bắt thủy sản trên 
tàu khai thác xa bờ (quy mô 15 bộ/tàu): Trung tâm 
Khuyến Nông Khuyến ngư thực hiện mô hình sử 
dụng đèn Ledy trong đánh bắt thủy sản trên tàu 
khai thác xa bờ (quy mô 15 bộ/tàu) triển khai tại 
hộ ông Trần Đình Y, Phường 2, Thành phố Vũng 
Tàu với quy mô 15 bộ/tàu. Việc triển khai mô hình 
sử dụng đèn ledy trong đánh bắt thủy sản trên tàu 
khai thác xa bờ nhằm đáp ứng các mục tiêu như: 
Đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng chỉ số 
bảo vệ cao, tăng tuổi thọ sử dụng bóng đèn lên 
khoảng 12 năm (bóng đèn siu khoảng 1 năm), mức 
tiêu thụ nhiên liệu của bóng đèn led thấp, bằng 
25% bóng đèn siu nhưng độ sáng tương đương 
với bóng đèn siu, phạm vi chiếu sáng đa phần ánh 
sáng tập trung chiếu sâu xuống đáy biển nên dẫn 
dụ được các loài hải sản sống ở tầng đáy và tầng 
trung lên mặt nước, nên quá trình khai thác hiệu 
quả hơn. Qua gần 6 tháng triển khai và theo dõi 
mô hình, hiệu quả kinh tế mang lại là tiết kiệm 
nhiên liệu chiếu sáng cho khai thác hải sản 70% so 
với bóng đèn siu, sản lượng khai thác tăng khoảng 
20%, từ đó giúp những ngư dân khai thác thủy sản 
xa bờ của tỉnh sẽ giảm đáng kể chi phí, tăng hiệu 
quả kinh tế. 

Mô hình hệ thống Rada an toàn cho tàu khai thác 
xa bờ: Trung tâm Khuyến Nông Khuyến ngư thực 
hiện mô hình hệ thống Radar an toàn cho tàu khai 
thác xa bờ tại hộ ông Nguyễn Duy Ánh, Phường 5, 
TP Vũng Tàu với quy mô 1 bộ/tàu. Mô hình được 
triển khai với mục đích đảm bảo an toàn cho tàu 
khai thác, hạn chế va chạm, tai nạn giữa các tàu 
khi gặp thời tiết xấu trong khai thác thủy sản, đồng 
thời giúp ngư dân phát hiện sớm các tàu khác đến 
gần khu vực thả lưới, để cảnh báo cho các tàu khác 
không đến gần, do đó hạn chế tình trạng mất lưới 
hoặc đứt lưới do va chạm với tàu khác. Đặc biệt, 
radar hàng hải còn giúp ngư dân dễ dàng phát hiện 
tàu lạ để từ đó kịp thời xử lý, bám biển dài ngày, 
bảo vệ ngư trường và biển đảo của Tổ quốc. Qua 
quá trình triển khai mô hình và theo dõi, từ ngày 
lắp đặt máy radar đến nay hơn 6 tháng, máy Radar 
vẫn hoạt động tốt, không xảy ra vụ va chạm nào; 
Mô hình được thực hiện với quy mô 1 bộ/tàu. Với 
mục đích đảm bảo an toàn cho tàu khai thác, hạn 

chế va chạm, tai nạn giữa các tàu khi gặp thời tiết 
xấu trong khai thác thủy sản, đồng thời giúp ngư 
dân phát hiện sớm các tàu khác đến gần khu vực 
thả lưới, để cảnh báo cho các tàu khác không đến 
gần. Đặc biệt, Radar hàng hải còn giúp ngư dân dễ 
dàng phát hiện tàu lạ để từ đó kịp thời xử lý, bám 
biển dài ngày, bảo vệ ngư trường.

Mô hình máy dò ngang: Trung tâm Khuyến Nông 
Khuyến ngư thực hiện mô hình máy dò ngang tại 
tàu của ông Cao Văn Tèo, xã Bình Châu - huyện 
Xuyên Mộc với quy mô 01 bộ/tàu. Đã lắp đặt máy 
ngày 19/10. Hiện tại tàu đã đi được 01 chuyến 
biển, tổng sản lượng đánh bắt được 12 tấn, tăng 
50% so với lúc chưa lắp máy, lợi nhuận thu được 
120 triệu/chuyến, tăng 20% so với chưa lắp máy. 
Mô hình xây dựng sẽ nâng cao hiệu quả đánh bắt 
mực, tăng hiệu quả kinh tế cho ngư dân, tiết kiệm 
nhiên liệu. Đã tổ chức 01 lớp tập huấn với 25 lượt 
người tham dự; Với kỹ thuật mới sử dụng máy siêu 
âm để dò tìm mực, khi phát hiện đàn mực, sóng 
siêu âm sẽ hiển thị trên màn hình máy dò ngang, 
giúp cho thuyền trưởng xác định được vị trí đàn 
mực để đánh bắt, hạn chế quá trình di chuyển của 
tàu, tiết kiệm nhiên liệu. 

Công nghệ bảo quản sản phẩm khai thác: Hầu 
hết tàu thuyền khai thác xa bờ đều đóng bằng 
vỏ gỗ, sử dụng sơn để xử lý mặt ngoài vỏ tàu và 
mặt boong, sử dụng composite để trát lớp xử lý 
mặt ngoài, với phương thức này độ kín nước của 
vỏ tàu được cải thiện, mặt boong trơn nhẵn, hạn 
chế sự đọng nước và nhiễm khuẩn cho sản phẩm 
khai thác. 

Hầm bảo quản: Số lượng hầm bảo quản trên các 
tàu khai thác xa bờ dao động từ 3-8 hầm. Thời gian 
sử dụng hầm dao động từ 2 đến 6 năm, chất lượng 
hầm đạt trung bình. Tuy nhiên, một số phương 
tiện có chất lượng hầm bảo quản thấp nhưng vẫn 
chưa được cải tạo, sửa chữa. Vật liệu cách nhiệt 
của hầm bảo quản chủ yếu là xốp ghép và xốp thổi 
(PU). Mặc dù người dân đã nhận thấy tính ưu việt 
của việc sử dụng xốp thổi để làm hầm bảo quản, 
nhưng do giá thành cao nên tỷ lệ tàu ứng dụng 
công nghệ này chiếm chưa đến 50% tổng số tàu 
của Tỉnh. 

Dụng cụ bảo quản sản phẩm: Dụng cụ chứa 
đựng và bảo quản sản phẩm thủy sản trên các tàu 
khai thác xa bờ có sự khác nhau giữa các loại nghề 
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khai thác. Hầu hết tàu thuyền nghề lưới vây, chụp 
mực sử dụng khay nhựa, nghề lưới kéo sử dụng 
túi nylon, túi nhựa PE để đựng cá trong hầm bảo 
quản. Khay nhựa chủ yếu được sử dụng để bảo 
quản các đối tượng khai thác có giá trị kinh tế cao, 
các đối tượng có giá trị kinh tế thấp chủ yếu được 
bao bọc bởi túi PE hoặc muối xá (không sử dụng 
phương thức bao bọc cá). 

Công tác bảo quản sản phẩm sau thu hoạch: 
Hiện nay, nghề cá xa bờ của tỉnh sử dụng phương 
thức ngâm hạ nhiệt và xử lý cá trước khi bảo quản 
chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu các tàu hành nghề lưới rê 
thu ngừ, lưới rê xù. Hầu hết tàu thuyền khai thác 
xa bờ của tỉnh, sử dụng đá xay để bảo quản thủy 
sản khai thác, riêng nghề câu mực sử dụng phương 
thức phơi khô (vào mùa nắng) và một số tàu lưới 
Vây cá cơm sử dụng muối để bảo quản cá theo đơn 
đặt hàng. Thời gian bảo quản sản phẩm trên tàu cá 
từ 2 tuần trở lên, thực hiện bổ sung đá cho hầm bảo 
quản sản phẩm mỗi ngày 1 lần. Tuy nhiên, việc bổ 
sung đá chỉ thực hiện cho lớp bề mặt hầm, còn các 
lớp khác không thể thực hiện được. Độ dày lớp đá 
giữa các lớp cá tùy thuộc vào sản phẩm khai thác 
và thời gian chuyến biển dự kiến, thông thường từ 
10-20cm cho chuyến biển từ 3 tuần trở lên, đối với 
các chuyến biển ngắn ngày, lớp đá giữa các lớp cá 
<10cm. Một số tàu bán sản phẩm khai thác cho tàu 
thu mua, hậu cần thủy sản ngay trên biển, do đó 
chất lượng hải sản được nâng cao, giảm thất thoát 
sau thu hoạch, tăng thời gian bám biển dài ngày. 

Công tác vệ sinh tàu và hầm bảo quản: Hầu hết 
các tàu cá đều được làm vệ sinh boong tàu, sàn 
làm việc sau mỗi mẻ lưới. Thực hiện tổng vệ sinh 
khi kết thúc chuyến biển bằng nước biển, làm vệ 
sinh hầm bảo quản và tàu cá sau khi bốc xong cá, 
các tàu cá đều không sử dụng hóa chất trong quá 
trình vệ sinh tàu và hầm bảo quản, không sử dụng 
nước tại cảng, bến cá để vệ sinh tàu thuyền và rửa 
sản phẩm.

Kết quả triển khai thực hiện trong lĩnh vực 
Nuôi trồng thủy sản: 

Nhằm từng bước nâng cao năng suất nuôi trồng 
và chất lượng sản phẩm các đối tượng nuôi chủ lực 
phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành thủy sản 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển 
bền vững. Trong năm 2017-2020 đã xây dựng một 
số mô hình ứng dụng những thành tựu khoa học 

vào trong nuôi trồng thủy sản, như:
Ứng dụng công nghệ lọc sinh học (biofloc) trong 

nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng, mô hình được 
triển khai tại phường 12 - Tp. Vũng Tàu với quy 
mô 5.000 m2. Sau thời gian nuôi 3 tháng 19 ngày, 
tôm đạt kích cỡ 47 con/kg, sản lượng 4.255 kg. 
Lợi nhuận từ mô hình là 279.035.000 đồng; Mô 
hình nuôi tôm công nghệ cao phòng chống dịch 
bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm triển khai tại 
hộ ông Phạm Thế Vịnh, xã Phước Thuận, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với quy mô 
1500m2. Sau thời gian nuôi 4 tháng, tôm đạt kích 
cỡ 40 con/kg, tỷ lệ sống 80%, sản lượng 3.600 kg, 
sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu được 230.000.000 
đồng. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh một số công ty, cơ 
sở đã chủ động tìm hiểu và áp dụng các công nghệ 
nuôi mới vào quy trình sản xuất của mình đem lại 
hiệu quả cao, điển hình là công ty TNHH Minh 
Phú Lộc An, công ty TNHH Thành Long, công ty 
TNHH Ngọc Tùng, HTX Quyết Thắng, cơ sở Liên 
Giang, cơ sở Lê Minh Châu...

Trong giai đoạn 2017-2020 lĩnh vực nuôi trồng 
thủy sản trên địa bàn tỉnh đã từng bước sản xuất 
đi vào ổn định trước những khắc phục khó khăn 
về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và dịch 
bệnh. Để giải quyết được bài toán khó khăn và 
ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng ổn định 
là một thành công lớn, trong đó phải kể đến sự 
nỗ lực của các nhà khoa học, cơ quan quản lý và 
những người sản xuất tiên phong trong đầu tư, áp 
dụng những tiến bộ khoa học trong sản xuất nhằm 
đưa ngành Nuôi trồng thủy sản của tỉnh ngày một 
vươn lên.

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chuyển 
giao ứng dụng KH-CN thủy sản giai đoạn 2017-
2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Phương 
thức bảo quản sản phẩm sau khai thác phổ biến là 
dùng đá xay, ướp muối truyền thống, sự hiểu biết 
của ngư dân về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
trong sơ chế và bảo quản sản phẩm khai thác dần 
được nâng cao; hàng năm ngư dân trên địa bàn 
tỉnh được phổ biến, tuyên truyền về kiến thức an 
toàn thực phẩm tàu cá, phương thức bảo quản thủy 
sản khai thác tiên tiến như ứng dụng thiết bị làm 
đá xệt để bảo quản thủy sản khai thác, bảo quản cá 
ngừ đại dương bằng công nghệ Nano,… Tháng 9 
năm 2019, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Hội thảo 
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tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bàn giải pháp ứng dụng 
KH-CN trong khai thác thủy sản, tại Hội thảo ngư 
dân của tỉnh đã tận mắt chứng kiến thiết bị sản 
xuất đá xệt để bảo quản sản phẩm thủy sản khai 
thác, được phía cung cấp thiết bị giới thiệu đầy 
đủ tính năng, công dụng, hiệu quả khi ứng dụng 
thiết bị.

Tàu cá của tỉnh sử dụng vật liệu Polyurethane 
(PU) để làm hầm bảo quản ngày được tăng cao, 
đặc biệt các tàu đóng mới trong những năm gần 
đây đều sử dụng công nghệ này để làm hầm bảo 
quản. Số tàu ứng dụng công nghệ làm lạnh bằng 
nước biển chiếm tỷ lệ thấp, công nghệ chưa được 
phổ biến do giá thành cao, còn nhiều bất cập 
khi ứng dụng, một số nơi còn đang sản xuất thử 
nghiệm. Chưa có tàu cá sử dụng công nghệ cấp 
đông ngay trên tàu, thời gian lên cá và vận chuyển 
chậm dẫn đến hao hụt lớn sau khai thác, gây lãng 
phí và hiệu quả kinh tế thấp.

Mô hình tổ, đội đoàn kết khai thác thủy sản trên 
biển của tỉnh đến nay đạt tổng số 346 tổ, đội; 3 
Hợp tác xã; 01 Nghiệp đoàn; tổng số 2.453 phương 
tiện, 2.222 thành viên, từng bước được nhân rộng, 
bảo vệ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố, 
tai nạn trên biển, chia sẻ thông tin ngư trường đánh 
bắt, nhằm giảm chi phí chuyến biển, nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Các tổ thường có từ 3-5 tàu thuyền 
và thuyền viên lao động trên tàu, được thành lập 
theo tiêu chí cùng nghề, cùng ngư trường, cùng địa 
bàn cư trú… luân phiên chở sản phẩm khai thác 
về cảng bán và tiếp nhận nhu yếu phẩm để tiếp 
ứng kịp thời cho các tàu đang hoạt động trên ngư 
trường. Mô hình này đã giảm thời gian di chuyển 
và tăng thời gian bám biển cho đội tàu, giảm lượng 
dầu tiêu hao. Đồng thời tăng chất lượng sản phẩm, 
giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng lợi nhuận.

Hiện nay, một số cơ sở đóng sửa tàu thuyền, 
đang có hướng chuyển sang đóng tàu bằng vật liệu 
Composite, vì tình hình vật liệu gỗ giá thành ngày 
càng cao, phải nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi 
tuổi thọ của tàu vỏ gỗ thấp, chi phí duy tu, bảo 
dưỡng cao. Một số ngư dân đóng mới, đưa vào 
hoạt động tàu cá vỏ composite đã mang lại thu 
nhập cao, so với tàu vỏ gỗ, tàu vỏ thép. 

Một số đề xuất, giải pháp thực hiện công tác 
chuyển giao ứng dụng KH-CN thủy sản trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian tới: Trong thời gian tới, để 

nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, cần 
tập trung vào các nhóm giải pháp sau:

 Về chính sách: Tiến hành quy hoạch khai thác 
thủy sản xa bờ, xây dựng mạng lưới hệ thống 
thông tin về giá sản phẩm cho các mặt hàng thủy 
sản tại các cảng cá, hình thành chợ đầu mối thủy 
sản, tổ chức hình thức đấu giá thủy sản ngay tại 
cảng; cung cấp thông tin dự báo ngư trường, hải 
dương học kịp thời, theo từng loại nghề, từng đối 
tượng khai thác đến ngư dân để tổ chức sản xuất 
đạt hiệu quả cao; Tăng cường công tác nghiên 
cứu, sản xuất ngư cụ theo hướng thân thiện với 
môi trường, đảm bảo khai thác có chọn lọc không 
làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản; nghiên cứu kích 
cỡ từng loài thủy sản được phép đánh bắt, mùa vụ 
cấm đánh bắt, khu vực cấm đánh bắt trong năm; 
ban hành quy định khai thác theo đúng đối tượng 
và kích cỡ được phép khai thác; Xây dựng và ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn 
kỹ thuật về bảo quản, sơ chế sản phẩm thủy sản 
trên các tàu cá, về mặt khoa học và công nghệ, 
phải nỗ lực để sớm loại bỏ những thiết bị, công 
nghệ lạc hậu, kém hiệu quả thay thế bằng những 
thiết bị, công nghệ tiên tiến, phù hợp cho quá trình 
sau khai thác; Nhân rộng các mô hình “tổ đội đoàn 
kết trên biển” như đã từng thực hiện tốt ở nhiều 
tỉnh, để hỗ trợ nhau trong vận chuyển sản phẩm, 
cung cấp nguyên, nhiên liệu… bảo đảm thời gian 
cho tàu cá bám biển dài ngày, nhưng lại rút ngắn 
thời gian lưu giữ sản phẩm trên tàu, cần xây dựng 
mới các khu dịch vụ hậu cần nghề cá với hệ thống 
kho lạnh, bảo đảm tiếp nhận xử lý, lưu giữ sản 
phẩm dài ngày.

Về công nghệ bảo quản: Tăng cường đầu tư sử 
dụng vật liệu PU (Polyurethane) để làm hầm bảo 
quản sản phẩm cho tàu khai thác xa bờ, sử dụng 
hoặc tăng lượng khay nhựa để bảo quản sản phẩm, 
xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về hầm bảo quản 
trên tàu cá khai thác xa bờ. Đào tạo nghề cho lao 
động phụ trách công tác bảo quản sản phẩm trên 
tàu khai thác thủy sản.

N.L.Y.H



24 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

>> HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊA PHƯƠNG

I. GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản 

đang phát triển nhanh chóng do nhu cầu về thực 
phẩm cá và hải sản tăng trên toàn thế giới [1]. 
Theo thống kê [2], nguồn thực phẩm từ thủy sản 
chiếm 46% tổng nguồn cung cấp lương thực trên 
toàn thế giới. Do việc đánh bắt cá tự nhiên ngày 
càng giảm sút [3], tạo điều kiện cho các trang trại 
nuôi cá lồng bè nước mặn hoặc nước lợ ngày càng 
trở nên quan trọng do nhu cầu ngày càng tăng đối 
với protein cá trên toàn thế giới.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt đầu nuôi cá lồng biển 

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ 
THỐNG ĐO, GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO SỚM 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC THỜI GIAN THỰC 

PHỤC VỤ NUÔI CÁ LỒNG TRÊN SÔNG 
CHÀ VÀ – TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 ThS. Võ Quốc Thông
Cao đẳng Kỹ thuật La Coix in Brest

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

TÓM TẮT 
Những năm gần đây, cá nuôi lồng bè tại khu vực hạ lưu sông Chà Và (xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu) 

chết rất nhiều gây thiệt hại kinh tế cho bà con, để khắc phục tình trạng này, giải pháp đề xuất “Hệ thống 
tự động đo, giám sát và cảnh báo sớm thông số chất lượng nước thời gian thực nuôi cá lồng trên sông Chà 
Và” ra đời nhằm giúp các hộ nuôi cá lồng bè phát hiện kịp thời những thay đổi bất thường của thông số 
nước thông qua tin nhắn cảnh báo, báo động bằng còi hoặc hệ thống tự động kích hoạt máy sụt khí để 
thay đổi thông số nước tránh tình trạng cá chết. Ngoài ra hệ thống còn có chức năng lưu trữ dữ liệu đo qua 
webserver, giúp Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát và quản lý nuôi cá lồng trên sông Chà Và 
tốt hơn. 

Từ khóa: Nuôi cá lồng bè, hệ thống đo và giám sát chất lượng nước, hệ thống cảnh báo sớm, cảm biến 
chất lượng nước

ABSTRACT 
In recent years, cages fish in the Cha-Va river (Long Son commune, Vung-Tau city) died a lot, causing 

economic injure farmer, to overcome this problem, a proposed solution “A real-time measurement, 
monitoring and early warning system of water quality parameters for cage fish culture in Cha-Va river” 
was born to help cage fish farmers detect abnormal changes in water quality parameters through warning 
messages, horn alarm or the system automatically operate the aerator to change water parameters aiming 
to avoid fish deaths. In addition, the system also has the function of storing measured data via webserver, 
helping the Department of Fisheries of Ba Ria-Vung Tau province to better monitor and manage cage fish 
culture on Cha Va river.

Key words: Cage fish culture, water quality measurement & monitoring system, early warning system, 
water quality sensor

từ năm 2000, hiện có hơn 140 hộ nuôi với hơn 
2.866 lồng cá, tập trung chủ yếu ở hạ lưu sông Chà 
Và thuộc xã Long Sơn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu [4]. 
Những năm trở lại đây, nguồn nước ở hạ lưu sông 
Chà Và bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là xã Long Sơn, 
TP.Vũng Tàu. Nguyên nhân ô nhiễm được cơ quan 
chức năng xác định là do nghề nuôi cá lồng bè ở 
đây phát triển rất nhanh, tự phát, không theo quy 
hoạch của Chính phủ. Việc nuôi cá lồng bè quy mô 
lớn đã làm giảm chất lượng nước và gia tăng dịch 
bệnh thủy sản. Ngoài ra, một số nhà máy chế biến 
thủy sản mặc dù đã đầu tư hệ thống xử lý nước 
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thải nhưng không hoạt động vẫn ngang nhiên xả 
nước thải ra sông Chà Và dẫn đến nguồn nước ở 
đây ngày càng ô nhiễm. Hậu quả là hàng năm trên 
sông Chà Và xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, 
gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người nuôi cá 
và ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, an ninh chính 
trị ở địa phương.

Hình 1. Nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Gần đây, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ 

Internet vạn vật (IoT) đã cung cấp các phương tiện 
hữu hiệu để thực hiện giám sát chất lượng nước 
theo thời gian thực trong nuôi trồng thủy sản. Hệ 
thống giám sát chất lượng nước dựa trên IoT và 
các công nghệ truyền thông không dây đã được 
nghiên cứu và phân rã rộng rãi trên thế giới. Đối 
với các ứng dụng này, các đầu dò cảm biến được 
ngâm dưới nước để kịp thời ghi lại sự thay đổi của 
các thông số nước. Kết quả là tuổi thọ của cảm 
biến bị giảm, độ chính xác thấp và phải hiệu chuẩn 
thường xuyên. Hơn nữa, trong nước biển có nhiều 
sinh vật, vi tảo, sinh vật hữu cơ, muối và bụi có 
thể tích tụ trên các đầu dò cảm biến theo thời gian, 
nếu các đầu dò này không được bảo dưỡng thường 
xuyên sẽ làm giảm độ chính xác của dữ liệu đo và 
tuổi thọ của cảm biến. Ngoài ra, các hệ thống này 
có giá thành cao, sử dụng nguồn điện xoay chiều, 
giao diện tiếng Anh, khó vận hành, bảo trì nên hầu 
hết người nuôi cá lồng ở đây chưa mặn mà. 

Bài báo này trình bày thiết kế, chế tạo và triển 
khai một hệ thống giám sát và cảnh báo sớm chất 
lượng nước, sẽ được lắp đặt trên các hộ nuôi cá 
lồng bè ở hạ lưu sông Chà Và. Hệ thống đề xuất 
có chức năng tự động lấy mẫu, đo lường và giám 
sát các thông số hóa lý quan trọng nhất của nước 
theo thời gian thực, nếu có bất kỳ sự thay đổi bất 
thường nào của các thông số này hệ thống sẽ gửi 

thông báo đến người nuôi hoặc khởi động máy sục 
khí để cung cấp oxy hoặc kích hoạt các quạt nước 
để đảo nước lồng bè giúp cá thoát khỏi nguy hiểm. 
Sau khi đo xong, hệ thống sẽ rửa sạch các cảm 
biến và ngâm vào nước ngọt để bảo toàn độ chính 
xác và tăng tuổi thọ cho các cảm biến. Ngoài ra, 
hệ thống sử dụng nguồn một chiều thích hợp sử 
dụng điện mặt trời, có giao diện tiếng Việt dễ sử 
dụng, vận hành và bảo trì dễ dàng, giá cả phù hợp 
với người nuôi cá biển tại xã Long Sơn, thành phố 
Vũng Tàu.
II. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG 
NƯỚC NUÔI CÁ LỒNG NƯỚC LỢ

Dựa theo kết quả phân tích hiện tượng cá lồng bè 
chết hàng loạt tại khu vực sông Chà Và của Trung 
tâm Quan trắc Môi trường biển - Viện Nghiên cứu 
Thủy sản Việt Nam vào tháng 8/2017 cho thấy, 
nguồn nước khu vực này đã bị ô nhiễm về nồng độ 
ôxy hòa tan trong nước là thấp hơn giới hạn cho 
phép (> 5mg/l); Một nguyên nhân khác dẫn đến 
hiện tượng cá chết hàng loạt là do thời tiết thay 
đổi đột ngột dẫn đến độ mặn giảm và đặc biệt là 
việc nuôi trồng mật độ dày đã làm thiếu ôxy trong 
nước. Thêm một nguyên nhân nữa là do xả thải từ 
các nhà máy chế biến thủy sản khiến nồng độ Clo 
trong nước tăng cao. 

Để kịp thời hạn chế tình trạng cá chết bất thường, 
trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của người nuôi 
cá lồng bè nhiều năm làm việc tại đây kết hợp với 
tài liệu hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật nuôi cá 
lồng bè nước lợ do Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành vào 
tháng 1 năm 2017. Để đảm bảo chất lượng nước 
phục vụ cho nuôi thủy sản lồng bè ở khu vực này, 
đòi hỏi chất lượng nước nơi đặt lồng nuôi phải đáp 
ứng các yêu cầu của một số chỉ số đo chất lượng 
nước được quy định trong Bảng 2.1.
Bảng 2.1: Dải thông số chất lượng nước đề xuất tại vị trí đặt 

lồng bè

TT Thông số Đơn vị Mức chấp nhận

1 Nồng độ pH 6,5-8,5

2 Độ mặn ‰ > 20

3 Oxy hòa tan 
(DO) mg/l ≥ 5

4 Nhiệt độ oC 18÷33

5 Nồng độ Clo mg/l 5÷7
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III. CẤU TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN CẤU 
THÀNH HỆ THỐNG

Kiến trúc của hệ thống đo, giám sát và cảnh báo 
sớm chất lượng nước lợ nuôi cá lồng bè được mô 
tả như trong Hình 2. Hệ thống bao gồm các thành 
phần chức năng chính như sau: Lấy mẫu nước biển 
tự động; Cảm biến; Bộ điều khiển trung tâm; Cảnh 
báo bằng tin nhắn; Màn hình giao diện; Rửa đầu 
dò cảm biến; Web-server; Cơ cấu chấp hành và 
Năng lượng mặt trời. 

• Cảm biến đo chất lượng nước: gồm 5 cảm 
biến (nhiệt độ, pH, độ mặn, clo và oxy hòa tan), 3 
cảm biến điện hóa (pH, độ mặn, clo) và cảm biến 
nhiệt độ được đặt trong khay chứa cảm biến còn 
cảm biến oxy hòa tan (cảm biến quang) sẽ nhúng 
thẳng trực tiếp tại vị trí sâu 3m nước nơi cá sống. 

• Bộ điều khiển trung tâm: Gồm các khối chức 
năng như: khối nguồn, khối điều khiển, khối cảm 
biến, khối hiển thị LCD, khối công suất, khối 
truyền thông Radio, khối truyền thông GSM/
GPRS. Vi điều khiển sử dụng trong mạch là vi 
điều khiển 8bit PIC18F67J11, bộ vi điều khiển này 

có 128byte FLASH và 128Kbytes RAM. Tín hiệu 
đồng hồ được tạo thành bởi một tinh thể thạch anh 
20 MHz. Vi điều khiển này lý tưởng cho các ứng 
dụng 3V đòi hỏi giao tiếp nối tiếp linh hoạt với 
bốn cổng nối tiếp: các cổng nối tiếp đồng bộ kép 
(I²C ™ và SPI ™) và các cổng nối tiếp không đồng 
bộ kép. Một lượng lớn bộ nhớ chương trình Flash 
làm cho nó lý tưởng cho các bảng thiết bị đo đạc, 
TCP / IP cho phép các ứng dụng nhúng cũng như 
các ứng dụng giám sát và kiểm soát công nghiệp.

• Cảnh báo bằng tin nhắn SMS: Khối truyền 
thông GSM/GPRS sử dụng Modun SIM800L kết 
nối với vi điều khiển, cho phép gửi tin nhắn SMS 
đến điện thoại của chủ bè khi có một trong các 
thông số vượt ngưỡng giới hạn cho phép.

• Màn hình giao diện: Gồm máy tính nhúng 
Raspberry Pi 3, màn hình cảm ứng 7 inch, thẻ nhớ 
MICRO 16GB, kết thúc quá trình đo thông số đo 
bộ điều khiển sẽ được gửi qua sóng Radio đến 
thiết bị thu nhận và hiển thị kết quả dữ liệu đo hiện 
tại, xem lịch sử đo và đồ thị thuận tiện cho người 
quan sát.

1. Lọc; 2. Bơm nước biển; 3. khay chứa nước biển cần quan trắc theo nguyên lý chảy tràn; 4. Bơm xả; 5. Két nước ngọt; 6. Bơm 
nước ngọt rửa cảm biến; 7. vòi phun rửa cảm biến; 8. Cảm biến (nhiệt độ, pH, Muối, Clo, áp suất khí quyển); 9. Cảm biến Oxy hòa 

tan;   10. Bộ điều khiển; 11. Bộ điều khiển nạp; 12. Ắc quy; 13. Màn hình hiển thị; 14. Điện thoại; 15. Máy tính; 16. Máy sụt khí.
Hình 2. Kiến trúc hệ thống đo, giám sát và cảnh báo sớm chất lượng nước nuôi cá lồng bè
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• Rửa đầu dò cảm biến: Gồm két nước ngọt, 
bơm và vòi phun, sau khi cảm biến đo xong bộ 
điều khiển sẽ gửi tín hiệu để xả nước biển ra khỏi 
khay và phun nước ngọt vào rửa và ngâm các đầu 
dò cảm biến.

• Web-server:  Trang web được xây dựng để hiển 
thị và theo dõi dữ liệu của hệ thống đo nên hoạt 
động chính của website sẽ có 2 hoạt động chính 
là Live Overview (Dữ liệu hiện thời) và Biểu đồ. 
Live Overview ở đây sẽ cập nhật các dữ liệu hiện 
thời mới nhất và được cập nhật trong databases để 
hiện thị các thông số cho người dùng biết, nó sẽ 
được hiển thị trực tiếp trên trang Dashboard. Trang 
Dashboard này bao gồm các dữ liệu hiện thời và 
một phần nhỏ biểu đồ của từng cảm biến và các dữ 
liệu thu được. Biểu đồ là nơi hiển thị chi tiết tất cả 
dữ liệu của từng cảm biến thu được sau đó thể hiện 
một cách trực quan qua biểu đồ giúp người dùng 
dễ dàng quan sát.

• Cơ cấu chấp hành: Mạch sử dụng các 
transistor trường FET IRLZ44N và relay cho phép 
điều khiển các bơm nước và kích hoạt các máy sụt 
khí, máy quạt nước trong trường hợp chất lượng 
nước không đảm bảo.

• Năng lượng mặt trời: Hệ thống sử dụng nguồn 
điện một chiều để cung cấp nguồn cho bộ điều 
khiển, màn hình hiển thị và nguồn cho các bơm. 
Nguồn được cấp nguồn bởi Ắc quy 12V-50ah, một 
bộ chỉnh lưu sạc pin mặt trời và tấm pin công suất 
330W.
IV. THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hình 3. Hệ thống quan trắc chất lượng nước lắp đặt tại bè 
anh Nguyễn Công Biên

Mô hình hệ thống đo và giám sát chất lượng 
nước thời gian thực được lắp đặt thử nghiệm tại 
bè nuôi của anh Nguyễn Công Biên có diện tích 
khoảng 500m2 với gần 100 lồng bè, bè nuôi chủ 
đạo các loại thủy sản như: cá bớp, cá chim, cá cam, 
cá hồng mỹ, tôm xanh, tôm hùm, hàu… 

4.1. Hiệu chuẩn cảm biến
Tất cả các cảm biến điện hóa lần đầu tiên trước 

khi hoạt động phải được hiệu chuẩn (trừ cảm biến 
oxy: cảm biến công nghệ quang). Trình tự quá 
trình hiệu chuẩn cảm biến được thực hiện như trên 
sơ đồ hình 4.

Hình 4. Hiệu chuẩn cảm biến
4.2. Cài đặt thông số hệ thống
Trước khi hệ thống làm việc cần cài đặt thông số 

cho hệ thống, tùy trường hợp cụ thể mà chế độ cài 
đặt khác nhau.

• Cài đặt truyền thông: Gắn SIM điện thoại vào 
hệ thống và cài đặt số điện thoại muốn gửi tin nhắn 
cảnh báo khi một trong số đo vượt ngưỡng cài đặt 
thấp hoặc cao.

• Cài đặt báo động: Để cảnh báo và gửi tin nhắn 
đến điện thoại của chủ bè nuôi khi một thông số 
vượt ngưỡng chúng ta phải cài đặt ngưỡng giới 
hạn trên và dưới cho các thông số nước (nhiệt độ, 
pH, độ mặn, Chlorine, oxy).

• Cài đặt thông số cho bơm và thời gian rửa 
cảm biến: Tùy theo từng trường hợp có thể cài đặt 
tốc độ bơm và thời gian rửa cảm biến.

4.3. Hoạt động hệ thống
Hệ thống có 02 chế độ hoạt động: chế độ hoạt 

động bằng tay (Manual mode) và chế độ làm việc 
tự động (Auto mode). Trình tự hoạt động của hệ 
thống được trình bày trên lưu đồ hình 5.
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4.4. Kết quả đạt được
Quá trình thực nghiệm đo thông số nước tại hiện 

trường liên tục trong 4 giờ và đối sánh với các thiết 
bị đo cầm tay. Các dụng cụ đo cầm tay dùng để đối 
sánh gồm: đo Ph và nhiệt độ sử dụng máy đo pH 
Adwan Instruments AD132 (Romania), đo độ mặn 
sử dụng máy đo Hana HI993310 (Emin), đo oxy 
hòa tan sử dụng máy HD3030 (Singapore) và đo 
nồng độ Clo dư sử dụng máy đo Hanna HI96701 
(Italia). Kết quả đo được thực hiện liên tục trong 
4 giờ ngày 07/05/2018 sẽ được hiển thị từ hình 
6(a-e).

Hình 5. Lưu đồ hoạt động của hệ thống
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Hình 6. Đối sánh giữa kết quả giữa hệ thống đo và thiết bị đo 
cầm tay

Qua đồ thị kết quả đo hình 6 cho thấy kết quả đo 
so sánh giữa hệ thống quan trắc chất lượng nước 
tự động được nghiện cứu và các dụng cụ đo cầm 
tay sai lệch không nhiều. Nhìn chung chỉ tiêu chất 
lượng nước tại các thời điểm quan trắc cho giá trị 
đo pH, nhiệt độ, độ mặn, nồng độ Clo và Oxy hòa 
tan đều thỏa mãn tiêu chuẩn chất lượng nước nuôi 
trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và QCVN 
02-19:2014/BNNPTNT.

V. KẾT LUẬN
Dựa trên kết quả chạy thử nghiệm trên khu lồng 

bè nuôi thủy sản của anh Nguyễn Công Biên sử 
dụng hệ thống đo nghiên cứu mang lại những ưu 
điểm như sau:

• Hệ thống chạy ổn định với nguồn điện mặt trời 
nên tiết kiệm điện và phù hợp với bè nuôi giữa 
sông không có điện lưới. 

• Hệ thống tự động lấy mẫu, đo, giám sát 05 
chỉ tiêu nước liên tục 24/24 và gửi dữ liệu lên 
webserver.

• Kết quả đo so sánh với các dụng cụ đo cầm tay, 
cho thấy hệ thống làm việc chính xác và ổn định.

• Thông số đo được hiển thị trên màn hình bằng 
tiếng Việt rất thuận tiện cho người dùng.

• Sử dụng cảm biến công nghiệp có độ chính 
xác cao, có hệ thống tự động rửa cảm biến và bảo 
quản cảm biến trong nước ngọt nên tăng tuổi thọ 
và duy trì độ chính xác cảm biến, kéo dài thời gian 
hiệu chuẩn.

• Lưu trữ dữ liệu đo trong thời gian 6 tháng đến 
1 năm, vẽ đồ thị và làm báo cáo.

Hiện tại việc nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu vẫn còn sử dụng các phương pháp nuôi 
truyền thống, không kiểm soát được nguồn nước, 
phó mặt cho thiên nhiên, nên hiệu quả không cao 
và nhiều rủi ro. Trong vòng 5 năm tới để nâng cao 
năng suất, chất lượng nuôi và sản phẩm mang tính 
cạnh tranh cao buộc người nuôi phải áp dụng công 
nghệ kỹ thuật cao vào nuôi thủy sản. Do đó nhu 
cầu thị trường về hệ thống đo, giám sát và cảnh 
báo chất lượng nước tự động phục vụ nuôi thủy 
sản trong tương lai là rất lớn.

L.N.T, V.Q.T
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU ĂN LÁ, 
RAU ĂN QUẢ ĐẠT CHỨNG NHẬN VIETGAP 

TẠI XÃ CHÂU PHA, THỊ XÃ PHÚ MỸ, 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KS. Đỗ Văn Thịnh, ThS. Phạm Thị Mười, KS. Lê Quốc Trọng

Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Đông Nam Bộ

TÓM TẮT
Qua 30 tháng triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả đạt chứng nhận 

VietGAP tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (6/2017 - 11/2019), Trung tâm Nghiên cứu 
Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ đã thực hiện các nội dung: Đã khảo sát đánh giá hiện trạng sản xuất rau đối 
chiếu với tiêu chuẩn VietGAP tại xã Châu Pha, kết quả cho thấy vùng trồng khá tập trung và nằm trong khu 
vực được quy hoạch sản xuất rau; Đã đào tạo 20 kỹ thuật viên làm nòng cốt nắm vững kiến thức, có thể áp 
dụng tốt trong sản xuất rau ăn lá, quả theo tiêu chuẩn VietGAP và có khả năng hướng dẫn nhân rộng trong 
sản xuất; Đã tập huấn kỹ thuật cho 80 nhà vườn và đã tổ chức cho 60 nhà vườn tham dự hội thảo đầu bờ 
để nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc sản xuất rau ăn lá, quả theo tiêu chuẩn VietGAP; Tổ chức tham 
quan học tập về mô hình sản xuất rau an toàn (RAT) đạt chứng nhận VietGAP cho 20 nhà vườn và 05 cán bộ 
địa phương; Đã xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, quả đạt chứng nhận VietGAP quy mô 5 ha với 20 hộ 
tham gia tại xã Châu Pha, với năng suất cải xanh tăng 16,29%, mồng tơi tăng 15,32%, bí xanh tăng 25,38%, 
dưa leo tăng 29,03% so với đối chứng. Trong quá trình sản xuất, các cây sinh trưởng, phát triển tốt và hiệu 
quả sản xuất tăng ở mô hình cải xanh là 34,25%, mồng tơi là 41,28%, bí xanh là 74,49% và dưa leo là 65,53% 
so với đối chứng; Đã tiến hành đánh giá và cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 20 điểm mô hình sản xuất đạt 
tiêu chuẩn VietGAP với quy mô 1,0 ha rau ăn lá và 4,0 ha rau ăn quả; Đã xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho 
các sản phẩm RAT ; Đã kết nối liên kết sản xuất và tiêu thụ giữa các hộ tham gia mô hình với một số đơn vị 
thu mua, tiêu thụ thông qua Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Châu Pha.                                        

Từ khóa: VietGAP, rau ăn lá, rau ăn quả…                                
ABSTRACT
After 30 months of implementation (from June 2017 to November 2019), the South East Horticultural 

Research Center surveyed and assessed the current state of vegetable production compared with VietGAP 
standard in Chau Pha. Vegetable gardens compared with VietGAP criterion in Chau Pha commune shows 
that the growing area is quite concentrated and located in the area planned for vegetable production; 
20 technicians have been trained to master knowledge, so they can apply well in the production of 
vegetables according to VietGAP standard, and they also have the ability to guide replication in production; 
Technical training has been provided to 80 gardeners. About 60 gardeners attend workshops to be aware 
of the importance of the production of vegetables according to VietGAP standard; Organizied tour to 
learn about the model of safe vegetables production certified VietGAP for 20 gardeners and five local 
staff; Building a model of producing vegetables certified VietGAP on 5-hectare scale with 20 households 
in Chau Pha commune, with an increase of 16.29% in Brassica juncea L. productivity, 15.32% in Basella 
alba L. productivity and 25,38% in Benincasa Cerifera Savi productivity, 29.03% in Cucumis sativus L. 
productivity compared with the control. During the production process, the plants grow and develop 
well, so the production efficiency increases in the Brassica juncea L. model about 34.25%, Basella alba L. 
model about 41.28%, Benincasa Cerifera Savi  model about 74.49%, Cucumis sativus L. model about 65.53% 
compared to the control; Conducted assessment and granted VietGAP certificates to 20 vegetables farming 
standard production models with a scale of five hectare, including one hectare of leafy vegetables and 
four hectare of fruit vegetables; Documenting and building logos, trademarks for products of cooperatives;  
Connecting producers with purchasing units through Chau Pha Production, Trade and Service Cooperative.

Keywords: VietGAP standard, vegetables….
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, xã Châu Pha có diện tích khoảng 250 

ha trồng rau các loại, trong đó chủ yếu là rau ăn 
lá và rau ăn quả (Báo cáo sơ kết sản xuất vụ hè 
thu năm 2016 UBND xã Châu Pha). Với lợi thế 
vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên 
tương đối thuận lợi nên sản xuất rau của xã Châu 
Pha những năm vừa qua đạt hiệu quả kinh tế khá 
cao. Tuy nhiên tình trạng sản xuất rau ở xã còn 
mang tính tự phát, chưa nhất quán, việc áp dụng 
các biện pháp về khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn 
chế, kỹ thuật trồng và chăm sóc rau chủ yếu theo 
kinh nghiệm, tình hình sâu bệnh hại diễn biến 
phức tạp làm ảnh hưởng tới năng suất và chất 
lượng rau, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
(BVTV) chưa hợp lý dẫn đến hiệu quả sử dụng 
thuốc không cao, sản phẩm rau tiềm ẩn nguy cơ 
không an toàn như dư lượng thuốc BVTV và vi 
sinh vật (VSV) gây hại vượt quá ngưỡng cho 
phép dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ 
của người tiêu dùng là rất cao. Nguyên nhân chủ 
yếu của tình trạng trên là quy trình sản xuất rau 
tại xã chưa tuân theo những quy định nghiêm 
ngặt, một quy trình nhất định. Vì vậy một yêu 
cầu thực tế là cần phải tổ chức lại việc sản xuất 
rau, cụ thể là rau ăn lá và rau ăn quả an toàn 
theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Châu Pha để tạo 
ra sản phẩm rau đảm bảo VSATTP, từ đó, từng 
bước nâng cao tỷ lệ rau an toàn trong tổng sản 
phẩm rau xanh phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong 
toàn huyện, toàn tỉnh và các vùng lân cận. 

Việc thực hiện sản xuất rau theo tiêu chuẩn 
VietGAP tại xã Châu Pha sẽ giúp người sản 
xuất giải quyết khâu chất lượng và VSATTP 
của rau vì đã được kiểm tra an toàn thực phẩm 
từ các khâu canh tác, sử dụng thuốc BVTV đến 
thu hoạch, bảo quản, bao bì, môi trường,... nên 
giúp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, cho 
người sản xuất, cho môi trường sản xuất, tăng 
khả năng cạnh tranh của sản phẩm rau trên thị 
trường, từng bước cải thiện đời sống kinh tế của 
nhà vườn trồng rau ở xã. Do đó việc triển khai 
dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, rau 
ăn quả đạt chứng nhận VietGAP tại xã Châu Pha, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đáp 
ứng yêu cầu, nguyện vọng thực tế của nhà vườn 
trồng rau ở xã Châu Pha, đồng thời phù hợp với 

định hướng, quy hoạch phát triển vùng sản xuất 
rau của tỉnh BR-VT.
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu của dự án
* Mục tiêu chung
   Góp phần giới thiệu và triển khai sản xuất rau 

theo tiêu chuẩn VietGAP và cải thiện năng suất, 
chất lượng một số loại rau ăn lá, rau ăn quả ở xã 
Châu Pha, thị xã Phú Mỹ (trước đây là huyện Tân 
Thành), tỉnh BR-VT.

* Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá hiện trạng sản xuất rau ăn lá, rau ăn 

quả theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Châu Pha.
- Cải thiện năng suất, chất lượng rau ăn lá, rau 

ăn quả thông qua xây dựng mô hình sản xuất rau 
ăn lá, rau ăn quả đạt chứng nhận VietGAP (5,0 ha). 
Nâng cao hiệu quả kinh tế của việc sản xuất rau từ 
15 – 20%. 

- Nâng cao sự quan tâm và kỹ năng sản xuất rau 
theo tiêu chuẩn VietGAP cho nhà vườn ở xã Châu 
Pha thông qua đào tạo kỹ thuật viên, tập huấn và 
hội thảo đầu bờ.

2.2. Nội dung thực hiện
Nội dung 1. Khảo sát hiện trạng sản xuất rau đối 

chiếu với tiêu chuẩn VietGAP tại xã Châu Pha
Nội dung 2. Phân tích hiện trạng ô nhiễm trên 

vùng sản xuất rau tại xã Châu Pha theo tiêu chuẩn 
VietGAP

Nội dung 3. Chuyển giao kỹ thuật: Đào tạo kỹ 
thuật viên; Tập huấn kỹ thuật; Tham quan mô hình

Nội dung 4. Xây dựng mô hình liên kết từ sản 
xuất đến tiêu thụ sản phẩm rau đạt chứng nhận 
VietGAP

Nội dung 5. Hội thảo đầu bờ 
Nội dung 6. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với 

sản phẩm RAT xã Châu Pha
Nội dung 7. Xây dựng sổ tay “Hướng dẫn sản 

xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Châu Pha”.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả khảo sát hiện trạng sản xuất rau 
đối chiếu với tiêu chuẩn VietGAP tại xã Châu Pha
	Đánh giá chung về hiện trạng sản xuất rau 

ở xã Châu Pha
* Thuận lợi
Xã Châu Pha có địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng rất 

phù hợp để phát triển nghề trồng rau, vùng trồng 
rau chuyên canh của xã đang có xu hướng phát 
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triển về quy mô diện tích. Đây là thuận lợi ban đầu 
về mặt vị trí để có thể triển khai các chương trình, 
dự án sản xuất RAT theo tiêu chuẩn VietGAP theo 
chủ trương, quy hoạch của tỉnh BR-VT.

Hầu hết các chủ vườn tham gia sản xuất rau nằm 
trong độ tuổi lao động có kiến thức và kinh nghiệm. 
Quy mô diện tích các vườn rau được điều tra ở xã 
Châu Pha khá tập trung. Chủng loại rau được trồng 
trên địa bàn điều tra khá đa dạng, nhóm rau ăn quả 
(dưa leo, bầu bí, khổ qua) và rau ăn lá (cải xanh, 
hành lá, xà lách, mồng tơi). Chưa có sâu, bệnh hại 
nặng xuất hiện trên diện rộng và cũng chưa thấy 
loài sâu, bệnh hại lạ nguy hiểm nào xuất hiện gây 
hại trên các vườn rau trong vùng điều tra. 

Hầu hết các hộ điều tra đã thực hiện các khâu thu 
hoạch và sơ chế rau sơ bộ rồi bán trong buổi ngay 
tại vườn nên đây có thể coi là một thuận lợi cho 
việc giảm bớt chi phí của nhà vườn vào khâu bảo 
quản và vận chuyển rau đến nơi tiêu thụ.  

* Khó khăn
Tại xã Châu Pha, đa số nhà vườn có tập quán sản 

xuất chủ yếu theo kinh nghiệm truyền thống. Hầu 
hết các hộ thiếu cơ sở vật chất phục vụ cho việc sơ 
chế, xử lý, bảo quản rau sau thu hoạch. Kênh tiêu 
thụ rau của nhà vườn hiện tại còn phụ thuộc chủ 
yếu vào thương lái. Khả năng tiếp cận thị trường 
của người nông dân bị giới hạn. Nguồn nhân lực 
của các tổ hợp tác, hợp tác xã còn hạn chế cả về số 
lượng và trình độ chuyên môn nên quá trình quản 
lý sản xuất, thực hiện các hoạt động giám sát và 
tìm kiếm thị trường tiêu thụ còn hạn chế. 

Hiệu quả kinh tế của việc trồng rau ở xã nhìn 
chung là chưa cao do sản xuất rau theo kinh 
nghiệm, tập quán truyền thống. Hầu hết nhà vườn 
chưa có điều kiện đi tham quan thực tế, tận mắt 
chứng kiến, học hỏi các mô hình sản xuất rau hiệu 
quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ở các vùng 
trồng rau khác. Vì vậy cần phải xây dựng được 
những mô hình sản xuất RAT theo tiêu chuẩn 
VietGAP có hiệu quả kinh tế cao ngay tại xã để 
từ đó nhân rộng mô hình đến các nhà vườn khác 
trong khu vực sản xuất rau của xã Châu Pha.

* Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất rau
Để nâng cao hiệu quả sản xuất rau trên địa bàn xã 

Châu Pha cần xây dựng những chương trình, dự án 
hỗ trợ nhà vườn xây dựng được mô hình sản xuất 
RAT theo một bộ tiêu chuẩn nhất định được công 

nhận như: tiêu chuẩn VietGAP, Global G.A.P,… 
Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, hướng dẫn nhà 
vườn áp dụng thực hiện sản xuất RAT theo các tiêu 
chí đặt ra trong bộ tiêu chuẩn đã chọn (có thể là 
theo tiêu chuẩn VietGAP hoặc Global G.A.P,…). 
Bên cạnh đó, vận động nhà vườn tích cực tham 
gia, liên kết thực hiện mô hình sản xuất RAT với 
tinh thần sẵn sàng, quyết tâm và tự nguyện.

Các nhà vườn cần sử dụng rộng rãi các loại phân 
hữu cơ vi sinh, thuốc BVTV có nguồn gốc sinh 
học để đảm bảo chất lượng nông sản, bảo vệ môi 
trường và an toàn cho người sản xuất. Cần tổ chức 
giám sát, đánh giá sản phẩm thường xuyên và định 
kỳ các mô hình để đảm bảo việc luôn thực hiện 
đúng quy trình sản xuất rau an toàn. Đẩy mạnh 
việc xây dựng thương hiệu, phát triển mạng lưới 
tiêu thụ rau an toàn, phân chia quyền lợi bình 
đẳng, công bằng để phát triển mô hình sản xuất 
rau an toàn được ổn định, bền vững.

Sở KH&CN kiểm tra mô hình rau ăn lá
	Đối chiếu hiện trạng sản xuất rau tại xã 

Châu Pha với tiêu chuẩn VietGAP 
* Thuận lợi khi sản xuất theo VietGAP
- Quản lý đất và giá thể, giống, phân bón và chất 

phụ gia, nước tưới, quản lý hóa chất người dân 
thực hiện khá tốt

- Nguồn nước phong phú và dồi dào, không bị 
ô nhiễm.

- Nguồn cung cấp vật tư nông nghiệp có uy tín 
- Vùng chưa trồng cây chuyển gen
- Không sử dụng phân bón, hóa chất trong danh 

mục bị cấm hoặc hết hạn
- Người lao động phần lớn nằm trong độ tuổi 
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lao động
- Vùng trồng rau nằm trong quy hoạch của thị xã 

và của tỉnh
- Một số nhà vườn đã hiểu được tầm quan trọng 

của việc tham gia sản xuất RAT theo tiêu chuẩn 
GAP

- Đa số nhà vườn tâm huyết với nghề trồng rau
- Đã thành lập Tổ hợp tác xã sản xuất rau 
- Được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí cũng như kỹ 

thuật của các cơ quan chức năng của tỉnh để xây 
dựng vùng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP.

* Khó khăn
Nhiều nhà vườn vẫn còn tập quán sản xuất rau 

theo kinh nghiệm truyền thống như gieo hạt giống 
với mật độ dày dẫn đến năng suất cũng như chất 
lượng rau chưa cao, vì vậy cần phải có giải pháp 
khắc phục. Bên cạnh đó, nhà vườn chưa có quy 
trình sản xuất thống nhất, sản xuất chủ yếu dựa 
vào kinh nghiệm chưa hiểu rõ về GAP, chỉ một 
số ít nhà vườn có áp dụng biện pháp IPM trên cây 
rau. Đa số nhà vườn chưa có nhà kho, nhà vệ sinh 
riêng và dụng cụ bảo hộ lao động; chưa nhận thức 
đầy đủ về tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh môi 
trường; không chú ý biện pháp đảm bảo an toàn lao 
động cho công nhân. Ngoài ra, chủ vườn và công 
nhân chưa được tập huấn cách thức thu hoạch và 
xử lý sau thu hoạch đảm bảo vệ sinh theo tiêu chí 
GAP. Chưa có các biện pháp đảm bảo chất lượng 
và VSATTP đối với sản phẩm sau thu hoạch.                                                                                                               

Phần lớn nhà vườn chưa có thói quen ghi chép 
đầy đủ về nhật ký đồng ruộng, nhật ký mua và 
sử dụng phân bón/chất KTST, nhật ký mua và sử 
dụng hóa chất/thuốc BVTV,… và lưu trữ hồ sơ. Vì 
thế, không thể truy nguyên nguồn gốc và thu hồi 
sản phẩm, kiểm tra nội bộ, khiếu nại và giải quyết 
khiếu nại. 

* Giải pháp
Tổ chức sản xuất RAT theo quy trình VietGAP 

đã ban hành. Quản lý giống chặt chẽ, thường 
xuyên tìm kiếm, bổ sung giống mới có năng suất, 
chất lượng cao, có phổ thích nghi rộng với điều 
kiện thời tiết khí hậu của vùng sản xuất, chống 
chịu tốt với các loại sâu, bệnh hại, có nguồn gốc 
rõ ràng để đưa vào sản xuất đa dạng các loại RAT.

Xây dựng công thức luân canh, xen canh rau 
hợp lý, phù hợp với khu vực sản xuất, cần bổ sung 
thêm một số loại rau cao cấp vào sản xuất RAT.

Khuyến cáo người sản xuất thực hiện các biện 
pháp xử lý hạt giống trước khi gieo trồng để đảm 
bảo chất lượng nguồn giống, hạn chế sâu bệnh hại, 
tăng tỷ lệ nảy mầm tạo động lực cho quá trình sinh 
trưởng phát triển của cây trồng.

Đẩy mạnh việc tập huấn kỹ thuật sản xuất RAT 
theo tiêu chuẩn VietGAP cho nhà vườn trồng rau 
trên địa bàn xã Châu Pha ở các khâu sản xuất, thu 
hoạch, bảo quản và đặc biệt là công tác bảo vệ 
thực vật. Thiết lập liên kết giữa các nông hộ trong 
Tổ hợp tác. Gắn kết các doanh nghiệp thu mua, 
đóng gói, phân phối sản phẩm và nông dân sản 
xuất, hạn chế việc tiêu thụ qua nhiều trung gian. 
Khuyến khích nhà vườn áp dụng các biện pháp 
quản lý dịch hại tổng hợp, giảm nhịp độ phun 
thuốc hóa học, ưu tiên lựa chọn sử dụng các thuốc 
BVTV có nguồn gốc sinh học có độ độc thấp, thực 
hiện đồng loạt trên một diện rộng. 

Hướng dẫn tuân thủ các nguyên tắc bảo hộ, cung 
cấp tài liệu hướng dẫn nông dân sử dụng máy móc, 
hóa chất. Liên kết với các công ty xử lý chất thải 
để thu gom và xử lý các vỏ chai, bao bì.

Tăng cường hoạt động giám sát nội bộ. Xây dựng 
mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP từ 
việc chọn ra một số hộ có khả năng, điều kiện để 
tiến tới nhân rộng mô hình sau này. Khi Tổ sản 
xuất này hoạt động tốt sẽ có tác động thu hút các 
hộ khác thực hiện theo. 

Mở rộng thị trường tiêu thụ để nhà vườn yên tâm 
sản xuất. Hỗ trợ kinh phí cho nhà vườn xây dựng cơ 
sở hạ tầng cơ bản (nhà kho phân bón, thuốc BVTV, 
nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, nhà sơ chế, bảo quản).

Sở KH&CN kiểm tra mô hình rau ăn quả
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3.2. Phân tích hiện trạng ô nhiễm trên vùng 
sản xuất rau tại Châu Pha theo tiêu chuẩn 
VietGAP

Qua kết quả phân tích mẫu nước cho thấy nguồn 
nước chưa bị ô nhiễm có thể sản xuất rau theo 
tiêu chuẩn VietGAP tại xã Châu Pha. Kết quả 
phân tích mẫu đất cho thấy hầu hết các mẫu đất 
đảm bảo sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP. 
Kết quả phân tích mẫu rau cho thấy hầu hết các 
mẫu rau đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các 
chỉ tiêu phân tích đảm bảo đạt yêu cầu theo tiêu 
chuẩn VietGAP. 

Nhìn chung, hiện trạng sản xuất của các nhà vườn 
hiện nay còn theo kinh nghiệm mà không tuân thủ 
theo một quy trình chung nên chất lượng rau không 
đồng đều. Do đó việc sản xuất rau theo tiêu chuẩn 
VietGAP là mang tính cấp thiết nhằm đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng cũng 
như tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất.

3.3. Đào tạo kỹ thuật viên sản xuất rau theo 
tiêu chuẩn VietGAP

20 nhà vườn ở xã Châu Pha đã được đào tạo về 
quy trình kỹ thuật sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả 
theo tiêu chuẩn VietGAP. Các hộ đã nắm vững quy 
trình kỹ thuật sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả theo 
tiêu chuẩn VietGAP có khả năng áp dụng tốt kỹ 
thuật sản xuất và tích cực hướng dẫn kỹ thuật cho 
nhà vườn trồng  rau ăn lá, rau ăn quả ở địa phương 
khi nhân rộng kết quả dự án. 

Cuối khóa học, học viên tham gia bài kiểm tra, 
kết quả cả 20 học viên đều đạt yêu cầu được Trung 
tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền  Đông Nam Bộ 
cấp giấy chứng nhận “Kỹ thuật viên sản xuất rau 
theo tiêu chuẩn VietGAP”. 

Đã soạn thảo tài liệu, biểu mẫu Hướng dẫn nhà 
vườn thực hiện đúng quy trình canh tác và ghi 
chép nhật ký sản xuất. 

3.4. Tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất rau 
an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Từ ngày 19/4 đến 20/4/2018, tại UBND xã Châu 
Pha, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền  
Đông Nam Bộ đã tập huấn 2 lớp về chuyển giao 
quy trình kỹ thuật sản xuất rau ăn lá, quả theo tiêu 
chuẩn VietGAP với 80 nhà vườn tham dự. Các hộ 
tham gia mô hình đã được Trung tâm tập huấn về: 
Xây dựng và áp dụng hệ thống thực hành Nông 
nghiệp tốt VietGAP cho sản xuất rau (Phân tích mối 

nguy an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe người 
lao động, môi trường cho nông hộ; Lựa chọn vùng 
sản xuất giống và gốc ghép, quản lý đất; Thuốc 
BVTV và hóa chất; Phân bón, chất bón bổ sung và 
nguồn nước; Thu  hoạch, sơ chế, đóng gói rau quả 
tươi; Ghi chép hồ sơ và truy nguyên nguồn gốc; 
Nhận thức về quản lý nhóm nông hộ sản xuất theo 
VietGAP; Nhận thức về sự tuân thủ các quy trình, 
quy định về sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói 
sản phẩm). Bên cạnh đó, các hộ được hướng dẫn 
quy trình kỹ thuật sản xuất rau ăn lá, quả theo tiêu 
chuẩn VietGAP (bao gồm: kỹ thuật trồng và chăm 
sóc, giống trồng, bón phân, phòng trừ sâu bệnh 
hại, tưới nước, thu hoạch và bảo quản); Biện pháp 
phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM; Sơ cấp cứu một 
số tai nạn thường gặp trong sản xuất; An toàn lao 
động, hiệu quả và an toàn trong việc sử dụng thuốc 
BVTV; Ghi chép nhật ký sản xuất và xây dựng các 
cơ sở hạ tầng (kho phân bón, thuốc BVTV, nhà vệ 
sinh, nơi xử lý chất thải); Các loại danh sách; hồ 
sơ đào tạo; hồ sơ các hợp đồng; hồ sơ kiểm nghiệm 
mẫu; hồ sơ truy vết tách biệt và thu hồi sản phẩm; 
hồ sơ kiểm tra, thanh tra, đánh giá nội bộ và một 
số tài liệu khác. Thông qua lớp tập huấn, nhà vườn 
đã nhận thức được vai trò quan trọng của việc sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và các bước tiến 
hành thực hiện VietGAP. 

3.5. Tham quan học tập về mô hình sản xuất 
rau an toàn đạt chứng nhận VietGAP         

Ngày 27/4/2019, Trung tâm Nghiên cứu 
Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ đã tổ chức 01 
chuyến tham quan Hợp tác xã Nông nghiệp Sản 
xuất Thương mại Dịch vụ Phước An (D11/24, 
Ấp 4, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP. 
Hồ Chí Minh) cho 20 nhà vườn và 05 cán bộ địa 
phương. Khi tham quan, học tập cán bộ HTX 
và các hộ tham gia mô hình đã được chia sẻ 
kinh nghiệm trong sản xuất rau theo tiêu chuẩn 
VietGAP. 

Đoàn tham quan còn được cán bộ của Hợp tác 
xã Nông nghiệp Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Phước An chia sẻ kinh nghiệm tổ chức xây dựng 
nhãn hiệu và bao bì, tem nhãn để truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, gợi ý liên kết sản xuất và tiêu thụ 
với Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất Thương mại 
Dịch vụ Phước An khi các sản phẩm rau đã đạt 
chứng nhận VietGAP… 
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3.6. Kết quả xây dựng mô hình liên kết từ sản 
xuất đến tiêu thụ sản phẩm rau đạt chứng nhận 
VietGAP

Cán bộ kỹ thuật thăm vườn và theo dõi chỉ tiêu sinh trưởng
Để đáp ứng nhu cầu về chất lượng rau ăn lá, quả 

của thị trường, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả 
miền Đông Nam Bộ đã tập huấn cho nhà vườn 
cách sơ chế sau thu hoạch để rau đạt chất lượng 
tốt yêu cầu về chất lượng của các công ty cơ sở 
thu mua khác. 

Sau 30 tháng thực hiện dự án, sản phẩm rau ăn 
lá, rau ăn quả của các hộ tham gia mô hình đã đạt 
chất lượng về an toàn thực phẩm và đã được chứng 
nhận VietGAP. 

Dự án đã phối hợp với Đài Truyền thanh Thị xã 
Phú Mỹ để làm phóng sự quảng bá rau Châu Pha 
đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

Dự án cũng đã giới thiệu các  công ty thu mua 
rau, quả có uy tín như Công ty TNHH TMDV 
TP Phước Hải; DNTN Đồng Việt; HTX SXNN 
TMDV TP An toàn - Tiện Lợi; Công ty TNHH 
TM Nông sản Thực phẩm Đồng Xanh… đến để 
làm việc với đại diện các hộ tham gia mô hình và 
đại diện Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ 
Châu Pha. 

Mô hình liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm đã giúp nhà vườn và Hợp tác xã Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Châu Pha có thêm thông tin 
về thị trường tiêu thụ rau, biết nhiều công ty thu 
mua sản phẩm rau có uy tín trên thị trường. Đây là 
một trong những khâu rất quan trọng nhằm nâng 
cao giá trị sản phẩm và đảm bảo đầu ra thuận lợi, 
tăng thu nhập cho người sản xuất. Dự án đã liên 
kết với công ty thu mua rau ăn lá, rau ăn quả nên 
giá bán đã cải thiện, cụ thể: cải xanh 8.800 đồng/

kg, mồng tơi 8.250 đồng/kg, bí xanh 7.000 đồng/
kg và dưa leo 8.000 đồng/kg…góp phần thúc đẩy 
sản xuất của các nhà vườn trong mô hình.

3.7. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đối với sản 
phẩm RAT xã Châu Pha

Sau khi khảo sát và được sự đồng ý của chính 
quyền địa phương, Hợp tác xã Sản xuất Thương 
mại Dịch vụ Châu Pha (thuộc xã Châu Pha, thị xã 
Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã được chọn 
để xây dựng nhãn hiệu hàng hóa. Hợp tác xã đã 
được hướng dẫn xây dựng Quy chế sử dụng nhãn 
hiệu cho tổ chức; Thiết lập và triển khai Quy định 
chỉ tiêu chất lượng sản phẩm trên cơ sở đảm bảo 
an toàn thực phẩm và tiêu chí chất lượng theo 
VietGAP; Thiết kế logo; Hoàn tất hồ sơ gửi Cục 
Sở hữu Trí tuệ - Bộ KH&CN và đã được chấp 
nhận đơn hợp lệ.  

3.8. Hội thảo đầu bờ 
Dự án đã phối hợp với UBND xã Châu Pha 

tổ chức 2 buổi hội thảo đầu bờ “Sản xuất rau ăn 
lá, rau ăn quả đạt tiêu chuẩn VietGAP” tại vườn 
mô hình của hộ Nguyễn Văn Tiên và hộ Nguyễn 
Trường Quân với quy mô 30 người/hội thảo, đó là 
những nhà vườn và cán bộ các ban ngành tại địa 
phương. 

Nội dung hội thảo: Cán bộ kỹ thuật báo cáo tình 
hình thực hiện dự án; các bước thực hiện VietGAP 
trên rau ăn lá, rau ăn quả; giới thiệu các biện pháp 
kỹ thuật áp dụng trong các mô hình của dự án... Nhà 
vườn và các đại biểu tham dự được tham quan mô 
hình đạt chứng nhận VietGAP, thảo luận và trao đổi 
kinh nghiệm, những thuận lợi và khó khăn khi sản 
xuất rau ăn lá, rau ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP.

3.9. Xây dựng sổ tay “Hướng dẫn sản xuất rau 
theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Châu Pha”

Dự án đã soạn thảo sổ tay “Hướng dẫn sản xuất 
rau ăn lá, rau ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP ở 
xã Châu Pha” với đầy đủ nội dung qui định trong 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, các biện pháp 
xử lý vi phạm… được biên soạn cụ thể phù hợp 
điều kiện sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả ở xã Châu 
Pha một cách cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực 
hành, có hình ảnh minh họa phong phú và cập nhật 
những thông tin cần thiết.

Tài liệu được sao chép thành 100 quyển để phổ 
biến cho các cơ quan khuyến nông, hội làm vườn, 
hội nông dân và nhà vườn trong khu vực.
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3.10. Hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường 
của dự án

* Hiệu quả kinh tế - xã hội
Hiệu quả kinh tế trực tiếp từ các mô hình sản xuất 

rau đã được khẳng định trong thực tế với lợi nhuận 
trung bình ở mô hình sản xuất cải xanh tăng 34,25%, 
mồng tơi tăng 41,28%, bí xanh tăng 72,01% và dưa 
leo tăng 51,19% so với đối chứng, do đó đã tăng thu 
nhập cho nhà vườn tham gia mô hình.

Đoàn công tác Sở KH&CN tham quan thực địa dự án “Xây 
dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả đạt chứng nhận 

VietGAP tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT”
Với sự hỗ trợ và hướng dẫn của các kỹ thuật 

viên, nhà vườn sản xuất rau ăn lá, rau ăn quả đã 
mạnh dạn áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm 
tăng năng suất và đảm bảo chất lượng hướng tới 
chứng nhận VietGAP. Qua thực hiện dự án đã nâng 
cao trình độ, nhận thức và trách nhiệm của người 
nông dân, đặc biệt là trong việc sử dụng các hóa 
chất như thuốc BVTV, chất kích thích sinh trưởng, 
phân bón, chất bảo quản... trong quá trình sản xuất 
nông sản thực phẩm.

Sản phẩm đạt chất lượng và an toàn thực phẩm 
góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Bên 
cạnh đó sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP sẽ 
được người tiêu dùng tin cậy, vì thế tăng sức cạnh 
tranh sản phẩm trên thị trường nội địa và tiến đến 
xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế bền vững cho 
người sản xuất. Với mô hình Hợp tác xã được liên 
kết sản xuất và tiêu thụ từ các hộ sản xuất nhỏ lẻ 
tạo nên phương thức sản xuất kinh tế tập thể, hình 
thành vùng sản xuất rau hàng hóa theo VietGAP có 
diện tích lớn, tập trung, sản phẩm đạt chất lượng 
an toàn ổn định tạo thương hiệu và đem lại hiệu 

quả kinh tế cho người sản xuất.
Dự án đã tăng cường nguồn lao động gắn với 

nghề trồng rau, tạo công ăn việc làm giúp đời sống 
người dân được cải thiện góp phần nâng cao đời 
sống vật chất và văn hóa, ổn định an ninh chính trị 
ở địa phương, đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho 
người lao động.

* Hiệu quả môi trường
Thông qua các lớp đào tạo kỹ thuật viên, tập 

huấn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ và xây dựng mô 
hình trình diễn các nhà vườn đã được tăng cường 
kiến thức, kỹ năng giúp họ có ý thức trong việc 
quản lý và sử dụng hóa chất, thuốc BVTV (xây 
dựng kho phân, kho thuốc đúng quy định, sử dụng 
thuốc BVTV ít độc, không sử dụng thuốc BVTV 
ngoài danh mục cho phép, tuân thủ nguyên tắc 4 
đúng...) cũng như việc quản lý xử lý rác thải, đặc 
biệt là bao bì thuốc BVTV đã làm giảm tác động 
ảnh hưởng  đến sức khỏe con người, giúp cân bằng 
hệ sinh thái, góp phần làm giảm tác động đối với 
môi trường tự nhiên.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Dự án “Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, rau 

ăn quả đạt chứng nhận VietGAP tại xã Châu Pha, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” đã thực 
hiện đầy đủ các nội dung, đồng thời đảm bảo tiến 
độ và mục tiêu đã đề ra. 

4.2. Đề nghị
- Sử dụng các sản phẩm của dự án (các mô hình 

trình diễn, sổ tay, tài liệu...) để chuyển giao nhân 
rộng cho các địa phương có điều kiện phù hợp 
trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Sở NN&PTNT phối hợp với Sở KH&CN lập 
dự án nhân rộng diện tích chứng nhận VietGAP 
trên các vùng trồng rau tập trung ở thị xã Phú Mỹ.

- Sở NN&PTNT, Chi cục TT&BVTV, Trung tâm 
Khuyến Nông tiếp tục tuyên truyền, tổ chức các lớp 
đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao 
nhận thức cho nông dân về sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP đặc biệt là vấn đề sử dụng thuốc BVTV 
trong việc sản xuất rau ăn lá, quả trong toàn tỉnh.

- Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp có uy tín hợp tác liên kết thu 
mua sản phẩm rau ăn lá, quả nhằm tạo đầu ra ổn 
định cho sản phẩm đạt chứng nhận VietGAP./.

Đ.V.T, P.T.M, L.Q.T



ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 37 

VĂN NGHỆ XUÂN TÂN SỬU <<

|| TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ 
Trường Chính trị tỉnh BR-VTTết trong bạn có ý nghĩa gì? Phải chăng chỉ 

đơn thuần là một cột mốc để đánh dấu 
giữa năm cũ vừa hết và năm mới vừa đến? Có 
lẽ không chỉ vậy, đối với nhiều người, tết còn 
có những ý nghĩa riêng biệt, là những ký ức 
dài nối tiếp nhau, mà người ta không bao giờ 
quên được, nó đi song song suốt cuộc đời của 
mỗi con người. Mỗi năm đến tết đều hằn lên 
suy nghĩ, tạo ra sự nhớ nhung pha một chút 
tiếc nuối. Với tôi, tết là gia đình, là cả một nền 
nếp tôi luôn nhớ đến rồi làm theo đến suốt 
cuộc đời mình.

Chỉ đến khi một mình ở nơi xa, ta mới nhận thấy 
hóa ra Tết chỉ gói gọn đơn giản trong hai chữ - “trở 
về”. Không phải mâm cao cỗ đầy, nhà cao cửa rộng 
hay những thứ vật chất xa hoa, Tết chỉ trọn vẹn khi 
có gia đình ở bên, người thân vẫn khoẻ mạnh và 
dành cho nhau những lời chúc chân thành, ấm áp 
dịp đầu năm.

Những buổi chiều cuối năm lang thang trên 
những con đường, lòng tôi chợt sững lại. Góc xa 
một khu vườn, chợt nhú lên những búp màu vàng 
nhạt. Khi tôi vừa kịp nhận ra đó là hoa mai vừa 
chúm chím thì cũng ngỡ ngàng mùa xuân đã về 
tự lúc nào, hương vị Tết đã len lỏi. Có lẽ, người ta 

vẫn thường mải mê bởi trăm điều bộn bề của cuộc 
sống thường nhật mà đôi lúc quên mất vòng quay 
của thời gian, chẳng biết mùa xuân về từ bao giờ. 
Trên con đường, bầy trẻ thơ đang vui đùa. Nhìn 
vào sâu những ánh mắt lấp lánh của trẻ thơ sẽ là 
cách cảm nhận mùa xuân rõ nhất. Ánh mắt của 
những thiên thần háo hức mỗi dịp tết đến xuân 
về gợi ta nhớ đến mình thời thơ dại. Mong Tết 
đến với bao niềm vui, với bao hi vọng trong sáng. 
Chẳng niềm mong mỏi nào mạnh mẽ, da diết như 
trẻ thơ mong Tết. 

Ngày xưa, con đường lát gạch đỏ lấm tấm cỏ 
dại ngơ ngác nhìn lũ trẻ tinh tươm trong những bộ 
quần áo mới. Đôi bàn tay cầm bao lì xì đỏ. Những 
bầy trẻ vui vẻ cười đùa. Rồi đám trẻ xách bánh 
chưng tung tăng, nụ cười mang theo hơi thở mùa 
xuân, mang theo hơi bếp lửa ấm áp đỏ rực. Lòng 
người như trẻ lại khi nhớ về không khí chiều 30 
Tết cả gia đình đoàn tụ bên nồi bánh chưng nói 
chuyện rôm rả chờ bánh chín. Cả một năm dài chờ 
giây phút này thật hiếm hoi. 

Bếp lửa cuối năm khiến người ta chiêm nghiệm 

TẾT TRONG TÔI
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lại bao điều, những gì của năm cũ đã qua để ta hi 
vọng và cố gắng làm tốt hơn trong năm mới. Và 
tôi lại mong cảm giác được về nhà, trở về bên mẹ 
chờ nồi nước tắm tất niên thơm lừng vị lá mùi. Cái 
vị thơm ngát mà nhẹ nhàng tinh khiết khiến con 
người được thả lỏng, tâm hồn muốn trút bỏ tất cả 
những muộn phiền. Chợt thấy hồn mình như trẻ 
lại, mơ ước và khát khao nhiều hơn. 

Tết vẫn thế nhưng chúng ta không còn dắt tay 
nhau đi chợ quê mỗi sáng 30, không còn nỗi háo 
hức với phong bao lì xì, cũng chẳng còn ríu rít 
ngồi nghe nội kể chuyện xưa bên nồi bánh chưng 
sôi sùng sục. Với nhiều người, càng lớn càng ít đi 
niềm háo hức Tết, càng lớn càng thấy mình thờ ơ 
với Tết hơn. Phải chăng, lớn lên sẽ có nhiều thú 
vui khác, nhiều điều bên cạnh để bận bịu quan 
tâm, lớn lên rồi sẽ có nhiều điều cần nghĩ đến và 
vô tình quên mất thời gian, quên mất Tết. Cho đến 
khi chiều ấy, nhìn đám trẻ, nhìn thấy hình ảnh của 
mình rất nhiều năm về trước, tôi mới nhận ra nhiều 
điều, rằng thờ ơ với niềm vui thơ dại chẳng khác 
nào sự thờ ơ với chính mình. 

Thời đại của công nghệ, của những phát minh 
hiện đại, những tòa chung cư chọc trời mọc lên 
như nấm, tết cổ truyền cũng theo đó mà ít nhiều có 
sự thay đổi. Nhưng dấu vết những mùa xuân xưa 
vẫn không thể phai mờ, khi ký ức xưa sống dậy 
những buổi chiều cuối năm. 

Giá trị truyền thống trong mâm cơm gia đình
Việt Nam ta có rất nhiều phong tục lễ Tết nhưng 

Tết Nguyên Đán được xem là ngày Tết quan trọng 
nhất. Nó không chỉ là dịp để mọi người được 
ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi mà điều quan trọng 
là trong trái tim mỗi con người Việt Nam, tết cổ 
truyền mang ý nghĩa của sự sum vầy, đoàn tụ. Đó 
là dịp để họ trở về tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết 
quê từ những món ăn quen thuộc trong mâm cơm 
ngày Tết của bà, của mẹ và sống lại cảm giác đầm 
ấm, no đủ trong vòng tay yêu thương của gia đình 
sau một năm dài xa xứ. Vì lẽ đó, trong ngày Tết, 
ngoài các phong tục, tập quán đón Tết thì bữa cơm 
gia đình luôn được mọi người coi trọng. Nhiều gia 
đình còn có truyền thống (gần như bắt buộc) con 
cái dù đi đâu làm gì thì bữa cơm gia đình trong 
ngày Tết tuyệt đối không được bỏ lỡ. Điều đó  đã 
khơi gợi cho biết bao điều tốt đẹp, ý nghĩa mang 
đậm giá trị nhân văn. 

Giá trị truyền thống trong mâm cơm gia đình (Ảnh minh họa)
Trong tâm thức người Việt, mâm cơm gia đình 

trước là kính dâng đến tiên tổ, tộc họ, những người 
đã khuất nhưng vẫn phù hộ cho con cháu dồi dào 
sức khỏe, an khang, mọi điều thuận lợi. Điều đó 
thể hiện sự hiếu kính với tiên tổ, ông bà. Ca dao 
có câu: “Đi đâu mặc kệ đi đâu/ Đến ngày giỗ chạp 
phải mau mà về”. Nếu không làm trọn tình, vẹn 
đạo thì sẽ bị coi là kẻ bất hiếu “Chiều Ba mươi anh 
không đi Tết/ Rạng ngày Mồng Một anh không đi 
lạy bàn thờ/ Hiếu trung mô nữa mà bảo em chờ 
uổng công” (Ca dao).

Sau sự hiếu kính, tưởng nhớ ông bà, tổ tiên, 
mâm cơm còn là sự quây quần bên nhau ấm áp 
tình thân. Trong bữa ăn, mời cơm là nét văn hóa 
không thể thiếu của người Việt. Người nhỏ tuổi 
hơn, trước khi ăn miếng cơm đầu tiên đều phải 
mời những người lớn tuổi, để tỏ lòng biết ơn ông 
bà, bố mẹ hay những bậc lớn tuổi đã cho mình cái 
ăn, cái mặc. Khi đó, những bậc lớn tuổi sẽ gật đầu 
trìu mến và cả gia đình sẽ bắt đầu bữa cơm trong 
không khí vui vẻ, thân mật. Mọi người thay phiên 
gắp cho nhau từng miếng thịt kho, khúc khổ qua 
hầm thể hiện sự yêu thương, kính trọng. Thăm hỏi, 
tâm sự, khuyên răn nhau những điều hay, lẽ phải 
những niềm vui nỗi buồn trong năm cũ vừa qua. 

Niềm khao khát được về với quê hương về với 
những món ăn dân dã và sự quây quần đông đủ của 
tình thương luôn ẩn sâu trong trái tim mỗi người. 
Dù có thể hiện ra ngoài hay không thì trong lòng 
họ đó là khát khao cháy bỏng nhất. Đối với người 
Việt Nam, bữa cơm gia đình là một nét văn hoá 
truyền thống thể hiện tính cộng đồng, là “sợi chỉ 
hồng” gắn kết tình thân của các thành viên trong 
gia đình từ thế hệ này đến thế hệ khác. Đồng thời, 
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|| CN. Võ Huyền Trân
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh BR-VTNhân dịp đón xuân Tân Sửu 2021, Ban Biên 

tập xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một 
số tấm gương danh nhân, doanh nhân thành công, 
người nổi tiếng tuổi Sửu luôn được nhiều người 
quan tâm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những 
danh nhân, doanh nhân tuổi Sửu thành đạt qua bài 
viết sau đây.

Các danh nhân và người nổi tiếng tuổi Sửu 
trong lịch sử

1. Phùng Hưng (? - 789/791)
Phùng Hưng quê ở làng Đường Lâm nay thuộc 

huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông vốn là con nhà hào phú 
có sức vật trâu, đánh hổ. Ông chính là người đã 
phát động phong trào khởi nghĩa đập tan quân xâm 
lược nhà Đường xây dựng nền độc lập tự chủ trong 
một thời gian khá dài, được nhân dân suy tôn là Bố 
Cái Đại Vương.

NHỮNG DANH NHÂN, DOANH NHÂN, 
NGƯỜI NỔI TIẾNG TUỔI SỬU 

THÀNH ĐẠT Ở VIỆT NAM

là linh hồn của sự đoàn tụ yêu thương, nuôi dưỡng 
tâm hồn con người tạo nên không khí đoàn tụ trọn 
vẹn, ấm áp. Những bữa cơm đơn giản, đạm bạc 
như thế nhưng với không khí gia đình quây quần 
đầm ấm, tiếng cười rộn vui đã tạo nên hương vị 
Tết, đồng thời góp phần hình thành nên truyền 
thống và nếp sống gia đình.

Có thể nói hình ảnh mâm cơm cũng phản ánh 
một phần bình diện của cuộc sống gia đình, sự sang 
giàu, nghèo hèn nhưng chung quy lại đều thể hiện 
được nét văn hóa trong đời sống gia đình. Không 
phải đơn thuần mà người Việt lại lấy mâm cơm là 
hình ảnh, biểu tượng của sự quây quần đầm ấm. 
Ngồi quanh mâm cơm hình tròn, cái tô, cái chén, 
nồi cơm... cũng hình tròn thể hiện sự tròn đầy tình 
nghĩa và gắn kết lẫn nhau. Mỗi thành viên đều là 
một nhân tố trong sự cấu thành của hình tròn đó. 
Mâm tròn còn tượng trưng tinh thần bình đẳng vì 
mỗi vị trí trên vòng tròn đều ngang nhau, không có 
chỗ trên, chỗ dưới, chỗ trước, chỗ sau. Bên cạnh 
đó việc quây quần bên mâm cơm thể hiện sự đùm 

bọc trên dưới một lòng vì đoàn kết sống không 
được chia rẽ tình cảm.

Tuy nhiên, ngày nay trong sự bộn bề và hối hả 
của thời hiện đại, con người đôi khi không có nhiều 
thời gian dành cho gia đình và nuôi dưỡng những 
tình cảm thân thương và đằm thắm đó. Những bữa 
cơm gia đình ngày càng thưa thớt. Cứ nghĩ rằng 
họ đã lãng quên đi giá trị truyền thống và tình cảm 
thiêng liêng của gia đình, quên đi những hương vị 
Tết gần gũi chân quê nhưng chúng tôi tin tưởng 
rằng tận sâu trong trái tim mỗi người vẫn luôn nhớ. 
Dù có về được hay không cái dư âm hương vị Tết, 
những khoảnh khắc quen thuộc của bữa cơm gia 
đình, của không khí Tết xung quanh mâm cơm đầy 
ắp những món chân quê đậm chất Tết. Mỗi người 
chúng ta nên trân trọng và níu giữ những giá trị 
văn hóa truyền thống của gia đình. Có thể nói, mất 
đi bữa ăn truyền thống của gia đình là mất đi một 
nét đẹp của văn hóa Việt.

N.T.H.H
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2. Lê Đại Hành (Lê Hoàn)
Lê Đại Hành (941 - 1005) là vị Hoàng đế sáng 

lập nhà Tiền Lê nước Đại Cồ Việt, trị vì nước Đại 
Cồ Việt trong 24 năm. Lê Đại Hành là ông vua 
có tài, dẹp nội loạn, khéo bang giao, giữ thể diện 
Quốc gia.

3. Trần Quang Khải

Trần Quang Khải (sinh năm Tân Sửu 1241) là 
một nhà chính trị, quân sự, tôn thất hoàng gia Đại 
Việt thời Trần. Ông là con trai thứ ba của vua Trần 
Thái Tông làm đến chức Thừa tướng đời Trần 
Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông, 
coi cả mọi việc trong nước. Trong cuộc kháng 
chiến chống quân Nguyên lần thứ hai (1285) và thứ 
ba (1288), Trần Quang Khải là vị tướng chủ chốt 
thứ hai sau Trần Quốc Tuấn có nhiều công lao lớn 
trên chiến trường. Ông còn là một nhà thơ nổi tiếng 
với bài thơ “Tụng giá hoàn kinh sư” được viết sau 
trận thắng Chương Dương Độ vào tháng 6/1285 - 
chiến thắng được coi là lớn nhất lúc bấy giờ.

4. Trần Huy Liệu (1901 - 1969)
Trần Huy Liệu (sinh năm Tân Sửu 1901) quê ở 

Vụ Bản, Nam Định. Ông là nhà báo, nhà văn, nhà 
sử học và là nhà hoạt động chính trị xuất sắc. Ông 
là tấm gương của thanh niên Việt Nam noi theo. 
Ông từng là đảng viên của Việt Nam Quốc Dân 
Đảng nhưng sau này đã ly khai và gia nhập Đảng 
Cộng Sản Việt Nam. Ông là người sáng lập ra 
Trường học thư xã ở Sài Gòn năm 1928. Chuyên 
sản xuất và xuất bản sách cổ vũ tinh thần yêu nước. 
Ông qua đời năm 1969. Ông được Viện hàn lâm 
khoa học Cộng hòa Dân Chủ Đức (cũ) mời làm 
Viện sĩ. Năm 1996 ông được nhà nước trao tặng 
giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

5. Trịnh Đình Thảo (1901-1986)
Trịnh Đình Thảo (sinh năm Tân Sửu 1901 mất 

năm 1986) là một luật sư và một nhà chính khách 
Việt Nam. Ông từng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của 
Chính phủ Trần Trọng Kim (1945); nguyên Chủ 
tịch Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ 
và Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng 
Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam (1969 -1976); nguyên Đại 
biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam khoá VI (1976 -1981).

6. Phùng Chí Kiên (1901-1941) 
Phùng Chí Kiên là nhà hoạt động cách mạng và 

quân sự Việt Nam, đồng thời là vị tướng đầu tiên 
của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Phùng 
Chí Kiên, tên khai sinh là Nguyễn Vỹ, còn có tên 
khác là Mạnh Văn Liễu, sinh năm 1901 tại làng Mỹ 
Quan, tổng Vạn Phần (nay là xã Diễn Yên, huyện 
Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). 

Năm 1941, Phùng Chí Kiên chỉ huy đội Cứu 
quốc quân Bắc Sơn chiến đấu, phá một số trận càn 
lớn của Pháp. Do chênh lệch lực lượng và vũ khí, 
Ban lãnh đạo căn cứ Bắc Sơn-Võ Nhai quyết định 
để lại một tiểu đội chặn đối phương, còn hai tiểu 
đội phá vòng vây, rút lên Cao Bằng để bảo toàn 
lực lượng.

Ngày 19 tháng 8 năm 1941, cánh quân của 
Phùng Chí Kiên và Lương Văn Tri qua Pò Kép 
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(châu Na Rì, Bắc Kạn) thì bị đối phương phục kích 
nhưng thoát được.

Ngày 21 tháng 8 năm 1941, đơn vị lại bị phục 
kích và bị bao vây tại xã Bằng Đức trên đường đi 
Cao Bằng. Lương Văn Tri bị thương rồi hy sinh. 
Mặc dù bị thương nặng, Phùng Chí Kiên vẫn bắn 
chặn quân đối phương để đồng đội thoát khỏi 
vòng vây. Bắn hết viên đạn cuối cùng, ông bị đối 
phương bắt.

Ngày 22 tháng 8 năm 1941, đối phương chặt đầu 
ông rồi đem cắm ở đầu cầu Ngân Sơn để hòng uy 
hiếp tinh thần cán bộ, nhân dân địa phương.

7. Trần Đức Lương

Trần Đức Lương (sinh 05/5/1937) xã Phổ 
Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi là một 
chính khách Việt Nam. Ông là Chủ tịch nước 
thứ năm của Việt Nam, là Ủy viên Bộ Chính trị 
(khóa VIII, IX) và Ủy viên Thường vụ Bộ Chính 
trị (khóa VIII) Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Cộng sản Việt Nam.

Những doanh nhân tuổi Sửu thành đạt ở 
Việt Nam

1. Ông Trần Đình Long
Trần Đình Long (sinh năm 1961 Tân Sửu) là 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập 
đoàn Hòa Phát. Ông Long là một trong những 
doanh nhân tuổi Sửu rất thành đạt và là tỷ phú 
giàu có hàng đầu trong ngành thép Việt Nam. Năm 
2016, về xếp hạng mức độ giàu có ông đứng thứ 

3 sau hai tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Trịnh Văn 
Quyết. Năm 2019, Ông Trần Đình Long là một 
trong những tỷ phú USD có tên trên danh sách real 
time của tạp chí Forbes. Ông đứng vị trí 1756 trên 
thế giới với tổng giá trị tài sản là 1 tỉ đô la Mỹ.

2. Ông Vũ Minh Trí
Ông Vũ Minh Trí (sinh năm 1973 Quý Sửu) là 

một doanh nhân tuổi Sửu nổi tiếng trong lĩnh vực 
công nghệ. Ông tốt nghiệp Đại học Bách Khoa 
thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã từng trải qua 
rất nhiều vị trí tại các công ty, tập đoàn lớn và 
nhiều tập đoàn đa quốc gia. Ông đã từng làm CEO 
của Yahoo Việt Nam, Sony Ericsson Việt Nam, 
Microsoft Việt Nam, CEO Qualcomm phụ trách 
Thái Lan và khu vực Đông Dương… Vũ Minh Trí 
là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Ông là 
người truyền cảm hứng cho giới trẻ tiếp cận với 
công nghệ mới và nỗ lực thay đổi bản thân, làm 
mới cuộc sống. Ông đã đóng góp lớn vào sự phát 
triển của khoa học, công nghệ. Hiện nay ông đang 
tham gia vào hoạt động của Nguyễn Hoàng Group 
- một tập đoàn lớn trong lĩnh vực giáo dục.

3. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo
Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973) là một 

trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của nước 
ta. Bà là đồng sáng lập và sở hữu của Tập đoàn 
Trung Nguyên. Bên cạnh đó bà còn là Tổng giám 
đốc Công ty TNHH TNI Corporation. Bà đã cùng 
chồng gây dựng nên thương hiệu cafe Trung 
Nguyên. Tập đoàn cafe Trung Nguyên ngày càng 
phát triển lớn mạnh và đóng góp nhiều vào Ngân 
sách Nhà nước, tạo được công ăn việc làm cho 
nhiều người lao động. Năm 2018, bà Diệp Thảo 
đã trở thành diễn giả tại Diễn đàn CEO Allegra 
Coffee World London.

Hy vọng với những thông tin trên, sẽ phần nào 
giúp các bạn biết thêm về một số tấm gương danh 
nhân, doanh nhân tuổi Sửu thành đạt ở nước ta. 
Với những đóng góp lớn của họ cho nền kinh tế 
đất nước là điều đáng ghi nhận và trân trọng. Chúc 
cho tất cả các danh nhân và doanh nhân tuổi Sửu 
nói riêng và những người tuổi Sửu nói chung luôn 
mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công hơn nữa!

V.H.T
(Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp Internet)
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SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC TỪ HỘP 
CÁC TÔNG BỎ ĐI

Khí thải từ các phương tiện sử dụng nhiên 
liệu hóa thạch, đặc biệt là các phương tiện 

chạy bằng nhiên liệu diesel, được biết đến là 
nguồn chính gây ra bụi mịn và khí nhà kính. Sử 
dụng diesel sinh học thay cho diesel là phương 
thức hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu 
do khí nhà kính gây ra, đồng thời giảm phát thải 
bụi mịn. Tuy nhiên, phương thức sản xuất diesel 
sinh học hiện nay thông qua chế biến hóa học dầu 
thực vật hoặc dầu ăn phế thải như dầu cọ hoặc dầu 
đậu nành, còn hạn chế do nguồn nguyên liệu thô 
không đáng tin cậy.

Do đó, cần sản xuất nhiên liệu sinh học bằng 
cách chuyển đổi sinh khối ligno-xenluloza được 
tạo ra như sản phẩm phụ của quá trình canh tác 
hoặc khai thác gỗ, thay vì tiêu thụ nguyên liệu thô 
có nguồn gốc từ cây lương thực. Sinh khối ligno-
xenluloza là nguyên liệu thô bền vững và kinh tế, 
có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu động cơ 
thân thiện với môi trường thông qua quá trình trao 
đổi chất của vi sinh vật.

TS. Sun-Mi Lee cùng nhóm nghiên cứu tại 
Trung tâm Nghiên cứu năng lượng sạch thuộc 
Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) 
đã tạo ra loại vi sinh vật mới có khả năng sản sinh 
tiền chất của nhiên liệu diesel sinh học từ sinh 
khối ligno-xenluloza như phụ phẩm nông nghiệp 
thải loại, giấy vụn và hộp các tông. Vi sinh vật 
này đã đạt được năng suất sản phẩm gấp đôi so 
với những gì các vi sinh vật trước đó đã làm được.

Vi sinh vật mới có thể tạo ra tiền chất của nhiên 
liệu diesel sinh học trong quá trình chuyển hóa 
đường có trong sinh khối ligno-xenluloza mà vi 
sinh vật nạp vào cơ thể. Đường trong sinh khối 
ligno-xenluloza thường chứa 65-70% glucose và 
30-35% xylose. Trong khi vi sinh vật tồn tại trong 

tự nhiên sản sinh hiệu quả tiền chất của nhiên 
liệu diesel bằng cách chuyển hóa glucose, nhưng 
chúng không ăn xylose, do đó hạn chế sản lượng 
nguyên liệu thô.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu tại 
KIST đã tạo ra vi sinh vật mới sản sinh ra tiền 
chất diesel thông qua chuyển hóa hiệu quả xylose 
cũng như glucose. Đặc biệt, con đường trao đổi 
chất của vi sinh vật đã được thiết kế lại bằng cách 
sử dụng “kéo di truyền” để ngăn chặn sự can 
thiệp vào việc cung cấp coenzyme cần để sản sinh 
tiền chất của nhiên liệu diesel. Ví dụ, khả năng 
chuyển hóa xylose được cải thiện bằng cách kiểm 
soát hiệu quả quá trình tiến hóa trong phòng thí 
nghiệm bằng cách lựa chọn và chỉ nuôi cấy những 
vi sinh vật mang lại hiệu suất cao.

Nghiên cứu khẳng định khả năng sản xuất tiền 
chất của nhiên liệu diesel bằng cách sử dụng tất 
cả các thành phần đường bao gồm xylose từ sinh 
khối ligno-xenluloza và năng suất sản phẩm gần 
như tăng gấp đôi so với kết quả thu được trong 
các nghiên cứu trước đây sử dụng các con đường 
chuyển hóa cho các vấn đề về coenzyme chưa 
được giải quyết.

TS. Sun-Mi cho rằng: Diesel sinh học là loại 
nhiên liệu thay thế hiệu quả có thể làm giảm khí 
thải nhà kính và bụi mịn mà không hạn chế hoạt 
động của các phương tiện sử dụng nhiên liệu 
diesel hiện có và chúng tôi đã phát triển công 
nghệ cốt lõi để cải thiện hiệu quả kinh tế của việc 
sản xuất diesel sinh học. Việc triển khai sử dụng 
nguồn cung cấp nhiên liệu sinh học giúp ứng phó 
nhanh và hiệu quả với biến đổi khí hậu, tạo điều 
kiện cho việc mở rộng các ngành liên quan và 
phát triển công nghệ.

Nguồn:  vista.gov.vn

ROBOT GIAO HÀNG SỬ DỤNG TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO

Thay vì sử dụng tín hiệu GPS như những robot 
đời trước, robot giao hàng mới này sử dụng 

trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm hiểu tuyến đường cũng 
như phân loại các gói hàng khi di chuyển.

Học viện Robotics của Anh đang thử nghiệm 
robot giao hàng Kargo vận chuyển thuốc đến các 
viện dưỡng lão ở London trong thời gian đại dịch 
COVID-19.
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Robot được thiết kế để giao hàng chặng cuối, 
từ trung tâm phân phối hoặc kho lưu trữ đến tay 
người nhận - giai đoạn thường chiếm phần lớn chi 
phí vận chuyển hàng hóa.

Robot chạy bằng điện này có thể chở 48 kiện hàng 
và tự hành trên các làn đường đô thị và nông thôn 
mà không cần tín hiệu GPS. Thay vào đó, nó sử 
dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tìm hiểu tuyến đường, 
cũng như phân loại các gói hàng khi di chuyển.

Kargo sẽ tập trung vào việc giao những bưu 
kiện nhỏ có kích thước tương đương chiếc hộp 
đựng giày. Robot có thể đạt tốc độ di chuyển tối 
đa 96 km/h và mất khoảng 3 giờ để sạc đầy, trong 
đó một giờ đầu tiên có thể sạc nhanh 70%.

William Sachiti, nhà sáng lập Học viện Robotics 
cho biết việc sử dụng robot này giúp rút ngắn thời 
gian và giảm thiểu chi phí vận chuyển. Phương 
tiện hứa hẹn sẽ giúp tiết kiệm tới 90% chi phí 
giao hàng chặng cuối và giảm đáng kể tác động ô 
nhiễm lên môi trường.

Nguồn:  baochinhphu.vn

CHẾ TẠO LƯỠI NHÂN TẠO, BÀN TAY 
NHÂN TẠO NHỜ CÔNG NGHỆ IN 3D

Các chuyên gia ở Đại học Leeds và Đại học 
Edinburgh (Anh) thời gian qua đã hợp tác 

nghiên cứu để cho ra đời một bề mặt lưỡi nhân tạo 
giống hệt lưỡi thật, từ hình dạng, đài vị giác... cho 
đến độ mềm bằng công nghệ in 3D. Để tạo ra lưỡi 
3D, nhóm nghiên cứu đã lấy khuôn silicone bề 
mặt lưỡi của 15 người trưởng thành. Sau đó dùng 
công nghệ quang học 3D quét bề mặt lưỡi mẫu, 
đồng thời lập bản đồ kích thước nhú, mật độ và 
độ thô trung bình của lưỡi từ các chỉ số đo được. 
Bằng thủ thuật mô phỏng máy tính và mô hình 
toán học, cuối cùng tạo một bề mặt lưỡi nhân tạo 
hoàn hảo. Lưỡi nhân tạo 3D mô phỏng sinh học 
chính xác cấu trúc liên kết, độ đàn hồi cũng như 
khả năng thấm ướt như lưỡi người.

Lưỡi nhân tạo mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng 
trong lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng, dược phẩm 
và nghiên cứu khoa học. Ví dụ, làm công cụ cơ 
học giúp phát hiện hóa chất độc trong thực phẩm 
và đồ uống, đảm bảo an toàn thực phẩm; giúp phát 
triển các biện pháp khắc phục hiệu quả hội chứng 
khô miệng, căn bệnh ảnh hưởng đến 10% dân số 
chung và khoảng 30% ở nhóm người cao tuổi.

Trước đó, Công ty khởi nghiệp Cure Bionics 
của Tunisia cũng đã phát triển bàn tay nhân tạo 
bằng công nghệ in 3D. Người sáng lập kiêm Giám 
đốc điều hành Cure Bionics, Mohamed Dhaouafi 
cho biết, ông đã thiết kế sản phẩm mẫu đầu tiên 
khi còn là một sinh viên tại thành phố quê nhà 
Sousse. 

Thiết bị hoạt động cùng với bộ phận cảm ứng 
được gắn trên cánh tay giúp phát hiện sự chuyển 
động của cơ bắp. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân 
tạo, một phần mềm sẽ giải mã những chuyển động 
này để truyền các tín hiệu chỉ dẫn sang dạng số. 
Bàn tay nhân tạo này cũng có cổ tay có khả năng 
xoay và những ngón tay cơ học có thể gập tại các 
khớp khi phản ứng với dòng điện xung.

Khác với những thiết bị truyền thống, bàn tay 
mô phỏng sinh học trên có cấu tạo gồm nhiều bộ 
phận giống như trò chơi Lego, do đó có thể được 
thay thế nếu bị hỏng hoặc tùy chỉnh kích thước 
phù hợp với sự phát triển thể chất của trẻ em và 
thanh thiếu niên. Điều này giúp người dùng tiết 
kiệm chi phí vì không phải thay nhiều bàn tay 
nhân tạo với kích thước khác nhau theo độ tuổi.

Bên cạnh đó, bàn tay nhân tạo sử dụng năng 
lượng Mặt Trời thông qua một bộ sạc điện quang, 
phù hợp sử dụng tại những khu vực không có 
nguồn điện ổn định.

Công ty Cure Bionics cho biết, họ hướng tới 
mục tiêu chế tạo bộ phận nhân tạo phù hợp nhất 
với người dùng, theo đó các kỹ thuật viên đo 
kích thước bộ phận cơ thể bệnh nhân, sau đó in 
ra những thiết bị phù hợp bằng công nghệ 3D. 
Công ty cũng có kế hoạch xây dựng một hệ thống 
thực tế ảo giống như trò chơi video để giúp những 
người trẻ học cách sử dụng bàn tay nhân tạo này 
thông qua vật lý trị liệu.

 Nguồn:  vietq.vn
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CHÍNH THỨC RA MẮT NỀN TẢNG 
PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ ‘MAKE IN 
VIETNAM’

Bộ TT&TT vừa tổ chức lễ ra mắt nền tảng 
phát triển chính phủ số Flex Digital. Đây tiếp 

tục là một trong chuỗi các nền tảng số “Make in 
Vietnam” được giới thiệu nhằm thực hiện “Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

Nền tảng phát triển chính phủ số Flex Digital là 
một nền tảng công nghệ do Công ty cổ phần Phát 
triển nguồn mở và dịch vụ FDS xây dựng dựa trên 
chuẩn mở và công nghệ mở, cung cấp một giải 
pháp tổng thể để phát triển Chính phủ số trên cơ 
sở các thành phần chính như nền dịch vụ công 
trực tuyến, nền tảng cung cấp giao diện tích hợp 
trên thiết bị di động dành cho cán bộ tra cứu thông 
tin, nhận thông báo và tương tác với các ứng dụng 
phục vụ quản lý điều hành nội bộ. 

Nền tảng phát triển các loại hình ứng dụng trên 
web, nền tảng quản lý tích hợp và chia sẻ dữ liệu 
số, nền tảng dịch vụ dữ liệu bản đồ số dùng để 
quản lý cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian, cung 
cấp dữ liệu bản đồ nền trên web, nền tảng quản lý 
thông tin báo cáo, nền tảng dịch vụ tích hợp ứng 
dụng bảo đảm các chức năng của LGSP, cung cấp 
các mô-đun kết nối để sẵn sàng tích hợp giữa các 
hệ thống ứng dụng, nền tảng dịch vụ cộng tác và 
chỉ đạo điều hành, nền tảng dịch vụ phân tích dữ 
liệu thông minh. Flex Digital được xây dựng trên 
cơ sở kế thừa các thành tựu công nghệ được mở 
mã nguồn trên thế giới, từ đó giúp đẩy nhanh việc 
hoàn thiện giải pháp.

Ưu điểm của nền tảng là tái sử dụng được các 
chuẩn công nghiệp phù hợp với xu thế phát triển 

công nghệ hiện có trên thế giới. Cách tiếp cận này 
cho phép chúng ta làm chủ về công nghệ, giảm 
giá thành sản xuất và tạo nền tảng cho sự phát 
triển bền vững của Chính phủ số ở Việt Nam. Các 
thành phần của nền tảng phát triển Chính phủ số 
Flex Digital hiện đã được triển khai hiệu quả tại 
11 Bộ, ngành, 5 tỉnh, thành và 2 tổ chức quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy 
Dũng, nền tảng phát triển Chính phủ số Flex 
Digital là một trong những sản phẩm ứng dụng 
và phát triển từ công nghệ mở. Công nghệ mở sẽ 
giúp chúng ta làm chủ công nghệ, hạn chế chi phí 
bản quyền, giúp chủ động hơn về năng lực, đồng 
thời giúp hệ thống ứng dụng của chúng ta an toàn 
hơn.

Nguồn:  vietq.vn

CÔNG BỐ BỘ CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
CẤP BỘ, CẤP TỈNH

Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Bộ 
chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, được 

cấu trúc theo 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế 
số và xã hội số (mỗi trụ cột gồm 7 chỉ tiêu chính).

Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa 
phương năm 2019 do Bộ TT&TT công bố, Bộ Tài 
chính, Công Thương và Bộ TT&TT là 3 Bộ đứng 
đầu về ứng dụng CNTT. Trong khi đó Bộ Xây 
dựng có chỉ số ứng dụng CNTT thấp nhất trong 
17 bộ, cơ quan ngang bộ được xếp loại.

Cũng theo kết quả đánh giá này, về tổng thể, chỉ 
số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của khối 
Bộ năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (năm 
2018 là 0,69; năm 2019 là 0,82). Trong đó, chỉ 
số về hạ tầng kỹ thuật CNTT và ứng dụng CNTT 
trong hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ 
năm 2019 tăng nhiều nhất so với năm 2018. Điều 
này chứng tỏ năm 2019, các bộ, cơ quan ngang 
bộ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát 
triển Chính phủ điện tử.

Danh sách xếp hạng top đầu về chỉ số tổng thể 
mức độ ứng dụng CNTT của bộ, cơ quan ngang bộ 
năm 2019 không thay đổi so với năm ngoái, Bộ Tài 
chính tiếp tục ở vị trí đứng đầu về ứng dụng CNTT, 
tiếp theo lần lượt là các Bộ Công Thương, Thông 
tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước 
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Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động- Thương 
binh- Xã hội, Bộ Giao thông vận tải.

Riêng các Bộ Công an, Quốc phòng, Văn phòng 
Chính phủ, Ủy ban Dân tộc do đặc thù cung cấp 
thông tin hoặc không cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến nên không nằm trong bảng xếp hạng.

Về tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các cơ 
quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 
ở vị trí đầu bảng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam vị trí thứ 2, tiếp đó là Thông Tấn 
xã Việt Nam. Về tổng thể mức độ ứng dụng CNTT 
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
như các năm trước, các vị trí đầu bảng tiếp tục lần 
lượt là Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng và Quảng Ninh. 
Năm ngoái, vị trí đầu bảng là Đà Nẵng.

Theo đại diện Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, kết quả đánh giá mức độ ứng dụng 
công nghệ thông tin dựa trên 6 tiêu chí gồm hạ 
tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trang/
cổng thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến, cơ chế - chính sách – quy định cho ứng 
dụng công nghệ thông tin và nhân lực ứng dụng 
công nghệ thông tin.

Tất cả tiêu chí công nghệ thông tin của các bộ, 
cơ quan ngang bộ, năm 2019 đều tăng, ở mức rất 
cao, trừ dịch vụ công trực tuyến. Một số đơn vị có 
thay đổi về vị trí xếp hạng, lý do chính là có sự 
biến động về mức độ cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, đặc biệt là DVCTT 
mức độ 4.

Một số tỉnh có thay đổi tích cực về vị trí xếp 
hạng như Lạng Sơn, An Giang, Bắc Kạn, Bắc 
Ninh, nguyên nhân là do đẩy mạnh triển khai dịch 
vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, đặc biệt là mức 
4. Đứng cuối bảng lần lượt là các tỉnh Cao Bằng, 
Kon Tum, Bạc Liêu, Nghệ An.

Cục Tin học hóa cũng cho biết, cũng giống khối 
bộ/ngành, hầu hết các chỉ tiêu ứng dụng công 
nghệ thông tin ở cấp tỉnh/thành phố năm nay cũng 
tăng lên, nhiều chỉ tiêu tiến tới mức bão hòa. Tuy 
nhiên, dịch vụ công trực tuyến còn ở mức thấp, 
đặc biệt với các dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng công bố Bộ 
chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh. Bộ chỉ số 
này được cấu trúc theo 3 trụ cột gồm chính quyền 

số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ 
tiêu chính là (1) chuyển đổi nhận thức, (2) kiến tạo 
thể chế, (3) phát triển hạ tầng và nền tảng số, (4) 
đánh giá về thông tin và dữ liệu số, (5) hoạt động 
chuyển đổi số, (6) an toàn, an ninh mạng, (7) đào 
tạo và phát triển nhân lực.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan 
Tâm cho biết, từ năm sau, Bộ sẽ sử dụng bộ chỉ 
số chuyển đổi số để theo dõi, đánh giá mức độ 
chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. 
Theo đó, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và cấp bộ, 
điểm đánh giá theo số liệu báo cáo và điều tra xã 
hội sẽ chiếm 80%; điểm đánh giá theo sắc thái 
thông tin trên không gian mạng chiếm 10% và 
điểm đánh giá qua phỏng vấn chuyên gia chiếm 
10%.

Nguồn:  vietq.vn

BỐN LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ ƯU TIÊN 
NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục 
công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và 

ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư.

Theo đó, 4 lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu, phát 
triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 gồm: 1- Công nghệ 
số; 2- Vật lý; 3- Công nghệ sinh học; 4- Năng 
lượng và môi trường.

Cụ thể, Danh mục công nghệ ưu tiên của từng 
lĩnh vực như sau:

Lĩnh vực công nghệ số: Trí tuệ nhân tạo; internet 
vạn vật; công nghệ phân tích dữ liệu lớn; công 
nghệ chuỗi khối; điện toán đám mây, điện toán 
lưới, điện toán biên; điện toán lượng tử; công 
nghệ mạng thế hệ sau; thực tại ảo, thực tại tăng 
cường, thực tại trộn; công nghệ an ninh mạng 
thông minh, tự khắc phục và thích ứng; bản sao 
số; công nghệ mô phỏng nhà máy sản xuất; nông 
nghiệp chính xác.

Lĩnh vực vật lý: Robot tự hành, robot cộng tác, 
phương tiện bay không người lái, phương tiện tự 
hành dưới nước; in 3D tiên tiến; công nghệ chế 
tạo vật liệu nano, thiết bị nano; công nghệ chế tạo 
vật liệu chức năng; công nghệ thiết kế, chế tạo 
vệ tinh nhỏ và siêu nhỏ; công nghệ ánh sáng và 
quang tử.
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Lĩnh vực công nghệ sinh học: Sinh học tổng 
hợp; công nghệ thần kinh; tế bào gốc; công nghệ 
Enzyme; tin sinh học; chip sinh học và cảm biến 
sinh học; y học tái tạo và kỹ thuật tạo mô; công 
nghệ giải trình tự gen thế hệ mới.

Lĩnh vực năng lượng và môi trường: Công nghệ 
chế tạo pin nhiên liệu; công nghệ tổng hợp nhiên 
liệu sinh học tiên tiến; năng lượng Hydrogen; 
quang điện; công nghệ lưu trữ năng lượng tiên 
tiến; công nghệ tiên tiến trong thăm dò, thu hồi 
dầu và khí; thu thập và lưu trữ các bon; năng 
lượng vi mô; công nghệ tua bin gió tiên tiến; công 
nghệ năng lượng địa nhiệt, năng lượng đại dương 
và năng lượng sóng; lưới diện thông minh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan 
ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và các tổ chức liên quan căn cứ Quyết 
định này và các quy định khác của pháp luật liên 
quan để định hướng, ưu tiên bố trí nguồn lực cho 
hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng 
công nghệ.

Nguồn: baochinhphu.vn

RA MẮT NỀN TẢNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU - 
VIETTEL DATA MINING PLATFORM

Ngày 18/12, Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TT&TT) tổ chức lễ ra mắt nền tảng Khai 

phá dữ liệu – Viettel Data Mining Platform. Đây 
là một trong chuỗi sự kiện giới thiệu các nền tảng 
số “Make in Vietnam” nhằm thực hiện Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt.

Viettel Data Mining Platform là nền tảng được 
phát triển bởi Trung tâm không gian mạng Viettel 

với mục đích giúp chính quyền và doanh nghiệp 
ra quyết định thông qua việc thấu hiểu dữ liệu của 
chính mình. Đây là nền tảng khai phá dữ liệu đầu 
tiên được phát triển bởi người Việt, cho doanh 
nghiệp tại Việt Nam với mức chi phí phù hợp so 
với các nền tảng nước ngoài.

Ông Đặng Đức Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm 
không gian mạng Viettel, cho biết, thông qua nền 
tảng này, các báo cáo quản trị doanh nghiệp sẽ 
được xây dựng theo thời gian thực giúp tối ưu thời 
gian và nguồn lực, thay cho việc phải tổng hợp 
thông tin thủ công từ nhiều nguồn khác nhau, giúp 
tăng 30% năng suất của nhân viên trong việc trích 
xuất thông tin và làm báo cáo.

Bên cạnh việc ứng dụng các công nghệ trí tuệ 
nhân tạo và khoa học dữ liệu, Viettel Data Mining 
Platform cũng đồng thời kết hợp với kiến thức 
ngành chuyên sâu như: kinh doanh, tài chính, 
nhân sự, quản lý chất lượng… để giúp tối ưu vận 
hành trong doanh nghiệp. Cụ thể, nền tảng có khả 
năng dự báo dự đoán, phân tích rủi ro và phát 
hiện bất thường trong quản lý doanh nghiệp như: 
phát hiện gian lận tài chính, ngăn ngừa tai nạn lao 
động, tránh thất thoát tài sản vật tư, giảm thiểu 
hàng tồn kho… Cùng với các thuật toán học máy 
thông minh, hệ thống sẽ đưa ra các khuyến nghị 
giúp cải tiến các nút thắt trong quy trình, đề xuất 
các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng của 
người lao động, tối ưu hóa lưu trữ và vận chuyển 
hàng hóa… qua đó giúp doanh nghiệp tối ưu chi 
phí, nâng cao năng suất lao động. 

Trong kinh doanh, Viettel Data Mining Platform 
sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giám sát danh tiếng, phân 
tích thị hiếu khách hàng, phân tích giá cả, đưa ra 
chân dung khách hàng, phân tích để tìm ra tập 
khách hàng có đặc điểm chung, từ đó khuyến nghị 
khách hàng mua các sản phẩm, dịch vụ phù hợp.
Đặc biệt, Viettel Data Mining Platform sẽ phát 

triển riêng theo đặc thù dữ liệu và nhu cầu của mỗi 
doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng phân tích 
chuyên sâu, phù hợp với quy mô và nghành nghề 
kinh doanh.

Nguồn: baochinhphu.vn
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TUYỂN CHỌN ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU, 
XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN NHIỄM MẶN 
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HẠN CHẾ 
TÁC ĐỘNG Ở KHU VỰC CÁNH ĐỒNG 
BƯNG, XÃ PHƯỚC HỘI, HUYỆN ĐẤT ĐỎ”

Căn cứ theo Quyết định số 186/QĐ-SKHCN 
ngày 02/12/2020 của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập 
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực 
hiện Đề tài. Sáng ngày 11/12, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển 
chọn Đề tài: “Nghiên cứu, xác định nguyên nhân 
nhiễm mặn và đề xuất các giải pháp hạn chế tác 
động ở khu vực cánh đồng Bưng, xã Phước Hội, 
huyện Đất Đỏ”. 

Tham gia Hội đồng tuyển chọn có Phó Giám 
đốc Sở KH&CN ông Trần Duy Tâm Thanh là Chủ 
tịch Hội đồng cùng với các thành viên Hội đồng là 
đại diện của Hội Khoa học và Kỹ thuật Thủy lợi 
TP Hồ Chí Minh; Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
nghiệp miền Nam; Viện Khoa học Thủy lợi miền 
Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh,…

Hồ sơ tham gia tuyển chọn lần này có 03 hồ sơ là: 
Viện Môi trường và Tài nguyên; Viện Thủy lợi và 
Môi trường; Viện Môi trường Nông nghiệp.

Đề tài với mục tiêu xác định nguyên nhân, đánh 
giá mức độ nhiễm mặn; đề xuất một số giải pháp 
hạn chế, khắc phục. Với các nội dung chính là: thu 
thập, điều tra khảo sát bổ sung dữ liệu cần thiết để 
đánh giá hiện trạng, mức độ nhiễm mặn tại khu 
vực cánh đồng Bưng theo diễn biến lịch sử và 

không gian, thời gian; xác định các nguyên nhân, 
cơ chế gây nhiễm mặn và tìm ra nguyên nhân 
chính; thí điểm và ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quan trắc và cảnh báo nhiễm mặn; đề xuất 
các giải pháp về kinh tế, xã hội, kỹ thuật nhằm hạn 
chế, khắc phục hiện tượng nhiễm mặn tại khu vực 
cánh đồng Bưng.

Được biết, hiện tượng nhiễm mặn tại cánh đồng 
Bưng đã xuất hiện hơn 6 năm nay, khiến cho 10 
ha đất nông nghiệp không thể canh tác được nữa, 
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong 
khu vực. Tuy nhiên cho đến nay, vẫn chưa có một 
nghiên cứu chính thức nào xác định rõ nguyên 
nhân gây nên tình trạng đất nhiễm mặn khu vực 
cánh đồng Bưng, cũng như đưa ra những giải pháp 
khắc phục tình trạng này. Dựa trên những nghiên 
cứu trong và ngoài nước đã thực hiện, có thể thấy 
chưa có nhiều nghiên cứu về đất nhiễm mặn cho 
một vùng nhỏ, đặc thù như cánh đồng Bưng. Như 
vậy, một nghiên cứu toàn diện về tình trạng nhiễm 
mặn tại cánh đồng Bưng cần được gấp rút thực 
hiện kèm theo những giải pháp hạn chế tác động 
của đất nhiễm mặn cho khu vực này. Bên cạnh đó, 
ứng dụng của những giải pháp công nghệ cần được 
ưu tiên nghiên cứu và sử dụng, nhằm tăng hiệu quả, 
tính mới, tính sáng tạo cho đề tài này. Đề tài khi 
được thực hiện sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cần 
thiết cho người dân và chính quyền địa phương, 
cũng như đề ra các giải pháp hạn chế tác động ở 
khu vực cánh đồng Bưng, đồng thời đưa ra các 
khuyến nghị cho các khu vực tương tự.

Sau khi các Chủ nhiệm đề tài 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 ba hồ sơ, các thành viên Hội đồng đã bỏ 
phiếu đánh giá kết quả hồ sơ của Viện Thủy lợi và 
Môi trường, do TS. Võ Công Hoang đăng ký làm 
chủ nhiệm, được đề nghị trúng tuyển. Tuy nhiên 
cần bổ sung hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội 
đồng trước khi triển khai./.

Nguồn: Sở KH&CN
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TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH

NGHIỆM THU ĐỀ ÁN CỦA DOANH NGHIỆP 
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KH&CN HỖ 
TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỢT 3, NĂM 2020

Căn cứ theo Quyết định số 194/QĐ-SKHCN 
ngày 14/12/2020 của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc “Thành lập 
Hội đồng nghiệm thu đề án của các doanh nghiệp 
tham gia Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh 
nghiệp đợt 3, năm 2020”. Sáng ngày 16/12, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH&CN) 
đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương trình KH&CN hỗ 
trợ doanh nghiệp đợt 3, năm 2020. Do ông Trần 
Duy Tâm Thanh - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm 
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. 

Sau khi đánh giá kết quả đạt được của đề án 
cũng như hồ sơ pháp lý liên quan, Hội đồng đã 
nhất trí nghiệm thu đề án của 07 doanh nghiệp. 
Đây là cơ sở để các công ty được hỗ trợ kinh phí 
từ Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp, cụ 
thể như sau:

1. Công ty TNHH Du lịch UDEC với nội dung 
được hỗ trợ là tư vấn hướng dẫn xây dựng hệ 
thống ISO 9001:2015.

2. Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Thái Bình 
Dương với nội dung được hỗ trợ là đánh giá giám 
sát hệ thống ISO 45001:2018 (lần 1).

3. Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Hoa 
Sen với nội dung được hỗ trợ là chứng nhận hợp 
quy 01 sản phẩm ống PVC-U và chứng nhận 
hợp chuẩn 03 sản phẩm ống PE, PVC-U và phụ 
kiện ống PVC-U; đánh giá công nhận ISO/IEC 
17025:2017.

4. Công ty TNHH Nhà thép QSC với nội dung 
được hỗ trợ là tư vấn và chứng nhận Hệ thống ISO 
9001:2015.

5. Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ thuật Powertech 
với nội dung được hỗ trợ là xây dựng website. 

6. Công ty TNHH Gạch men Hoàng Gia với nội 
dung được hỗ trợ là đào tạo và xây dựng 5S.

7. Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Chống ăn mòn 
Gre Coating Việt Nam với nội dung được hỗ trợ là 
đánh giá giám sát hệ thống ISO 9001:2015 (lần 2); 
đánh giá giám sát hệ thống ISO 45001:2018 (lần 1).

Nguồn: Sở KH&CN

XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN CỦA CÁC DOANH 
NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
KH&CN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐỢT 10, 
NĂM 2020

Căn cứ theo Quyết định số 193/QĐ-SKHCN 
ngày 14/12/2020 của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc “Thành lập 
Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và kinh phí 
các đề án của các doanh nghiệp tham gia Chương 
trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp 
đợt 10, năm 2020”. Sáng ngày 16/12, Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Sở KH&CN) 
đã tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung và 
kinh phí các đề án của các doanh nghiệp tham gia 
“Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 10, năm 
2020. Do ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó Giám 
đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, nội dung 
các bản thuyết minh đề án của các đơn vị tham 
gia, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các đề án của 05 
doanh nghiệp tham gia xét duyệt, cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất 
Ca cao Thành Đạt với lĩnh vực hoạt động chính là 
sản xuất và kinh doanh sản phẩm cacao. Nội dung 
được hỗ trợ là đào tạo và tái đánh giá chứng nhận 
hệ thống ISO 22000:2018 và xây dựng TCCS.

2. Công ty TNHH TMDV Cơ khí MES7 với lĩnh vực 
hoạt động chính là nhập khẩu vật tư, thiết bị và dịch 
vụ cơ khí. Nội dung được hỗ trợ là xây dựng website.

3. Công ty TNHH Nuôi trồng Nấm Hòa Long 
với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và kinh 
doanh nấm dược liệu. Nội dung được hỗ trợ là tư 
vấn đăng kí 02 nhãn hiệu.

4. Công ty TNHH Thảo Anh Vũng Tàu với lĩnh 
vực hoạt động chính là mua bán thực phẩm, sản 
xuất đường phèn. Nội dung được hỗ trợ là tư vấn 
đăng ký nhãn hiệu.

5. Công ty TNHH Chăn nuôi Hưng Việt với lĩnh 
vực hoạt động chính là chăn nuôi và sản xuất sữa 
bò thanh trùng. Nội dung được hỗ trợ là tư vấn 
đăng ký nhãn hiệu. 

Nguồn: Sở KH&CN


