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Trong niềm hân hoan cả nước kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2018), hoà trong không khí tươi vui, phấn khởi
chào đón Xuân Mậu Tuất đang về trên khắp mọi miền quê hương đất nước.
Ban Biên tập Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
xin gửi lời tri ân, biết ơn sâu sắc cùng những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất tới các
đồng chí cộng tác viên và tất cả bạn đọc trong và ngoài tỉnh đã gắn bó chia sẻ và đồng
hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Năm qua được sự cộng tác, cổ vũ tích cực của các đồng chí cộng tác viên và bạn
đọc trong cả nước, Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ phát hành hàng quý,
đã cung cấp cho các nhà quản lý, cơ quan, tổ chức và bạn đọc thông tin kịp thời về
các ứng dụng khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu đề tài, dự án trên địa
bàn tỉnh trong năm qua. Bên cạnh đó, Đặc san đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình trong việc truyền tải kịp thời và giới thiệu những thành tựu kết quả nghiên cứu
khoa học trong tỉnh và ứng dụng thành công các kết quả nghiên cứu khoa học vào đời
sống sản xuất cho người dân trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh.
Năm 2018, Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ tiếp tục kiện toàn bộ
máy hoạt động. Xuất bản đúng kỳ và nâng cao chất lượng nội dung bài viết cũng như
hình thức của Đặc san.
Đặc san Thông tin Khoa học và Công nghệ xin chân thành cảm ơn về sự giúp
đỡ, cộng tác quý báu đó. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tham gia tích
cực hơn nữa của cộng tác viên, sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để Đặc san cung cấp
ngày một đầy đủ hơn và chất lượng hơn các thông tin về Khoa học và Công nghệ.
Nhân dịp năm mới - Xuân Mậu Tuất, thay mặt Ban Biên tập, tôi xin gửi tới các
đồng chí cộng tác viên và tất cả bạn đọc trong và ngoài tỉnh lời kính chúc:
An Khang – Thịnh Vượng – Hạnh phúc
ThS. Mai Thanh Quang
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
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SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI TRONG HOẠT
ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2017
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ăm 2017 diễn ra nhiều sự kiện có tác động
lớn đến hoạt động khoa học và công nghệ
(KH&CN), Luật Chuyển giao công nghệ
được ban hành (Luật số 07/2017/QH14 ngày 19
tháng 6 năm 2017); Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
04 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết 05-NQ/
TU ngày 11 tháng 7 năm 2017 về phát triển khoa
học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm
2020, định hướng đến năm 2025 do Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành định hướng hoạt động khoa học và
công nghệ của tỉnh bước vào giai đoạn mới.
Đối với ngành khoa học và công nghệ của tỉnh,
đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 05-NQ/
TU và là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, hoạt động khoa học và công
nghệ sau một năm sôi động và khởi sắc với nhiều đổi
mới đã đạt được những thành quả quan trọng.
Trước hết, trên cơ sở bổ sung, hoàn thiện hệ thống
chính sách từ trung ương đã giúp tháo gỡ một số
vướng mắc lâu nay về cơ chế quản lý khoa học
và công nghệ tại địa phương để khoa học và công
nghệ được triển khai sâu rộng hơn vào cuộc sống,
việc cấp kinh phí thực hiện đề tài/dự án khoa học
và công nghệ chuyển sang cơ chế quỹ đã khắc
phục được khó khăn cho cơ quan chủ trì nhiệm vụ
khoa học và công nghệ không bị động khi kết thúc
năm tài chính.
Công tác R&D đã được định hướng gắn với đặt
hàng nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến giải
quyết những vấn đề bức xúc của địa phương. Giải
quyết bài toán an toàn cho khách du lịch tại bãi
biển của tỉnh, 2 dự án đã được tỉnh chọn triển khai
là “Ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm
ao xoáy/dòng Rip tại bãi Sau - Vũng Tàu” và “Xây
dựng hệ thống cảnh báo sớm và phòng chống sét
tại bãi biển thành phố Vũng Tàu”. Dự án “Ứng
dụng công nghệ cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông,
hồ và đê biển trên địa bàn tỉnh”, dự án “Lựa chọn
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Sở Khoa học và Công nghệ BR-VT

mô hình ứng dụng phục hồi san hô cứng tại khu
Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo” được thực hiện
đáp ứng nhiệm vụ cấp thiết ứng phó biến đổi khí
hậu và nước biển dâng của tỉnh.
Tích cực triển khai nhiệm vụ thường xuyên ứng
dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh, trong đó
các nhiệm vụ “Xây dựng mô hình thí điểm ngã tư
thông minh tại huyện Xuyên Mộc” và “Nâng cấp
và hoàn thiện hệ thống các trạm Năng lượng mặt
trời tại các trạm kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia
Côn Đảo” sẽ cung cấp mô hình nhân rộng ra các
địa phương. Nội dung ứng dụng cũng được triển
khai tích cực qua kênh hợp tác giữa Sở KH&CN
với Cục Ứng dụng Tiến bộ KH&CN thuộc Bộ
KH&CN, giữa Sở KH&CN với các thành phố,
huyện của tỉnh.
Cuộc thi Ý tưởng khoa học là một sự kiện sáng
tạo của ngành khoa học BR - VT tạo nên phong
trào đi vào khoa học công nghệ của toàn dân nhằm
“hiến kế” cho tỉnh. Nối tiếp thành công Cuộc thi
Ý tưởng lần thứ nhất, Cuộc thi Ý tưởng khoa học
tỉnh BR-VT lần thứ II (2016-2017) được tổ chức
đã thu hút 390 hồ sơ đăng ký dự thi tập trung vào 5
lĩnh vực, kết quả đã có 26 giải pháp đạt giải, trong
đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 9 giải ba và 13 giải
khuyến khích, các ý tưởng tốt được chọn đưa vào
triển khai ứng dụng.
Năm 2017 cũng là năm đầu tiên tỉnh tổ chức xét
tặng giải thưởng KH&CN lần thứ nhất cho 14 công
trình đạt giải trong số 26 công trình tham gia có ý
nghĩa tôn vinh đóng góp của các nhà khoa học, nhà
sáng tạo công nghệ cho phát triển của tỉnh.
Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh
vực đo lường – chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng phối hợp Cục Thuế tỉnh
triển khai Kế hoạch thực hiện tăng cường công tác
quản lý thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu,
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niêm phong 1.162 công tơ tổng các cột đo xăng
dầu trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ kiểm định miễn phí
6.531 cân các loại tại 72 chợ trên địa bàn tỉnh; tư
vấn, hướng dẫn 18 đơn vị xây dựng Hệ thống quản
lý chất lượng, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đăng ký
mã số mã vạch. Nhờ tăng cường đầu tư trang thiết
bị của tỉnh, Trung tâm TĐC đã mở rộng thêm 18
lĩnh vực để nâng lên tổng số 41 lĩnh vực kiểm định
và hiệu chuẩn phương tiện đo. Chi cục Tiêu chuẩn
- Đo lường - Chất lượng thường xuyên hỗ trợ cho
các doanh nghiệp của tỉnh, đã đề cử và được xét
02 doanh nghiệp đạt giải Vàng và 01 doanh nghiệp
đạt giải Bạc tham gia Chương trình giải thưởng
chất lượng quốc gia 2017.
Với tinh thần đổi mới, sáng tạo nhiều hoạt động
đã được tổ chức triển khai để thực hiện nhiệm vụ
hoạt động của tỉnh đáp ứng Chỉ thị 16/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về Cách mạng 4.0. Buổi nói
chuyện của GS. Ngô Bảo Châu về khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 đã truyền cảm hứng say
mê sáng tạo đi vào hoạt động khoa học và công
nghệ cho gần 1.000 cán bộ, trí thức và học sinh sinh viên của tỉnh tham dự. Hội thảo “Cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 – Tầm nhìn chiến lược phát
triển công nghệ cao và công nghệ tự động hóa thế
giới, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và thế
giới”; hội thảo “Xu hướng phát triển mô hình nông
nghiệp thông minh 4.0” kết hợp trưng bày, triển
lãm các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao đã giới thiệu, quảng bá cụ thể cho mọi người
thấy rõ phương thức tiếp cận với công nghiệp 4.0
đang diễn ra trên thế giới mà chúng ta cần nhanh
chóng nắm bắt.
Đổi mới công tác thông tin truyền thông khoa
học thông qua việc tổ chức 03 hội thảo chuyên
đề, 15 báo cáo chuyên đề về chăn nuôi trồng trọt,
phòng trừ sâu bệnh hại, phổ biến kiến thức về
sở hữu trí tuệ; tham gia 02 gian hàng sản phẩm
khoa học và công nghệ của tỉnh tại Triển lãm Nông
nghiệp công nghệ cao và chợ CNTB bảo quản, chế
biến thực phẩm năm 2017 tại TP. HCM.
Tổ chức khai trương thành công Sàn giao dịch
công nghệ trực tuyến của tỉnh thu hút nhiều doanh
nghiệp tham gia với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy,
PCT UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ KH&CN.
Cùng với hoạt động của sàn việc đẩy mạnh đánh

giá trình độ công nghệ một số ngành sản xuất của
tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp, hình thành mới 01
doanh nghiệp KH&CN góp phần quan trọng vào
tạo dựng và phát triển thị trường KH&CN của tỉnh.
Thực hiện Đề án 844 của Thủ tướng Chính phủ
về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo Quốc gia đến năm 2025” UBND tỉnh đã ban
hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020; đã tổ
chức thành công hội nghị phát động khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tại địa phương với 85 hồ sơ dự án
khởi nghiệp tham gia cuộc thi và chung cuộc có
1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến
khích được trao cho các ý tưởng, dự án.
Đề án 04-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh ban hành
về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 đã được
triển khai. Thông qua Hội nghị xúc tiến đầu tư nông
nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh đã thu hút
được 29 doanh nghiệp đăng ký xin giao đất thực
hiện các dự án trồng trọt sử dụng công nghệ nhà
màng, nhà lưới, hệ thống tưới nước nhỏ giọt theo
công nghệ Israel, công nghệ Aquaponics, công nghệ
dùng cảm biến và IoT điều khiển tự động quá trình
chăm sóc cây trồng cho năng suất cao, an toàn.
Theo xu hướng của công nghệ 4.0 trên nền tảng
ứng dụng IoT, cảm biến, xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ
nhân tạo, đề án xây dựng Khung chính quyền điện
tử kết hợp với đề án “Đô thị thông minh” gồm các
lĩnh vực chính là: Chính quyền điện tử, y tế, giáo
dục, giao thông, du lịch, môi trường đã bắt đầu triển
khai thí điểm tại thành phố Vũng Tàu và thành phố
Bà Rịa hứa hẹn mang lại mô hình đô thị công nghệ
hiện đại trong đó người dân được hưởng thụ những
gì tốt nhất trong một môi trường sạch và an toàn như
ở Singapore hay Songdo của Hàn Quốc.
Với tư duy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng
có địa chỉ và tích cực hội nhập khu vực và quốc tế,
năm 2017 KH&CN tỉnh BR-VT ngày càng được
quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng sâu rộng trong
thực tiễn, góp phần tác động tích cực đến phát
triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng cuộc
sống trên địa bàn tỉnh. Những kết quả này kỳ vọng
sẽ tạo tiền đề cho sự thành công hơn trong hoạt
động KHCN của tỉnh trong năm Mậu Tuất.

N.K.T

ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 3

>> NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC &
KỸ THUẬT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
(31/12/1997 – 31/12/2017)

L

iên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Liên hiệp
hội), thành lập ngày 31/12/1997. Qua 20
năm xây dựng và phát triển sự, được sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,
UBMTTQ tỉnh; của Liên hiệp các hội KH&KT
Việt Nam; sự hỗ trợ nhiệt tình của các sở, ban
ngành; với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục
khó khăn của đội ngũ cán bộ, hội viên của các đơn
vị thành viên; Liên hiệp hội đã có bước phát triển
mạnh mẽ và đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Là một tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí
thức khoa học và công nghệ (KH&CN), nên luôn
hướng mọi hoạt động của mình vào tập hợp, đoàn
kết, động viên đội ngũ những người làm KH&CN
thi đua sáng tạo, nâng cao năng suất lao động,
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà
nước giao. Liên Hiệp Hội đã triển khai những nội
dung hoạt động chính trị xã hội, trong đó tập trung
vào việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như
Chỉ thị 45/CT-TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 42CT/TW của Bộ Chính trị“về tiếp tục đổi mới, nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước”, Kế hoạch số 24-KH/TU ngày 5/4/2012 của
Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu về thực
hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương
trình hành động số 2060/UBND-CT ngày 02 tháng
10 năm 2012 thực hiện Kế hoạch 24-KH/TU của
Tỉnh uỷ. Tham gia các hội nghị do Ban Tuyên giáo
Trung ương tổ chức về học tập, quán triệt Nghị
quyết 04/NQ-TW của Ban Chấp hành TW khóa
XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính

Nguyễn Ngọc Nguyện
Tổng thư ký Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số
03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...
Liên Hiệp Hội cùng các hội thành viên đã tích
cực tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội
như tổ chức hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt trí thức
đầu xuân hàng năm; các hội nghị đóng góp ý kiến
dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội tỉnh Đảng
bộ, Đại hội Đảng toàn quốc, đóng góp ý kiến cho
Tỉnh ủy và UBND về chính sách xây dựng đội ngũ
trí thức nhằm nâng cao hơn nữa đóng góp của họ
cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.
Trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học
công nghệ, Liên hiệp hội đã thực hiện hàng chục
đề tài NCKH, trong đó có những đề tài cấp tỉnh
do Liên hiệp hội chủ trì, như “Từ điển Việt - Châu
Ro”; “Điều tra đánh giá tiềm lực KH&CN đội ngũ
cán bộ KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề xuất
giải pháp phát huy và phát triển”; “Quy hoạch hệ
thống thoát nước TP Vũng Tàu”; “Biện pháp khử
mùi hôi hệ thống thoát nước đô thị”; “Thiết kế
đền thờ liệt sỹ Thành phố Vũng Tàu”, “Lịch sử
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 1945-2005” và
đặc biệt, thực hiện kế hoạch số 83 – KH/TU ngày
9/12/2013 của Tỉnh ủy và Quyết định số 721/QĐ–
UBND ngày 15/4/2014 của UBND tỉnh về “phát
triển KH&CN phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường,
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế”, Liên hiệp hội được giao chủ trì phối hợp với
Sở Nội vụ, Sở KH&CN thực hiện đề án “Quản
lý và sử dụng đội ngũ trí thức tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
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GS-TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp hội KH&KT Việt Nam, tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân
có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho Liên hiệp hội.

hóa”. Đề án đã được nghiệm thu. Đây là đề án
đầu tiên đánh giá toàn bộ đội ngũ trí thức tỉnh,
đồng thời đưa ra các giải pháp xây dựng và phát
triển. Đề án có ý nghĩa rất quan trọng trong điều
kiện cả nước đang bước vào kỷ nguyên số, cách
mạng công nghiệp 4.0, trong đó trí thức đóng vai
trò quan trọng, không thể thiếu trong mọi lĩnh vực
của phát triển kinh tế - xã hội.
Liên hiệp hội đã thành lập Hội đồng khoa học.
Hội đồng đã triển khai đánh giá các công trình
khoa học, hỗ trợ hội viên tập thể, cá nhân trong
nghiên cứu, sáng tạo...
Hoạt động phổ biến kiến thức khoa học, công
nghệ là một trong những hoạt động đặc biệt quan
trọng được Liên hiệp hội quan tâm, bởi hoạt động
KH&CN là hoạt động của toàn dân, của toàn đội
ngũ trí thức KH&CN. Trong bối cảnh hội nhập,
việc áp dụng các kiến thức KH&CN vào thực tế
cuộc sống đòi hỏi phải tăng cường tuyên truyền và
phổ biến sâu rộng trong nhân dân, trong các đơn vị
sản xuất, kinh doanh như phương pháp giáo dục,
đào tạo, y tế, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và đặc
biệt áp dụng KH&CN vào sản xuất nông nghiệp
sạch, du lịch môi trường… Nhằm mục đích đó,
Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tiến hành
xuất bản định kỳ báo, tạp chí, bản tin và các loại ấn
phẩm KH&CN khác, đặc biệt năm 2013 Liên hiệp

hội đã ra mắt bản tin “Tri thức mới” tiếng nói của
trí thức tỉnh xuất bản 4 số/năm với số lượng 8002000 bản/số. Bên cạnh ấn phẩm “Trí thức mới” của
Liên hiệp hội, các hội thành viên cũng có những
bản tin tuyên truyền riêng như, Hội Khoa học Lịch
sử học xuất bản chuyên san Thông tin khoa học
lịch sử, Hội khoa học Tâm lý & Giáo dục, kết hợp
hội Khuyến học và Báo Bà Rịa – Vũng Tàu xuất
bản bản tin “Tuổi học trò”; Hội Cựu giáo chức và
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục tỉnh phối hợp
cùng Công đoàn ngành giáo dục phát hành bản tin
“Giáo chức Bà Rịa – Vũng Tàu”…
Việc tổ chức các Hội thi, Cuộc thi luôn được
Liên hiệp hội và các ngành, địa phương phối hợp
tham gia. Liên hiệp Hội chủ trì và cùng với Sở
KH&CN, Liên đoàn Lao động tỉnh và Tỉnh đoàn
hàng năm tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật. Đến
nay đã tổ chức 09 lần ở tỉnh và đã có hàng ngàn
người thuộc mọi tầng lớp tham gia, trong đó có
gần 300 giải pháp đoạt giải cấp tỉnh và khoảng 30
giải pháp đạt giải của toàn quốc và Huy chương
vàng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Wipo),
bao gồm cả giải Nhất, giải Nhì và giải Ba, điển
hình là các công trình đoạt giải Nhất giải sáng tạo
KH&CN Việt Nam VIFOTEC đó là “Giải pháp
nghiên cứu thân dầu trong đá móng nứt nẻ và
hang hốc bằng phần mềm BASROC 3.0”, tác giả
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Hoàng Văn Quý và các chuyên gia Vietsovpetro;
công trình “Hệ thống đo carota độ lệch và phương
vị giếng khoan đường kính 60mm”, “Thiết bị cảnh
giới giếng khoan”, tác giả Dương Văn Thắng và
các chuyên gia Xí nghiệp Địa Vật lý Giếng khoan
thuộc Hội Địa Vật lý đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo
kỹ thuật Việt Nam. Đặc biệt trên địa bàn tỉnh có
3 cụm công trình được trao tặng giải thưởng Hồ
Chí Minh về KH&CN năm 2016. Trong đó có 2
công trình đó là: “Thành tựu, tìm kiếm, phát hiện
và tổ chức khai thác có hiệu quả thân dầu trong đá
móng nứt nẻ”, do các hội viên chi hội Địa Vật lý,
chi hội Mỏ và Địa chất dầu khí thực hiện và cụm
công trình thứ hai “Xây dựng đồng bộ hệ thống
hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi
trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến
đổi khí hậu”, do ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch
kiêm Tổng giám đốc Công ty Busadco hội viên
tập thể của Liên hiệp hội là tác giả. Công trình này
vừa được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí
Minh về Khoa học và Công nghệ. Liên hiệp hội
phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Giáo
dục & Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên tổ chức Cuộc
thi Sáng tạo Thanh thiếu nhi tỉnh. Đến nay, Cuộc
thi triển khai được 04 lần với 207 sản phẩm dự thi.
Trong đó có 102 sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh và
03 sản phẩm đoạt giải của Ban tổ chức Cuộc thi
toàn quốc.
Liên hiệp Hội cử cán bộ tham gia giám sát Dự
án thành phần VUSTA - Dự án Quỹ toàn cầu về
phòng chống HIV/AIDS. Bà Rịa - Vũng Tàu là
một trong 15 tỉnh của cả nước tham gia Dự án này,
góp phần giảm lây nhiễm, giảm tử vong do HIV/
AIDS và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người
có HIV. Đến nay Dự án đã triển khai được 7 năm
trên địa bàn tỉnh và đạt kết quả khá tốt.
Trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định
xã hội, Liên hiệp hội coi đây là một trong các
nhiệm vụ chủ yếu của mình. Và đã tập trung triển
khai thực hiện các nội dung như: tổ chức đóng góp
ý kiến văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc, văn
kiện trình Đại hội Tỉnh Đảng bộ. Góp ý một số
đề án phát triển kinh tế xã hội, chiến lược phát
triển giáo dục - đào tạo, góp ý kiến cho các dự luật
như: Luật về hội, Luật Giáo dục, Luật Dược, Luật
Xây dựng, Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân,
Pháp lệnh chất lượng hàng hóa… Năm 2013 Liên

hiệp hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành
Quyết định “Về hoạt động tư vấn, phản biện và
giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học
Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” và trong 2 năm
2014, 2015 đã giao cho Liên hiệp hội phản biện
độc lập 02 công trình lớn cấp khu vực là dự án
đê kè tránh trú bão cho tàu cá tại Cửa Lấp và dự
án đê kè tránh trú bão cho tàu cá tại cửa Lộc An.
Hai công trình tư vấn phản biện đã hoàn thành đạt
chất lượng cao và đã chuyển báo cáo cho UNBD
tỉnh và cơ quan có trách nhiệm. Năm 2012, Liên
hiệp hội đã cử chuyên gia tham gia Hội đồng của
tỉnh có văn bản góp ý tư vấn, phản biện đối với
quy hoạch Núi Lớn, Núi Nhỏ và Gò Găng của
Thành phố Vũng Tàu. Năm 2013, theo đề nghị của
Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động
lực học biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt
Nam, Liên hiệp Hội đã chủ trì mời các sở ngành
liên quan, UBND các Huyện, TP Vũng Tàu tham
gia hội nghị đáng giá, góp ý đề tài cấp nhà nước:
“Nghiên cứu nguyên nhân, cơ chế diễn biến hình
thái và đề xuất các giải pháp KH&CN nhằm ổn
định vùng cửa biển Lộc An, Cửa Lấp tỉnh Bà Rịa
- Vũng Tàu”. Báo cáo đã được gửi cho Viện Khoa
học Thủy lợi và Bộ KH&CN. Các Hội thành viên
đã tích cực, chủ động đưa ra các ý kiến tư vấn,
phản biện về các vấn đề liên quan, như Hội Xây
dựng cử cán bộ tham gia Hội đồng Kiến trúc quy
hoạch của tỉnh; Hội Luật gia tham gia đóng góp
vào các dự thảo Luật công đoàn, Luật thuế đất,
Luật bưu chính, Luật con nuôi, Luật phòng chống
mua bán người…; Hội Khoa học Lịch sử tham
mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng đề án nghiên
cứu “Tổ chức chi bộ đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu” tư vấn cho lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng
về công tác bảo tồn và phát huy tác dụng của các
di tích lịch sử- văn hóa…
Bên cạnh các hoạt động quan trọng nêu trên, 20
năm qua Liên hiệp hội còn thực hiện nhiều hoạt
động khác như hoạt động đào tạo nguồn nhân lực;
hoạt động hợp tác đối ngoại; hoạt động xóa đói
giảm nghèo, tương thân tương ái; hoạt động hỗ trợ
khắc phục hậu quả thiên tai… trong đó đặc biệt
phải kể đến hoạt động hợp tác, đối ngoại. Năm
2007 - 2012 Liên hiệp hội đã ký thỏa thuận với Sở
KH&CN để liên danh xuất bản Đặc san Thông tin
KH&CN, phối hợp để triển khai, đẩy mạnh nghiên

6 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI <<

cứu ứng dụng, chuyển giao KH&CN, tham gia
nhiều hội đồng KH&CN tỉnh. Liên hiệp hội còn
tích cực lập mối quan hệ, hợp tác, trao đổi kinh
nghiệm với Liên hiệp hội KHKT Việt Nam, Liên
hiệp hội KH&CN các tỉnh như TP Hồ Chí Minh,
Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, Lâm Đồng,
Nghệ An, Hải Phòng, Thái Bình…
Những hoạt động tích cực nêu trên của Liên hiệp
Hội, các hội thành viên và đội ngũ trí thức trong
tỉnh đã góp phần quan trọng tạo nên những thành
tựu chung của tỉnh BR-VT trong thời gian qua.
Để thực hiện có kết quả các hoạt động trên, Liên
hiệp hội và các đơn vị thành viên luôn coi trọng
công tác tổ chức và phát triển hội viên. Từ một vài
hội thành viên ban đầu khi mới thành lập với gần
1.000 hội viên, đến nay Liên hiệp Hội đã có 23 hội
thành viên, 4 trung tâm trực thuộc với trên 20.000
hội viên, trong đó có trên 70% trí thức KH&CN.
Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp hội còn
những hạn chế cần khắc phục. Đó là: chưa tập
hợp và phát huy thực chất trí tuệ tiêu biểu của đội
ngũ trí thức KH&CN, trí thức trẻ, trí thức trong
các doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở
nước ngoài; chưa có những công trình nghiên cứu,
ứng dụng KH&CN nổi bật của đội ngũ trí thức
KH&CN, góp phần vào việc phát huy tiềm năng,
lợi thế của tỉnh trong phát triển công nghiệp, kinh
tế biển, du lịch, giáo dục và đào tạo…; chưa thực
sự là bà đỡ, hỗ trợ, khuyến khích cho sự năng
động, sáng tạo của các Hội và đội ngũ trí thức
trong công tác nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn, phản
biện và giám định xã hội cũng như tính hiệu quả,
đổi mới hoạt động KH&CN trong nền kinh tế thị
trường, nhất là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã xác
định rõ mục tiêu đến năm 2020 của tỉnh là: Phát triển
Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp,
cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch, chuyển
dịch phát triển mạnh mẽ nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng
sống cho người dân. Lãnh đạo các cấp phải hợp tác
chặt chẽ với đội ngũ trí thức để đánh thức và dẫn dắt
xã hội phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ vươn đến
những mục tiêu chăm lo phát triển con người.
Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi mỗi trí thức

chúng ta, những người có trí tuệ, tinh hoa nhất của
xã hội phải thấy được trọng trách của mình, trong
đó Liên hiệp hội giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp,
đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí
thức KH&CN, góp phần đưa KH&CN trở thành
động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 42CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội VI
Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Nghị quyết
Đại hội lần thứ VII của Liên hiệp hội Việt Nam
(2015-2020); Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ
2017-2022 đã thông qua Nghị quyết, trong đó tập
trung vào một số định hướng quan trọng sau đây:
Một là, phấn đấu để Liên hiệp hội trở thành một
tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, thật sự đóng
vai trò nòng cốt trong tập hợp đội ngũ trí thức
KH&CN, khuyến khích và động viên lao động
sáng tạo tạo được nhiều sản phẩm công nghệ, đóng
góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh
và Nhà nước. Tiếp tục củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ
chức bộ máy của Liên hiệp Hội và các tổ chức Hội
thành viên nhằm thu hút các nhân tố tiêu biểu, đội
ngũ trí thức tham gia vào tổ chức Hội; nhân rộng
những mô hình tổ chức hoạt động hiệu quả, phù
hợp với điều kiện hoạt động của Hội; tăng cường
mối liên kết giữa Liên hiệp Hội với các tổ chức
thành viên.
Hai là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa
học; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã
hội nhằm phát huy hơn nữa vai trò Liên hiệp hội
trong việc đảm bảo các công trình nghiên cứu, xây
dựng và phát triển xã hội được thực hiện một cách
có hiệu quả.
Ba là, tăng cường các hoạt động tuyên truyền,
phổ biến và phát triển KH&CN, đặc biệt là cách
mạng công nghiệp 4.0 để góp phần đưa tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu trở thành một trong những tỉnh đi
đầu trong áp dụng công nghệ số trong điều hành,
sản xuất và đặc biệt là trong du lịch môi trường và
trong nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ
cao.
Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới Phát triển”, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phấn đấu thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân
tin cậy, giao cho.

N.N.N
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CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI
SÁNG TẠO TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU:
NHIỀU Ý TƯỞNG, DỰ ÁN CÓ
GIÁ TRỊ THỰC TIỄN

C

ùng với cả nước, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
đang triển khai đồng loạt các nhiệm vụ,
giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát
triển doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số
19, Nghị quyết số 35 và gần đây là Nghị quyết số
27 ngày 21/2/2017 của Chính phủ.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án
844, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2016 –
2020. Nhằm triển khai tốt Kế hoạch, UBND tỉnh
đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, đồng thời
phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
của tỉnh năm 2017. Hiện nay, UBND tỉnh đang
tích cực chỉ đạo tổ chức xây dựng Chương trình
(chính sách) hỗ trợ khởi nghiệp và xúc tiến thành
lập Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp của
tỉnh. Song song với những hoạt động đó, tỉnh đang
và sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động
để tinh thần khởi nghiệp có sức lan tỏa rộng rãi.
Trong đó để khởi đầu cho phong trào khởi
nghiệp trên toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT),
UBND tỉnh đã phát động tổ chức Cuộc thi khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017,
được triển khai từ tháng 4-2017. Cuộc thi đã nhận
được sự quan tâm lớn của đông đảo cộng đồng
khởi nghiệp, các doanh nghiệp, các nhóm cá nhân,
doanh nghiệp, sinh viên các trường đại học cao
đẳng trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều dự án
có chất lượng, có tính đổi mới sáng tạo, khả năng
thương mại hóa cao, nguồn lực thực hiện tốt cũng
như có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã
hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Cuộc thi cũng
nhận được nhiều sự quan tâm, đồng hành, tài trợ
của các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức hỗ
trợ khởi nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh. Sau
8 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 85

|| Mai Hoàng Yến
Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

dự án dự thi và lựa chọn 19 dự án xuất sắc (thuộc
các lĩnh vực: công nghệ thông tin, thương mại điện
tử, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, chế biến, công
nghiệp, cơ khí…) tham gia vòng chung kết.
Ngày 5-1-2018, Sở Khoa học và Công nghệ
(KH-CN) đã tổ chức chung kết và trao giải cuộc
thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT
năm 2017”.
Tại vòng chung kết, sau phần trình bày, giới
thiệu dự án, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải
Nhất (trị giá 50 triệu đồng) cho dự án “Lập điểm
cung cấp mô hình hệ thống công nghệ tưới Bù áp
Asop cho cây đa niên” của Công ty TNHH Công
nghệ tưới Asop (huyện Châu Đức); giải Nhì (mỗi
giải 25 triệu đồng) cho 2 dự án: “Sản xuất đèn Led
công suất lớn cho khai thác hải sản” (của nhóm
tác giải Trần Thái Sơn - Lê Quốc Đạt - Đinh Ngọc
Đức và Nguyễn Văn Hòa đến từ trường Đại học
BR-VT) và giải pháp “Trồng hồ tiêu ra hoa theo
ý muốn” của tác giải Lâm Ngọc Nhâm (huyện
Xuyên Mộc). Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao 3
giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các dự án có
tính sáng tạo cao, mang lại hiệu quả kinh tế.
NHIỀU DỰ ÁN MỚI, SÁNG TẠO
Công ty TNHH Công nghệ tưới Asop (sau đây
gọi tắt là Asop) được thành lập từ tháng 6-2017 tại
xã Bình Giã, huyện Châu Đức. Tiền thân của Asop
là một nhóm hoạt động nghiên cứu các giải pháp,
các mô hình tưới nước tối ưu với 30 thành viên
đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ sau
nửa năm thành lập, Công ty Asop đã cung cấp ra
thị trường hệ thống tưới bù áp. Hệ thống này có giá
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trị thực tiễn và đã được trao giải Nhất tại cuộc thi
“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm
2017”.
Theo anh Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Asop,
công nghệ tưới bù áp giúp duy trì lượng nước
không đổi khi có chênh lệch áp suất. Mục đích
của đầu tưới bù áp để đưa nước đi xa hơn, cho
phép với áp lực khác nhau trên cùng một đường
ống nhưng vẫn bảo đảm lưu lượng tưới như nhau.
Công nghệ tưới này thích hợp để ứng dụng tưới
cây ở những vị trí có địa hình không bằng phẳng.
Mỗi hệ thống tưới bù áp của Asop hiện đang được
bán ra thị trường với mức giá dao động từ 25-65
triệu đồng/ha tùy từng loại cây trồng. Theo anh
Hiển, hiện nay công ty đã phân phối cho các HTX
trồng thanh long tại Bình Thuận và BR-VT.
Theo tính toán của người trồng, nếu đầu tư hệ
thống tưới bù áp Asop, số lượng gốc cây được tưới
tăng gấp đôi hoặc 3 lần so với hệ thống thường. Do
đó, chi phí vận hành sẽ rẻ hơn, ít tốn nước hơn và
độ hấp thụ nước của cây cũng cao hơn. Như vậy,
chỉ sau 2 năm, nông dân có thể lấy lại vốn. Trong
khi đó tuổi thọ của một hệ thống tưới bù áp Asop
lên đến 10 năm. “Năm 2017, doanh thu của công
ty đạt 18 tỷ đồng. Sau khi đạt giải Nhất tại cuộc thi
“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm
2017”, tôi hy vọng dự án của Asop sẽ phát triển
rộng hơn nữa tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước
và đạt được kế hoạch doanh thu 40 tỷ trong năm
2018”, anh Hiển nói.
Dự án xây dựng “Làng hạnh phúc (Joyful
Village)” do nhóm 4 bạn trẻ là các kiến trúc sư, kỹ
sư xây dựng thực hiện được đánh giá là một dự án
mới lạ. Anh Lô Minh Hoàng - cử nhân kinh tế tài
chính Rmit, nhóm trưởng của dự án cho biết, dự
án khởi nghiệp này được “ấp ủ” đã lâu. “Hiện có
nhiều gia đình, do những hoàn cảnh khác nhau mà
con cái dù có điều kiện, nhưng không thể chăm sóc
được cha mẹ. Hoặc cha mẹ, cũng do nhiều lý do,
không muốn ở chung cùng con cái. “Làng hạnh
phúc” xây dựng với những tiêu chí thân thiện, gần
gũi thiên nhiên, nếu hình thành sẽ là điểm đến lý
tưởng cho những người lớn tuổi muốn tìm cho
mình một nơi nghỉ dưỡng bình yên và hạnh phúc”.
Phân tích kỹ hơn về dự án “Làng hạnh phúc”,
Lô Minh Hoàng cho biết: “Làng hạnh phúc khác
hoàn toàn với mô hình trại dưỡng lão hiện nay, bởi

Nhóm tác giả ý tưởng joyful Village (Làng hạnh phúc)
tại Chung kết cuộc thi.

khách hàng có thể thuê hoặc mua các sản phẩm
trong “Làng hạnh phúc”, đồng thời có thể sử dụng
các tài sản này để thế chấp, cầm cố… như một
bất động sản thuộc quyền sở hữu của mình. “Làng
hạnh phúc” cũng hướng đến trở thành một điểm
du lịch những người muốn được trải nghiệm hạnh
phúc tuổi già ở một không gian gần gũi với thiên
nhiên”.
NUÔI DƯỠNG PHONG TRÀO
Em Lê Đức Hải và Trần Vũ Chiến Thắng (học
sinh lớp 11 Hóa Trường THPT chuyên Lê Quý
Đôn, TP. Vũng Tàu) với sản phẩm nước rửa chén
sinh học mang thương hiệu Hải Thắng cũng là một
trong những dự án được chú ý tại chung kết cuộc
thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT
năm 2017”. Lê Đức Hải cho biết, 2 em đã mất 5
tháng để nghiên cứu, thử nghiệm nước rửa chén
chiết xuất từ vỏ bưởi, bồ kết, sả và chanh. Năm
2017, dự án của 2 em đã đạt giải khuyến khích
cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật Quốc gia. Hiện Hải
và Thắng đang đăng ký bảo hộ trí tuệ để tiến tới
sản xuất nước rửa chén sinh học Hải Thắng với số
lượng lớn để bán ra thị trường với mức giá 20.000
đồng/lít.
Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở KH-CN
cho biết, các ý tưởng, dự án tham gia dự thi tập
trung chủ yếu ở các lĩnh vực: công nghệ thông
tin, thương mại điện tử, giáo dục, du lịch, nông
nghiệp, chế biến, công nghiệp, cơ khí, thương mại,
dịch vụ... Đối tượng tham gia dự thi cũng rất đa
dạng, từ các DN, trường đại học, cao đẳng cho đến
các em học sinh, sinh viên, xã viên của các hợp tác
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xã. Điều đó cho thấy sự cuốn hút, hấp dẫn rất lớn
của cuộc thi đối với các tầng lớp nhân dân trên địa
bàn. Ban tổ chức đã mời các chuyên gia, DN khởi
nghiệp thành công đến để chia sẻ kinh nghiệm và
hướng dẫn các thí sinh những bước đi cần thiết từ
việc xây dựng, nuôi dưỡng ý tưởng đến việc gọi
vốn, lựa chọn thị trường, sản xuất sản phẩm… Sau
khi cuộc thi kết thúc, ban tổ chức vẫn tiếp tục hỗ
trợ, hướng dẫn các cá nhân, DN hoàn thiện dự án
để họ tự tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Ông Mai Thanh Quang cho biết thêm, thông qua
cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BRVT năm 2017” có nhiều cá nhân, doanh nghiệp
đưa ra những giải pháp đổi mới, sáng tạo có thể
ứng dụng vào sản xuất kinh doanh không chỉ cho
riêng doanh nghiệp mình mà còn cho cộng đồng
được thụ hưởng.

Ông Nguyễn Thành Long – Phó Chủ tịch UBND
tỉnh BR-VT khẳng định “hạt nhân của Hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là các doanh
nghiệp khởi nghiệp. Mà chủ thể của Hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là các doanh
nhân, các bạn thanh niên, sinh viên và các nhà khởi
nghiệp tương lai. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là
khó khăn, song tôi tin tưởng rằng, với khả năng
sáng tạo, sự tự tin và nỗ lực vươn lên của mình,
thời gian tới sẽ có nhiều ý tưởng, dự án và doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo triển khai tại
tỉnh. Bên cạnh đó cùng với sự chung tay hỗ trợ từ
cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ
chức hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp tỉnh BR-VT
sẽ có sự phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu
trong thời gian tới”.

M.H.Y

SÁNG CHẾ THÀNH CÔNG
DỤNG CỤ THU MẪU NƯỚC QUAN
TRẮC MÔI TRƯỜNG

K

ết quả trao giải cuộc thi Ý tưởng khoa học
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ II năm
2016-2017 đã bình chọn và trao giải cho
26 ý tưởng xuất sắc trên tổng số 390 giải pháp dự
thi, các tác giả và các nhóm tác giả tham dự cuộc
thi là các nhà khoa học, cán bộ, công chức, sinh
viên, học sinh, người lao động trong tỉnh, chủ yếu
tập trung vào 5 nội dung trọng tâm đó là Bảo vệ
môi trường (140 ý tưởng), Phát triển du lịch (98),
An toàn giao thông (65), An toàn thực phẩm (56)
và Cải cách hành chính (29) ý tưởng. Trong số 26
giải được trao lần thứ II, có Ý tưởng thiết kế Dụng
cụ lấy mẫu nước phục vụ công tác Quan trắc cảnh
báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản do hai
cán bộ chuyên môn thuộc Chi cục Thủy sản tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu sáng chế.
Theo đó, Dụng cụ lấy mẫu nước phục vụ công
tác Quan trắc cảnh báo môi trường của nhóm tác
giả nêu trên đã thể hiện được tính ưu việt ở chỗ
gọn, nhẹ, dễ làm, dễ thao tác, dễ thay thế các thành

|| Nguyễn Hữu Thi

Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
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Hình 2: Dụng cụ lấy mẫu nước quan trắc môi trường.

Hình 3: Dụng cụ lấy mẫu nước quan trắc môi trường
dạng lấy tầng mặt

phần cấu thành, dung lượng nước lấy nhiều, có nắp
đậy kín, không ảnh hưởng các chỉ tiêu nước do hầu
như các thành phần tạo thành đều từ thiết bị, dụng
cụ, ống nhựa chuyên ngành cho ngành nước sinh
hoạt, lấy được mẫu nước tầng sâu… theo thiết kế
thì dụng cụ còn có thể phục vụ cho các ngành, các
lĩnh vực đòi hỏi cao cấp hơn như xăng dầu, hóa
chất, môi trường ô nhiễm độc hại, các loại dung
môi khác.
Hai sản phẩm tham dự cuộc thi gồm: Loại mẫu
dụng cụ lấy nước mức thấp: (mức nước lấy sâu
1-2m, thiết kế đứng, hình 1): loại này có thể tích
nước lấy khoảng 1,5 lít, chiều dài 44cm, ngang
khoảng 10cm, trọng lượng tổng nặng 2kg, loại này
có thể thay đổi một số chi tiết để có thể lấy mẫu
chất lỏng ở các khoảng không gian hẹp, có độ sâu
lớn mà con người không thể tiếp cận như các giếng
khoan, giếng đào sâu, các hầm hố, các vực nước có
khe hẹp… mà con người không thể tiếp cận để lấy
mẫu chất lỏng, mẫu nước để phân tích. Loại mẫu
dụng cụ lấy mẫu mức nước sâu: (Ký hiệu HT-02,
hình 2). Loại này có thể tích nước lấy khoảng 2,2
lít, chiều dài 40cm, cao khoảng 33cm, trọng lượng
tổng nặng 3,5kg, bao gồm cả đoạn dây thừng, dây
cước dài 20m, can 2l và túi xách khoác vai, dụng
cụ lấy mẫu nước HT-02 được thiết kế nằm ngang.
Cách sử dụng khá đơn giản, người dùng chỉ
cần cài chốt, thả bình xuống độ sâu cần lấy mẫu,
cầm giật sợi cước giữ căng khoảng 25 giây, lẫy
mở, nước tràn vào bình mẫu (quan sát thấy các
bọt không khí nổi lên trên mặt nước), khi hết bọt
nổi lên là nước trong bình đầy, buông tay cầm dây
cước, cục chì sẽ kéo và đóng nắp bình kín lại, kéo
bình lên bờ (hoặc thuyền, ghe, thúng tùy vùng lấy
mẫu). Nguyên lý khi thả bình xuống và khi kéo

lên, nắp bình luôn ở tình trạng đóng kín, nước ở
các tầng khác không pha lẫn vào bình, bảo đảm
việc lấy mẫu chính xác ở tầng nước sâu mà mình
mong muốn.
So sánh với các loại dụng cụ lấy mẫu bán trên
thị trường cùng loại thì dụng cụ trên chỉ có giá dao
động trên dưới 600.000 đồng, bằng 1/30 sản phẩm
ngoại nhập. Với việc sáng chế thành công dụng cụ
trên đã giúp cho việc lấy mẫu nước trở nên đơn
giản và bớt rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn cho đội
ngũ cán bộ công chức lấy mẫu, giúp địa phương
tiết kiệm khoản ngân sách lớn vào mua sắm mới
cũng như kinh phí bảo trì các loại máy móc, thiết
bị ngoại nhập đắt tiền.
Được biết, công tác lấy mẫu nước quan trắc phục
vụ cảnh báo các vùng nuôi trồng thủy sản là công
việc thường nhật của ngành Nông nghiệp trong cả
nước, trong đó có tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tuy
nhiên tại hầu như tất cả các địa phương đều sử
dụng các loại dụng cụ lấy mẫu cũ hoặc lấy thủ
công… Vì vậy, việc sáng chế ra loại dụng cụ trên
ngoài được Ban Tổ chức đánh giá cao và trao giải,
ý tưởng còn thể hiện được tính mới, tính khả thi
và bám sát tình hình thực tế địa phương khi sản
phẩm có thể được ứng dụng ngay vào thực tiễn
hoạt động của Ngành nông nghiệp.
Qua trao đổi với Anh Nguyễn Thành Tâm, một
trong hai đồng tác giả, anh cho biết, hướng sắp tới,
các anh dự định tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện
các chi tiết và nếu có thể sẽ hướng tới thương mại
hóa sản phẩm, sẵn sàng cung cấp cho các tổ chức,
cá nhân trong và ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có
nhu cầu.

N.H.T
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CHUNG KẾT CUỘC THI Ý TƯỞNG
KHOA HỌC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
LẦN THỨ II NĂM 2016 – 2017

T

hực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh
tại văn bản số 2928/UBND-VP ngày 04
tháng 5 năm 2016 về việc tổ chức Cuộc thi
Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần
thứ II năm 2016 – 2017. Kế thừa thành công của
Cuộc thi Ý tưởng lần thứ I năm 2015 đã có một
số giải pháp được triển khai vào thực tiễn cuộc
sống và phát huy hiệu quả tích cực như giải pháp:
“Đai giữ an toàn cho trẻ sơ sinh”; “Xe tắm bé tại
giường”… một số giải pháp đã được Sở Khoa học
và Công nghệ đưa vào đề xuất nhiệm vụ khoa học
và công nghệ để tổ chức Hội đồng tư vấn xác định
nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ xem xét.
Từ những thành công đó, ngày 14 tháng 12 năm
2016 Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết
định số 3566/QĐ-UBND về việc tổ chức Cuộc thi
Ý tưởng Khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ
II năm 2016 – 2017 gồm 5 lĩnh vực: Bảo vệ môi
trường – An toàn giao thông – An toàn thực phẩm
– Phát triển du lịch – Cải cách hành chính.
Sở Khoa học và Công nghệ với vai trò là cơ
quan thường trực Cuộc thi đã tiến hành thiết kế
logo Cuộc thi, phát hành tờ rơi, biểu mẫu, áp phích
gửi trực tiếp đến các cơ quan trên địa bàn tỉnh và
các Trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh
để tuyên truyền Cuộc thi. Đồng thời đăng tải các
thông tin về Cuộc thi trên Báo Bà Rịa – Vũng
Tàu và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, đăng
tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website
của Sở Khoa học & Công nghệ và các cơ quan,
đơn vị khác. Ngoài ra, các thành viên Ban Tổ chức
cũng đã trực tiếp đến các Sở, Ban, Ngành; các địa
phương trong tỉnh, các trường đại học trong tỉnh
và tại TP.Hồ Chí Minh để tuyên truyền, vận động
và trực tiếp hướng dẫn hồ sơ tham gia dự thi.
Cuộc thi đã thu hút được sự tham gia đông đảo
của mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và các em học sinh, sinh viên
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và địa bàn các

|| Nguyễn Thị Tuyết

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

tỉnh lân cận tham gia nộp bài dự thi. Ban Tổ chức
đã nhận được 390 hồ sơ dự thi của các cá nhân
trong và ngoài tỉnh, gồm cả cá nhân trong nước và
người nước ngoài. Trong tháng 10/2017, Ban Tổ
chức đã thành lập 12 Hội đồng Giám khảo gồm
các nhà khoa học có trình độ, chuyên môn cao, có
uy tín của các viện, trường và những người làm
công tác quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ liên quan, có uy tín trong và ngoài tỉnh tham
gia chấm 390 giải pháp dự thi. Quá trình chấm thi,
Hội đồng Giám khảo đã cho điểm, thống nhất lựa
chọn được 26 giải pháp có tính mới, có khả năng
áp dụng và hiệu quả tốt nhất xem xét đề nghị Ban
Tổ chức trao giải. Trên cơ sở kết quả chấm điểm
và đề nghị của Hội đồng Giám khảo. Ban Tổ chức
đã quyết định trao 01 giải nhất; 03 giải nhì; 09 giải
ba; 13 giải khuyến khích cho các lĩnh vực.
Sáng ngày 10/01/2018, Sở Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) đã tổ chức “Lễ tổng kết và trao
giải thưởng cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu lần thứ II năm 2016-2017”. Đến tham
dự buổi lễ, có ông Lê Văn Minh – Tỉnh Ủy viên, Bí
thư Tỉnh đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,
về phía Hội đồng Nhân dân tỉnh có bà Nguyễn
Vân Anh – Phó Ban Kinh tế ngân sách. Về phía
Ban Tổ chức có ông Mai Thanh Quang – Giám
đốc Sở KH&CN – Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi
cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND
các huyện, thành phố; các viện, trường, doanh
nghiệp; các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký
cuộc thi, đặc biệt là sự tham gia của các nhà sáng
tạo, nhà khoa học là tác giả có các ý tưởng đạt giải.
Ông Mai Thanh Quang đánh giá cao thành công
của cuộc thi lần này, nhất là sự hưởng ứng nhiệt
tình của đông đảo các tổ chức, cá nhân, các doanh
nghiệp, các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia.
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Các Ý tưởng tham gia Cuộc thi đã thể hiện ý
nguyện của người dân mong muốn đổi mới, sáng
tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý,
sản xuất, kinh doanh, phục vụ cộng đồng và có
ý nghĩa thiết thực đối với công cuộc phát triển
kinh tế, xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các Ý
tưởng đạt giải đã thể hiện được tính mới, khả năng
triển khai ứng dụng vào thực tế cuộc sống và tính
hiệu quả cao; có giải pháp có thể áp dụng ngay
và đề xuất thành các nhiệm vụ Khoa học và Công
nghệ của tỉnh.
Giải pháp đạt giải nhất “Phát triển du lịch sinh
thái trên Cù lao Bãi Ngựa, thành phố Vũng Tàu”
của tác giả Vũ Văn Đảo - Công ty Cổ phần Công
nghệ Việt – Séc là ý tưởng có tính đột phá, mang
lại lợi ích kinh tế; góp phần bảo vệ môi trường,
sinh thái, khai thác tài nguyên một cách hiệu quả
và tạo nên điểm đến du lịch mới cho tỉnh, tạo việc
làm cho người dân.
Giải pháp đạt giải nhì “Hệ thống gửi đồ tự động
phục vụ khách du lịch” của nhóm tác giả Nguyễn
Văn Hòa, Lê Quốc Đạt, Đinh Ngọc Đức - Trường
Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là giải pháp đơn giản,
nhưng tính khả thi và hiệu quả cao, phù hợp với
thành phố du lịch như Vũng Tàu, ý tưởng tạo sự
khác biệt, tạo được sự tiện ích cho du khách khi
đến du lịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Giải pháp đạt giải nhì “Thiết kế và sản xuất mô
hình cụm bể xử lý nước thải hiện đại 6 ngăn (Công
nghệ Bioclear) - xử lý nước thải các làng nghề sản
xuất bún” của tác giả Trần Thị Ngọc Nga – Công
ty Khoa học và Công nghệ Busadco (CN Công ty
Busadco) là giải pháp công nghệ hiện đại, nhưng
áp dụng cho quy mô phân tán, giải pháp có tính
khả thi cao, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm
nghiêm trọng của làng nghề sản xuất bún.
Giải pháp đạt giải ba “Hình thành và phát triển
mô hình làng du lịch cộng đồng tại phường Kim
Dinh, thành phố Bà Rịa theo hướng phát triển bền
vững” của nhóm tác giả Lê Tiến Hùng, Trần Quốc
Đạt, Hoàng Xuân Phúc – Trường THPT Bà Rịa,
Trường THPT Châu Thành đa dạng, kết hợp phát
triển loại hình du lịch cộng đồng.
Và còn rất nhiều các giải pháp đạt giải khác cũng
có nhiều lợi ích và ứng dụng vào thực tế đời sống
rất cao.
Bên cạnh các tác giả đoạt giải là các nhà khoa

học, nhà quản lý, các nhà chuyên môn, cán bộ,
công chức, viên chức người lao động có thâm niên
và dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên
quan. Cuộc thi cũng đã xuất hiện nhiều gương
mặt trẻ tuổi là các học sinh, sinh viên đam mê
nghiên cứu khoa học. Mặc dù kinh nghiệm trong
hoạt động nghiên cứu khoa học chưa nhiều, nhưng
giải pháp của các tác giả trẻ tuổi này có tính ứng
dụng và khả năng áp dụng thực tiễn rất cao. Ví dụ:
Giải pháp “Sản xuất nước uống lên men từ thịt
quả điều ANACARDIUM OCCIDENTALO” của
nhóm tác giả Ngô Quang Hoan, Đặng Thu Thủy –
Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu là giải pháp
có tính mới trong tỉnh chưa có nghiên cứu sản xuất
nước giải khát từ hạt điều, nguồn nguyên liệu phổ
biến, quy trình đơn giản nên có tính khả thi cao
tại địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh
miền Đông Nam bộ do ở đây là vùng có sản lượng
điều lớn, việc tận dụng nguồn phế phẩm để sản
xuất nước uống đem lại lợi nhuận kinh tế cao; Giải
pháp “Nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu sinh học
(Biodiesel) từ các nguồn nguyên liệu phế thải với
xúc tác CaO được nung từ vỏ trứng gà” của nhhóm
tác giả Võ Nhị Kiều, Tống Thị Minh Thu - Trường
Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là ý tưởng có tính mới
và tính khả thi cao, lợi ích tái sử dụng chất thải,
công nghệ có thể triển khai áp dụng; Giải pháp
“Ứng dụng công nghệ thực tế ảo phát triển các
dịch vụ du lịch” của nhóm tác giả Lê Tuấn Anh,
Cao Phúc Thành, Nguyễn Thị Anh Sinh – Trường
Đại học Dầu khí Việt Nam là giải pháp góp phần
hiện đại hóa hoạt động ngành du lịch, giúp quản lý
và đáp ứng nhu cầu của du khách; Giải pháp “Sơn
dạ quang cho xe đạp” của tác giả Nguyễn Quỳnh
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Hương – Trường THPT Châu Thành là ý tưởng có
tính mới và khả thi, có thể áp dụng trên địa bàn
tỉnh, từ ý tưởng có thể thay thế sơn phản quang
bằng các miếng dán phản quang hiện có bán trên
thị trường; giải pháp đơn giản, dễ thực hiện, nếu
được triển khai trên thực tế sẽ đảm bảo an toàn cho
người đi xe đạp vào ban đêm;…
Để thúc đẩy hơn nữa phong trào thi đua lao động
sáng tạo trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển bền
vững kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban Tổ chức Cuộc
thi đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ

các giải pháp đoạt giải: Tạo điều kiện để các tác
giả hoàn thiện các ý tưởng và có thể triển khai,
áp dụng thí điểm tại cơ quan, cơ sở, đồng thời Sở
KH&CN đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp
có tính mới, tính khả thi cao trở thành nhiệm vụ
KHCN như các đề tài khoa học hoặc dự án sản
xuất thử nghiệm để triển khai áp dụng ngay từ năm
2018, triển khai hỗ trợ nhân rộng các Ý tưởng đoạt
giải từ cuộc thi lần thứ nhất vào thực tế cuộc sống.

N.T.T

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỀ XUẤT
CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG CHO PHÁT
TRIỂN SẢN XUẤT CÂY ĂN QUẢ Ở
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
I. SƠ LƯỢC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc miền Đông Nam Bộ,
tiếp giáp tỉnh Đồng Nai ở phía Bắc, với thành phố
Hồ Chí Minh ở phía Tây, với tỉnh Bình Thuận ở
phía Đông và phía Nam giáp Biển Đông. Là tỉnh
thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Có hai mùa
rõ rệt, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10,
mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm
sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm là 270C, tháng
thấp nhất khoảng 24,80C, tháng cao nhất khoảng
28,60C. Số giờ nắng rất cao, trung bình hàng năm
khoảng 2.400 giờ. Lượng mưa trung bình 1.500
mm. Bà Rịa - Vũng Tàu nằm trong vùng ít có bão.
Về đất đai, Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích
197.514 ha, chia thành 4 loại: đất rất tốt chiếm
19,6% diện tích tự nhiên, chủ yếu là đất phù sa và
đất xám; đất tốt chiếm 26,4%; đất trung bình chiếm
14,4%; còn lại 39,6% là đất nhiễm phèn, mặn, đất
xói mòn. Nhóm đất có ý nghĩa lớn cho sản xuất
nông nghiệp chiếm 60%, tỷ trọng này tương đối
lớn so với nhiều tỉnh trong cả nước. Nhóm này bao
gồm đất phù sa, đất xám, đất đen và đất đỏ vàng.
Bà Rịa - Vũng Tàu có diện tích cây ăn quả
khoảng gần 8.000 ha, một số cây có diện tích lớn

|| ThS. Nguyễn An Đệ
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ

như: chuối; xoài; nhãn; cây có múi; sầu riêng;
mãng cầu Ta.
Nhìn chung điều kiện tự nhiên của Bà Rịa –
Vũng Tàu phù hợp cho cây ăn quả phát triển. Một
số đặc trưng về điều kiện tự nhiên có lợi thế so với
các vùng khác như số giờ nắng nhiều, cường độ
ánh sáng cao, ít mưa, nguồn nước ngầm dễ khai
thác, thuận lợi cho cây ăn quả ra hoa, đậu quả, ít
sâu bệnh và đạt năng suất cao.
II. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỀ XUẤT
CHUYỂN GIAO ỨNG DỤNG CHO PHÁT
TRIỂN CÂY ĂN QUẢ TẠI BR – VT
Theo Luật Công nghệ cao năm 2008, sản phẩm
công nghệ cao là sản phẩm do công nghệ cao tạo
ra, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia
tăng cao, thân thiện với môi trường. Sản phẩm
công nghệ cao được khuyến khích phát triển cần
đáp ứng các mục tiêu như: Có tỷ trọng giá trị gia
tăng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm; Có tính
cạnh tranh cao và hiệu quả kinh tế - xã hội lớn; Có
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khả năng xuất khẩu hoặc thay thế sản phẩm nhập
khẩu; Góp phần nâng cao năng lực khoa học và
công nghệ cho đơn vị ứng dụng. Trên cơ sở điều
kiện tự nhiên và tiềm năng hiện có, những công
nghệ cao về sản xuất cây ăn quả có thể ứng dụng
phù hợp cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được đề xuất
như sau:
2.1. Công nghệ sinh học
- Ứng dụng công nghệ sinh học phân tử trong
giám định bệnh hại cây ăn quả; công nghệ sản xuất
và ứng dụng các bộ KIT chuẩn đoán nhanh bệnh
hại trên cây ăn quả.
- Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất
các chế phẩm sinh học nhằm tạo ra phân hữu cơ,
phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả.
2.2. Công nghệ chọn tạo, sử dụng giống mới
chất lượng cao và công nghệ sản xuất cây giống
- Công nghệ lai tạo giống mới có ứng dụng các
kỹ thuật sinh học phân tử (nhãn, thanh long, xoài,
mãng cầu Ta).
- Chọn tạo giống mới bằng gây đột biến gen, sử
dụng kỹ thuật phóng xạ hạt nhân, hóa chất (bưởi,
cam, quýt, táo).
- Ứng dụng giống có chất lượng cao vào sản
xuất với nhiều dòng ưu tú đã chọn lọc và thương
mại hóa (bưởi Da Xanh, nhãn Xuồng Cơm Vàng,
Mãng cầu Ta, Bơ, Sầu Riêng, Xoài…).
- Công nghệ nhân giống nuôi cấy mô (chuối, đu
đủ).
- Công nghệ nhân giống vô tính bằng biện pháp
ghép với gốc ghép có nhiều ưu thế được chọn lọc.
2.3. Kỹ thuật canh tác
- Sử dụng hệ thống tưới phun; tưới nhỏ giọt có
hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động.
- Công nghệ xử lý ra hoa rải vụ cho các mùa vụ
khác nhau và cho các vùng trồng, địa hình khác
nhau.
- Công nghệ chuẩn đoán nhanh triệu chứng thiếu
dinh dưỡng cho cây ăn quả, bón phân qua hệ thống
tưới.
- Sản xuất theo tiêu chuẩn GAP.
- Công nghệ tạo tán thấp nhằm chống đổ ngã và
dễ chăm sóc.
- Sử dụng hệ thống nhà lưới ngăn côn trùng có
hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động
nhằm sản xuất theo hướng hữu cơ, kiểm soát sâu
bệnh không dùng thuốc hóa học (áp dụng cho một

số cây có tán thấp và nhu cầu cường độ sáng thấp
như táo, cam, quýt, chanh, đu đủ, ổi).
2.4. Ứng dụng công nghệ mới trong bảo quản,
chế biến
- Bảo quản trái cây bằng một số phương pháp
như: điều chỉnh thành phần không khí O2, N2, CO2;
sử dụng màng thông minh…
- Công nghệ chế biến trái cây tạo ra nhiều sản
phẩm chế biến khác nhau giúp tăng giá trị sản
phẩm trái cây, khắc phục tình trạng hàng dội chợ
vào mùa thuận và góp phần giải quyết tốt đầu ra
cho sản phẩm (trái cây sấy khô, mứt, chế biến rượu
trái cây, muối chua, đóng hộp).
2.5. Công nghệ sản xuất vật liệu mới cho sản
xuất cây ăn quả
Sản xuất và ứng dụng giá thể; khay ươm cây
giống, màng phủ nông nghiệp, túi bao quả, màng
bao quả; vật liệu hệ thống tưới, chất bảo quản trái
cây trước thu hoạch và sau thu hoạch.
2.6. Ứng dụng công nghệ thông tin (computer)
Tự động hóa trong canh tác chăm sóc cây trồng
như sử dụng thiết bị giúp kiểm soát nhiệt độ, ẩm
độ, cường độ và thời gian chiếu sáng, tưới tiêu
nước, sử dụng phân bón, dự báo và phòng trừ sinh
vật gây hại, xác định độ chín thu hoạch…
III. KẾT LUẬN
- Tóm lại ứng dụng công nghệ cao cho sản xuất
cây ăn quả ở Bà Rịa – Vũng Tàu là cần thiết trong
xu thế phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện
đại. Tùy vào điều kiện tự nhiên cụ thể, cây trồng
cụ thể và quy mô đầu tư sản xuất mà chọn công
nghệ phù hợp để phát huy tối đa hiệu quả của công
nghệ.
- Ứng dụng công nghệ cao cũng cần quan tâm
đến hiệu quả kinh tế và nhu cầu thị trường cho sản
phẩm tạo ra, không nên chọn thiết bị quá đắt tiền,
hoặc tốn chi phí quá cao sẽ không mang tính thực
tiễn và hiệu quả.

N.A.Đ
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MÔ HÌNH NHÀ KÍNH PHƠI HẢI SẢN
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

H

ằng năm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thu
hoạch nguồn hải sản rất lớn từ nhiều địa
phương khác nhau trong tỉnh, ngoài việc
sử dụng hải sản tươi các sản phẩm trên được sấy,
phơi khô và được tiêu thụ trên thị trường rất lớn.
Phơi hay sấy hải sản là công đoạn rất quan trọng
ảnh hưởng đến chất lượng của hải sản, hiện nay
chủ yếu ngư dân sử dụng hình thức phơi khô thủ
công như phơi nắng nhưng không đảm bảo hiệu
quả cả về chất lượng cũng như an toàn vệ sinh
thực phẩm.
Các sản phẩm hải sản chế biến thủ công sẽ phải
chịu những tác động từ ngoại cảnh như thay đổi
thất thường của thời tiết, bụi bẩn… gây ra năng
suất bấp bênh, khó kiểm soát. Trong điều kiện còn
hạn chế, nhưng nhu cầu phơi sấy hải sản là cần
thiết mà bà con ngư dân ai cũng cần. Không phải ai
cũng có tiền mua những thiết bị sấy hải sản đắt tiền
cho nhu cầu sản xuất còn nhỏ lẻ của bà con. Ngư
dân đưa hải sản ra vỉ phơi khô được kê bằng những
viên gạch, đá có sẵn tại chỗ; các vỉ phơi chỉ cách
mặt đất khoảng 10cm để ngoài trời nắng không
có vật dụng che chắn. Với điều kiện này không
chỉ sản phẩm bị bụi bám, ruồi nhặng và tác nhân
khác không đảm bảo vệ sinh dễ dàng xâm nhập
vào sản phẩm mà quá trình làm khô diễn ra chậm
vì nhiệt độ tự nhiên thấp, điều kiện thời tiết lại có
biến động như gió, nắng yếu. Bên cạnh đó yếu tố
rủi ro không thể tránh khỏi là khi phơi hải sản gặp
trời mưa phải mất nhiều thời gian để di chuyển vào
kho, quạt khô và nếu xử lý không kịp sản phẩm sẽ
bị ẩm làm nấm mốc phát sinh giảm chất lượng, sản
phẩm bị thay đổi màu, mềm ra đồng nghĩa với việc
sản phẩm kém chất lượng, sẽ mất giá trị, gây thiệt
hại kinh tế cho các cơ sở chế biến. Bên cạnh đó,
việc phơi tràn lan trên mặt đất, lề đường, dọc theo
bờ biển cũng làm ảnh hưởng đến mỹ quan và cảnh
quan môi trường xung quanh.
Do đó muốn đạt được chất lượng ổn định lâu dài
thì các hộ chế biến và kinh doanh nên sử dụng hiệu
ứng nhà kính đã được ứng dụng để phơi sản phẩm.

Lê Thị Quỳnh Trang

Trung Tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN

Ảnh minh hoạ

Giải pháp được đánh giá là kéo dài thời gian sử
dụng và mang lại giá trị cao hơn.
Nhà kính có thể thay đổi từ kích thước nhỏ đến
quy mô lớn, dễ dàng xây dựng phù hợp với năng
lực tài chính của mình và nhân rộng mô hình ra các
xã khác có làng nghề.
Trong phương pháp phơi nắng truyền thống,
nông dân đô thị và nông thôn trải rộng sản phẩm
của họ để khô trên một tấm bạt, kệ… hoặc trực
tiếp trên vỉa hè trong không khí mở. Không chỉ
làm bụi, sâu, và tác nhân gây bệnh dễ dàng xâm
nhập vào sản phẩm, mà quá trình làm khô là rất
chậm vì nhiệt độ sấy thấp.
Nhà kính có thể làm nóng các sản phẩm phơi khô
lên cao hơn nhiệt độ môi trường bên ngoài, nhờ đó
quá trình làm khô sẽ được rút ngắn lại. Trong điều
kiện tối ưu, hiệu ứng nhà kính có thể làm nóng hơn
45oC-600C. Ngoài việc giúp sản phẩm khô nhanh
hơn rất nhiều so với việc phơi ngoài trời tự nhiên
mà còn giúp tránh được các nguồn ô nhiễm (ruồi
nhặng, bụi bặm, mưa đột ngột...), vừa giải quyết
được vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao
chất lượng sản phẩm; bảo vệ môi trường, sức khỏe
cho người dân địa phương và đáp ứng nhu cầu đối
với người tiêu dùng. Ưu điểm của nhà kính còn
đem lại sự tiện lợi cho các cơ sở chế biến, bởi họ
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có thể phơi sản phẩm của mình ngay cả khi trời
mưa mà không phải tốn công sức vận chuyển vào
kho để bảo quản.
Ngoài ra có thể sử dụng pin năng lượng mặt trời
tích điện vào ban đêm nhằm chạy quạt máy làm
khô hải sản vào ban đêm.
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sẽ đem lại nhiều lợi
ích thiết thực, có ý nghĩa quan trọng không chỉ
giúp các cơ sở chế biến tiếp cận, đổi mới tư duy
sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực áp dụng
sản xuất sạch hơn. Mô hình này đem lại những lợi
ích như sau:
* Giúp cải thiện chất lượng, bảo đảm an toàn vệ
sinh thực phẩm, giảm chi phí, nâng cao giá trị của
sản phẩm tại các làng nghề chế biến hải sản, đem
lại hiệu quả kinh tế cao hơn;
* Hỗ trợ cho làng nghề, các cơ sở chế biến từng
bước chuyển đổi phương thức phơi truyền thống
trực tiếp từ ngoài trời sang phơi hải sản trong nhà
kính nhằm cải thiện môi trường, mỹ quan làng
nghề.
* Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản
xuất sạch hơn, từng bước áp dụng các giải pháp

sản xuất sạch hơn vào trong sản xuất, chế biến.
Đem lại hiệu quả kinh tế cao cho sản phẩm so
với phơi theo kiểu truyền thống, thu hồi vốn nhanh.
Thời gian phơi được rút ngắn hơn, phơi được
nhiều mẻ/ngày, tiết kiệm chi phí thuê nhân công
lao động, sản phẩm ít bị hư hỏng, nấm mốc, giảm
lượng phế phẩm do thay đổi thời tiết.
Ứng dụng mô hình này sẽ cải thiện giá trị chất
lượng hàng hóa thương phẩm được nâng cao, tạo
được uy tín cho cơ sở chế biến trên thị trường.
Sử dụng mô hình nhà kính để phơi hải sản cải
thiện được tình trạng ô nhiễm không khí khi phơi,
tránh được ruồi nhặng, tránh được những tác nhân
gây ra các bệnh tiêu hóa, góp phần bảo vệ sức
khỏe của người dân trong khu vực dân cư, người
tiêu dùng an tâm sử dụng sản phẩm hàng ngày và
giảm tác động xấu đến môi trường. Tạo dựng được
vẻ mỹ quan trên các con đường dẫn đến điểm du
lịch sinh thái hiện nay.

L.T.Q.T

(Giải pháp đạt giải Ba cuộc thi Ý tưởng khoa học
tỉnh BR-VT lần thứ II năm 2016-2017)

BÁNH KHỌT VŨNG TÀU
TẠO LẬP THƯƠNG HIỆU
CHO ẨM THỰC ĐỊA PHƯƠNG
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bánh khọt là một món ăn quen thuộc của người
dân Nam Bộ. Cho đến hiện nay, không thể xác
định được nguồn gốc của sản phẩm này xuất phát
từ tỉnh thành nào. Nhưng đã nhắc đến thứ đặc sản
này, không ai là không nhắc đến “BÁNH KHỌT
VŨNG TÀU”. Bánh khọt là một trong những món
ăn đặc sản của xứ biển Vũng Tàu mang một hương
vị riêng đậm chất dân dã được mọi người ưa thích
từ dân địa phương cho đến khách thập phương và
cả du khách quốc tế.
Ngày nay, đến Vũng Tàu, du khách dễ dàng tìm
thấy món bánh khọt từ quán cóc bình dân đến nhà

|| LS. SHTT Dương Thành Long
Công ty TNHH Tư vấn ALIAT LEGAL

hàng cao cấp. Tuy nhiên, dù quán ăn bình dân hay
nhà hàng sang trọng thì người làm bánh khọt vẫn
giữ cách làm cũng như hương vị đặc trưng riêng
để rồi một lần nếm thử sẽ thật khó quên và lòng
sẽ hẹn lòng lần sau trở lại Vũng Tàu phải tìm đến
thưởng thức món ăn này.
Năm 2011, BÁNH KHỌT VŨNG TÀU đã được
Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là một trong 12
món ăn của Việt Nam đặc sắc nhất châu Á. Năm
2012, BÁNH KHỌT VŨNG TÀU được Tổ chức
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Kỷ lục Việt Nam công nhận và xác lập kỷ lục là
1 trong 10 món ăn ngon Việt Nam. Năm 2013,
BÁNH KHỌT VŨNG TÀU được công nhận là
một trong các món ngon nhất thế giới được bình
chọn tại Lễ hội Ẩm thực Đường phố Quốc tế diễn
ra ở Singapore.
Tháng 4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
đã có văn bản khẳng định “Bánh khọt Vũng Tàu”
là thương hiệu sản phẩm chung của địa phương và
khuyến khích tất cả các đơn vị, cá nhân hoạt động
kinh doanh trên địa bàn quảng bá, khai thác giá trị
sản phẩm này tới nhân dân và du khách trong và
ngoài nước.
Sản phẩm bánh khọt mặc dù đã có từ rất lâu
nhưng hiện nay các quán bánh khọt xuất hiện ở
khắp nơi, không chỉ dừng lại trong phạm vi tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu mà còn xuất hiện ở nhiều tỉnh
thành khác như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai,
Đà Lạt, v.v… với “bảng hiệu” được quảng bá là
“BÁNH KHỌT VŨNG TÀU”.
Sự xuất hiện của nhiều địa điểm kinh doanh
bánh khọt mang tên “BÁNH KHỌT VŨNG TÀU”
như vậy đã đặt ra vấn đề cấp thiết về kiểm soát
chất lượng và sự xuất hiện đồng nhất nhận diện
trên thị trường. Ngoài công cụ kiểm tra, kiểm soát
hiện hành về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với
sản phẩm này, trong thế giới hội nhập hiện nay,
sở hữu trí tuệ là một công cụ hữu hiệu để bảo đảm
kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách tự giác
cũng như kiểm soát việc xuất hiện các địa điểm
kinh doanh bánh khọt mang tên “BÁNH KHỌT
VŨNG TÀU”.
Trong bối cảnh đó, việc xác lập quyền sở hữu
trí tuệ đối với một nhãn hiệu cho bánh khọt của
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là một việc làm cấp thiết
và quan trọng, qua đó, một mặt xác lập quyền của
địa phương đối với tài sản trí tuệ - nhãn hiệu hàng
hóa – và mặt khác sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ
để quản lý và kiểm soát chất lượng và nhận diện
thương hiệu cho sản phẩm ẩm thực có danh tiếng
này của địa phương.
Do đó, từ tháng 1/2015, Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trên cơ sở quyết
định số 676/QĐ-UBND ngày 7 tháng 4 năm 2014
đã phối hợp với Viện Công nghệ và Sinh học Thực
phẩm và Công ty TNHH Tư vấn ALIAT LEGAL
triển khai đề tài “Xác lập quyền, quản lý và khai

thác nhãn hiệu tập thể “BÁNH KHỌT VŨNG
TÀU” của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu và khảo sát hiện trạng chế biến,
kinh doanh bánh khọt, tiêu thụ và quảng bá sản
phẩm
Trong nghiên cứu này, khảo sát được tiến hành
tại Thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thành
phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, bằng cách phỏng
vấn trực tiếp các chủ nhà hàng, cơ sở chế biến và
kinh doanh bánh khọt, các công ty du lịch lữ hành,
một số cán bộ quản lý tại địa phương và người tiêu
dùng.
1.1. Khảo sát hiện trạng chế biến bánh khọt
Khảo sát này được thực hiện trực tiếp tại các địa
điểm đang chế biến bánh khọt tập trung tìm hiểu
thiết kế khu vực chế biến, các nguyên liệu chủ yếu,
và quy trình chế biến từ khâu chuẩn bị nguyên liệu
đến sản phẩm cuối cùng được cung cấp cho khách
hàng. Phần này cũng tìm hiểu tình hình thực hiện
các quy định về an toàn thực phẩm cũng như ý
thức về an toàn thực phẩm khi chế biến bánh khọt
của các cơ sở chế biến, kinh doanh.
1.2. Khảo sát tình hình kinh doanh tiêu thụ
sản phẩm
Nghiên cứu này tập trung vào tìm hiểu và thu
thập các thông tin thực tiễn đối với mức tiêu thụ
bánh khọt, tần suất ăn của khách hàng, các tiêu chí
quan trọng ảnh hưởng tới mức tiêu thụ sản phẩm.
1.3. Khảo sát về hiện trạng quảng bá, phát
triển thương hiệu sản phẩm
Nội dung này tập trung vào tìm hiểu xem các cơ
sở chế biến, kinh doanh đang quảng bá sản phẩm
của mình bằng những hình thức nào và người tiêu
dùng tìm kiếm, biết đến thông tin sản phẩm từ
những kênh thông tin nào. Đồng thời, khảo sát về
nhu cầu xây dựng và phát triển một thương hiệu
“BÁNH KHỌT VŨNG TÀU” trên thị trường.
2. Phương pháp phân tích kiểm nghiệm
Xác định chỉ tiêu vi sinh của nguyên vật liệu
thông qua phương pháp phân tích vi sinh và tiến
hành xét nghiệm mẫu nước để xác định các chỉ
tiêu lý hóa. Việc thu mẫu được tiến hành bằng
phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên 18 cơ sở chế
biến và kinh doanh bánh khọt ở Vũng Tàu, Bà Rịa
và Biên Hòa, trong đó 12 quán ở Vũng Tàu, 4 quán
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Bánh Khọt Vũng Tàu. Nguồn: Internet

ở Bà Rịa và 2 quán ở Biên Hòa và được mã hóa.
Tiến hành phân tích và kiểm tra vi sinh vật cũng
như các chỉ tiêu hóa lý trên các nguyên liệu bao
gồm Tôm, Bột, Rau và Nước.
3. Phương pháp tổng hợp và tham khảo, lấy ý
kiến và hoàn thiện
Các nội dung liên quan đến các mẫu biểu trương,
nhận diện thương hiệu, hệ thống các văn bản quản
lý được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu
tổng hợp thông tin thực tiễn và căn cứ vào các quy
định pháp luật hiện hành để xây dựng dự thảo. Các
dự thảo được lấy ý kiến tham khảo, đóng góp điều
chỉnh sửa đổi thông qua trao đổi trực tiếp và tổ
chức các hội thảo. Trên cơ sở đó, hoàn thiện các
nội dung có liên quan.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC
HIỆN ĐỀ TÀI
1. Kết quả khảo sát
1.1. Hiện trạng chế biến
1.1.1. Nguyên vật liệu
Bánh Khọt Vũng Tàu vỏ mỏng giòn, màu trắng
đục không pha màu với nguyên liệu gồm có: bột
gạo, tôm tươi và tôm chấy cùng mỡ hành, dầu ăn,
đu đủ xanh bào mỏng và/hoặc ngó sen ngâm chua,
rau sống. Tôm được xem là một nguyên liệu mang
lại sự ngọt thanh, dai giòn, đã hoà quyện và kết

hợp với vị béo ngậy của mỡ nước, sự mềm mại
và giòn dai của bột gạo khi chế biến đã tạo nên
hương vị và cấu trúc rất đặc trưng cho bánh. Tôm
chấy là tôm tươi được giã nhuyễn, nêm nếm và
đảo đều trên chảo nóng cho đến khi tôm khô ráo,
mịn màng, có màu cam làm nên sự bắt mắt cho đĩa
bánh Khọt.
Bánh khọt nhân tôm chiếm 65.6%, bánh khọt
nhân thịt chiếm 21.9%, còn lại là bánh Khọt nhân
chả cá và các loại khác (nhân mực, nhân trứng
hoặc bánh không nhân). Phần lớn các cơ sở đều
cho rằng, không cần phải đa dạng hoá sản phẩm
bánh khọt, vì đây là sản phẩm truyền thống đặc
trưng. Tại địa bàn thành phố Vũng Tàu, bánh Khọt
nhân tôm chiếm lựa chọn nhiều nhất đến 80% so
với các loại nhân khác.
Nước mắm là thành phần quan trọng quyết định
sự ngon miệng, hấp dẫn cho bánh khọt. Nước mắm
không được quá mặn để khi ăn thực khách có thể
nhúng toàn bộ phần bánh Khọt được gói trong rau
thơm. Một cuốn bánh khọt phải có đủ cải bẹ xanh,
xà lách, tía tô, diếp cá và một vài thứ rau thơm
khác.
1.1.2. Quy trình chế biến
Hầu như các chủ quán kinh doanh không có một
quy trình kỹ thuật sản xuất, chế biến chuẩn. Các
công đoạn chế biến sản phẩm được thực hiện dựa
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theo kinh nghiệm, sự học hỏi của chính người làm
bánh hay được truyền nghề.
Theo kinh nghiệm của những hàng quán có tiếng
và lâu đời tại Vũng Tàu thì công đoạn làm món
bánh này không phức tạp nhưng đòi hỏi sự khéo
léo của người chế biến. Tỷ lệ nước quyết định độ
giòn và tròn khuôn, trong khi tỷ lệ bột quyết định
độ dai của bánh.
1.1.3. Hiểu biết về an toàn thực phẩm và mức độ
tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm
100% các cơ sở kinh doanh cho biết luôn quan
tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh. 70% các cơ sở
khảo sát có trang bị giỏ rác tại bàn để tiện lợi trong
vấn đề thu dọn rác, đồng thời thường xuyên quét
dọn khi vắng khách. Bảo đảm nguồn an toàn, quy
trình rửa, sơ chế, bảo quản nguyên liệu là yêu tố
quan trọng để bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cơ
sở chế biến, kinh doanh được khảo sát ở các quy
mô đều đã được chứng nhận an toàn thực phẩm.
Tuy vậy, mức độ tuân thủ yêu cầu và thực tiễn an
toàn, vệ sinh thực phẩm là rất khác nhau tại các cơ
sở kinh doanh khác nhau.
Nguyên liệu còn bị lẫn tạp chất: tạp chất trong
gạo chưa được loại bỏ khi đem đi xay bột; tôm
chưa được bóc vỏ và bỏ ruột kỹ, nhiều nơi sử dụng
tôm không còn tươi nguyên để giảm chi phí; dụng
cụ chế biến thì dùng chung sẽ gây ra tình trạng
nhiễm khuẩn chéo. Rau sống chưa được thực sự
rửa kỹ và sạch nên chưa loại bỏ được hóa chất và
các vi sinh có trong rau. Các địa điểm kinh doanh
không có sự đồng nhất về chất lượng khu vực chế
biến. Nhà bếp là nơi rửa rau, xay bột, làm nhân
tuy nhiên bố trí còn khá lộn xộn, thủ công. Một bộ
phận khá lớn nhân sự tham gia chế biến mặc trang
phục ở nhà, không mang găng tay bảo hộ hay khẩu
trang để ngăn chặn lây lan các vi khuẩn.
1.2. Khảo sát tình hình kinh doanh tiêu thụ sản
phẩm
1.2.1. Danh tiếng của bánh khọt Vũng Tàu
Tổng hợp kết quả khảo sát về danh tiếng của
bánh Khọt Vũng Tàu, khi được hỏi về việc đã từng
biết đến/đã từng sử dụng sản phẩm bánh Khọt
Vũng Tàu chưa, hơn 80% số người được hỏi trả
lời là “có”, riêng tại nơi được xem là cái nôi của
sản phẩm bánh Khọt – Vũng Tàu câu trả lời “có”
đạt tối đa 100%.
1.2.2.Về giá cả

Qua kết quả khảo sát cho thấy giá bán của bánh
Khọt của mỗi cơ sở kinh doanh không giống nhau,
tùy thuộc vào khu vực, quy mô, danh tiếng của
quán, chất lượng sản phẩm và đối tượng tiêu dùng.
Số lượng bánh trên mỗi phần tại mỗi cơ sở kinh
doanh khá dao động, thường từ 8-10 bánh/phần
với giá bán tuỳ theo khu vực như 35.000 đồng/
phần đối với khu vực Vũng Tàu, với khu vực Bà
Rịa, Đồng Nai và TP.HCM lần lượt là 20.000,
10.000, 37.000 đồng/phần. Hầu hết, tất cả các hộ
kinh doanh đều thoả mãn với đơn giá này, họ cho
rằng đây là đơn giá hợp lý, không cần phải tăng mà
vẫn có lời và người tiêu dùng cũng chấp nhận với
giá đó (đặc biệt là khu vực Vũng Tàu).
Theo đánh giá của khách hàng tiêu dùng và các
công ty lữ hành có các tour ghé thăm những hàng
quán bán bánh Khọt có tiếng ở Vũng Tàu thì nhìn
chung sản phẩm này được bán với giá vừa phải.
Với nhóm người tiêu dùng được khảo sát có thu
nhập trung bình từ 2-5 triệu/tháng (35.2%) và 5-7
triệu/tháng (28.8%) cảm thấy hài lòng với mức giá
hiện tại mà các chủ quán đưa ra.
1.2.3. Đối tượng tiêu dùng chủ yếu
Đối tượng tiêu dùng chủ yếu là cư dân địa
phương và khách du lịch. Khách hàng là người địa
phương chiếm khoảng 66.1%, khách du lịch chiếm
25.4%, khách vãng lai từ ngoài tỉnh 3,4% số còn
lại là khách ngoại quốc 5,1%. Điều này chứng tỏ
chúng ta vẫn chưa khai thác tối đa lượng khách
hàng tiềm năng khi mà Vũng Tàu là một thành phố
du lịch biển, có vị trí địa lý gần với cửa ngõ quốc
tế Hồ Chí Minh với tiềm năng khai thác các dịch
vụ du lịch to lớn.
1.2.4. Vấn đề về truyền nghề, truyền thống và
danh tiếng
Khảo sát đối tượng hiện đang là chủ các cơ sở
sản xuất, kinh doanh bánh Khọt nói chung thì lý
do mà họ đến với nghề làm bánh Khọt chủ yếu là
được truyền nghề (33.3%), riêng tại Vũng Tàu tỉ lệ
này là 45%, và có hơn 35% đến với nghề sản xuất,
kinh doanh bánh Khọt là do sở thích, đam mê với
món ăn này.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Khọt có
thâm niên và danh tiếng tại Vũng Tàu luôn được
xếp vào lộ trình của các công ty du lịch khi thiết
kế tour cho khách tham quan. Số liệu khảo sát
cho thấy nghề làm bánh và kinh doanh bánh Khọt
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tại Vũng Tàu nói riêng và các tỉnh phía Nam nói
chung đã có từ lâu đời, mang tính kế thừa và được
truyền nghề qua nhiều thế hệ. Đó là một nét truyền
thống riêng của nghề làm bánh Khọt ở Vũng Tàu.
1.2.5. Mức độ tiêu thụ sản phẩm
Kết quả thu nhận từ nhóm khảo sát cho thấy các
cơ sở khác nhau tiêu thụ với số lượng khác nhau.
Các quán đa số có quy mô nhỏ với diện tích gần
40m2 với khoảng 60 chỗ ngồi. Lượng khách chủ
yếu là người địa phương, càng gần cuối tuần lượng
khách càng tăng lên và đỉnh điểm vào ngày Chủ
Nhật. Mức bán trung bình trong ngày hầu như các
chủ quán không muốn tiết lộ, tuy nhiên có một số
tiệm cho biết mỗi ngày ít nhất họ bán được khoảng
200-300 phần.
Theo kết quả khảo sát thì đa phần thực khách,
nếu đã ăn bánh khọt, thì khá thường xuyên ăn với
tần suất từ 2-5 lần/ tháng chiếm đến 54%, 27%
dùng 1 lần/ tháng.
1.2.6. Các tiêu chí quan trọng trong chế biến và
tiêu thụ sản phẩm
Qua kết quả khảo sát cho thấy vấn đề đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm là điều mà người tiêu dùng
quan tâm nhất (chiếm 40%), yêu cầu về hương vị
ngon 30% và 18% yêu cầu về thương hiệu, còn lại
là sự phù hợp về giá cả. An toàn vệ sinh thực phẩm
rất quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, thể chất
con người, đây là vấn đề được toàn xã hội quan
tâm và người tiêu dùng ngày càng đặc biệt chú ý
hơn đến việc lựa chọn các “sản phẩm sạch”.
Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh bánh Khọt
thì tiêu chí được quan tâm nhất trong 4 tiêu chí:
hương vị ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm, thương hiệu uy tín, giá cả hợp lý. Đa phần
các cơ sở kinh doanh nhận thấy được bên cạnh
tầm quan trọng của việc tạo hương vị thơm ngon
đặc trưng còn phải đảm bảo tính an toàn vệ sinh
khi chế biến, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm
ăn uống.
Khi nhắc đến các tiêu chí quan tâm khi lựa chọn
quán ăn cho các tour của mình, đa phần các công
ty du lịch chọn lựa đầu tiên là yếu tố đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm, tiếp đến là hương vị thơm
ngon và có thương hiệu uy tín.
Với chính quyền địa phương, đến gần 40% các
cán bộ chọn tiêu chí đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm là quan trọng nhất, điều này cho thấy chính

quyền địa phương rất
quan tâm đến vấn đề
an toàn thực phẩm và
sức khoẻ cộng đồng,
28.6% cho rằng nên
quan tâm đến nâng cao
hương vị thực phẩm,
còn lại là yếu tố giá
thành và thương hiệu,
điều kiện an toàn vệ
sinh thực phẩm và tập
huấn kiến thức an toàn
thực phẩm cho người
lao động.
1.3. Hình thức
quảng cáo và các
Bố trí mặt bằng chuẩn
kênh quảng cáo đang
(khuyến nghị)
sử dụng
Khách hàng tiêu dùng cho biết: họ biết đến
các tiệm bánh ngon qua sự giới thiệu của bạn bè
(54.5%), qua website (13.9%), qua các công ty du
lịch (9.2%), còn lại thường qua TV, sách báo…
Khi nhắc đến vấn đề quảng cáo cho quán bánh
Khọt thì đến 61.9% hộ kinh doanh cho biết rằng
họ chưa sử dụng hình thức quảng bá hình ảnh nào
cho tiệm của mình, số còn lại chủ yếu là quảng cáo
bằng phương thức truyền miệng và thông qua các
khách quen. Mặc dù không được quảng cáo nhiều
nhưng bánh Khọt vẫn bán chạy, các chủ quán cho
rằng là do bánh có hương vị thơm ngon, giá cả
hợp lý, hợp vệ sinh và đây là món ăn đặc trưng của
vùng, các tiệm kinh doanh có thâm niên tay nghề
cao nên luôn thu hút được người tiêu dùng.
2. Kết quả phân tích kiểm nghiệm
Các mẫu tôm tại các hàng quán bánh khọt ở
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Quy trình chế biến với bột ướt

Quy trình chế biến với bột khô

Vũng Tàu, Bà Rịa và Biên Hòa (Đồng Nai) đều đã
được sơ chế sơ bộ trước khi chế biến. Một số hàng
quán bánh khọt bảo quản mẫu tôm bằng cách đông
lạnh. Kết quả kiểm tra E.Coli trên các mẫu tôm
đều không phát hiện. Bên cạnh đó, một số cơ sở sử
dụng tôm đông lạnh, khi khách hàng đến quán thì
tôm lại được rã đông hàng loạt, sau khi chế biến
xong thì tôm lại được cấp đông trở lại, nên có thể
dẫn đến sự phát triển của vi sinh vật trong các mẫu
tôm.
Mẫu bột được lấy mẫu cùng thời gian so với mẫu
tôm. Các mẫu bột được lấy đa số là các mẫu bột đã
được pha chế thành dạng lỏng, một số hàng quán
có mẫu bột được để lạnh.
Mẫu rau xà lách được lấy cùng với mẫu tôm và
bột tại 18 điểm bán bánh khọt trên địa bàn Vũng
Tàu, Bà Rịa và Biên Hòa. Từ 18 mẫu rau được tiến
hành phân tích để xác định dư lượng thuốc bảo vệ
thực vật, chủ yếu là Carbofuran, kết quả đã cho
thấy rằng đa số các mẫu rau đều an toàn và không
phát hiện Carbofuran. Trong kết quả điều tra thông
tin về nơi mua nguyên vật liệu của các chủ quán
thì đa số các chủ quán mua nguyên vật liệu tại chợ
địa phương, chợ đầu mối… không cụ thể ở một
nhà vườn cung cấp rau nào cả, do đó vấn đề về dư
lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau rất khó kiểm
soát ở các nơi và cũng như là vào các thời điểm
khác nhau.
Mẫu nước dùng trong chế biến bánh khọt được
lấy ngẫu nhiên (gồm 9 mẫu) ở các hàng quán bánh
khọt trên địa bàn Vũng Tàu, Bà Rịa và Biên Hòa.

Mẫu nước được tiến hành phân tích 6 chỉ tiêu bao
gồm: sắt, đồng, chì, kẽm, asen, thủy ngân. Theo
kết quả xét nghiệm, nguồn nước sử dụng trong sản
xuất, kinh doanh chủ yếu dùng từ nguồn nước thủy
cục và bảo đảm an toàn.
Từ các kết quả khảo sát thực tiễn và căn cứ trên
quy định hiện hành của pháp luật, một bộ tiêu chí
cơ bản về thành phần nguyên phụ liệu và quy trình
chế biến tiêu chuẩn đã được xây dựng, thống nhất
và ban hành áp dụng.
Các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối
với cơ sở chế biến bánh khọt, trang thiết bị dụng
cụ chế biến bánh khọt, người trực tiếp chế biến,
kinh doanh bánh khọt và các yêu cầu về vệ sinh
an toàn đối với các cửa hàng ăn uống, quầy kinh
doanh thức ăn nhanh có bán bánh khọt đã được
thống nhất và ban hành phù hợp với quy định của
pháp luật hiện hành.
3. Kết quả triển khai thực hiện đề tài
Một nội dung quan trọng của đề tài là xác định
chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể cho mục đích xác lập
quyền và qua đó thiết lập mô hình quản lý và vận
hành trên thực tế. Phù hợp với quy định của pháp
luật sở hữu trí tuệ, luật doanh nghiệp, luật hợp tác,
v.v. Hợp tác xã Bánh khọt Vũng Tàu đã được vận
động và thành lập với ngành nghề đăng ký chính
là quản lý khai thác tài sản vô hình phi tài chính.
Đây là một kết quả quan trọng của vận dụng và áp
dụng quy định pháp luật trên thực tế bảo đảm Hợp
tác xã Bánh Khọt Vũng Tàu không bị xung đột với
các thành viên và thực hiện chức năng quản lý,
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khai thác nhãn hiệu chung.
Các mẫu thiết kế biểu trưng, hệ thống nhận diện
thương hiệu đã được thiết kế và xin ý kiến các cán
bộ quản lý, và các chủ thể chế biến, kinh doanh
bánh khọt tại địa bàn thành phố Vũng Tàu và tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả là mẫu biểu trưng cho
“BÁNH KHỌT VŨNG TÀU” đã được lựa chọn
và hoàn thiện.
Các công cụ quản lý bao gồm quy chế quản lý và
sử dụng nhãn hiệu tập thể; Quy trình cấp và thu hồi
quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể; Quy trình kiểm
soát việc sử dụng nhãn hiệu tập thể và kiểm soát
chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể; Quy
trình sản xuất, chế biến sản phẩm mang nhãn hiệu
tập thể; và Quy chế sử dụng tem, nhãn sản phẩm
mang nhãn hiệu tập thể đã được xây dựng, lấy ý
kiến chuyên gia trực tiếp và thông qua tổ chức hội
thảo và tiến hành sửa đổi, hoàn thiện và ban hành.

Các công cụ quảng bá cơ bản như bảng hiệu,
mẫu nhãn, standee, sổ tay hướng dẫn, trang thông
tin điện tử đã được xây dựng, góp ý, sửa đổi và
hoàn thiện. Một số hợp đồng giao dịch mẫu đã
được soạn thảo để Hợp tác xã Bánh khọt Vũng
Tàu và các thành viên được cấp quyền sử dụng
nhãn hiệu tập thể có thể sử dụng trong quá trình
sản xuất và kinh doanh. Ngày 17/06/2016, Đơn
đăng ký nhãn hiệu tập thể “BÁNH KHỌT VŨNG
TÀU” số 4-2016-18058 đã được nộp tới Cục Sở
hữu trí tuệ có số biên nhận nộp ngày 17 tháng 6
năm 2016. Ngày 17/01/2017, Cục Sở hữu trí tuệ
đã chấp thuận cấp văn bằng bảo hộ số 275186 theo
Quyết định số 3607/QĐ-SHTT, chính thức xác lập
quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu “BÁNH
KHỌT VŨNG TÀU & LOGO”. Ngày 31/3/2017,
tại thành phố Vũng Tàu, đại diện Cục SHTT với sự
chứng kiến của đại diện Sở KH-CN tỉnh, UBND

Thành phố Vũng Tàu đã trao quyết định và Giấy
chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu tập thể “BÁNH
KHỌT VŨNG TÀU & LOGO” cho Hợp tác xã
Bánh khọt Vũng Tàu.
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc triển khai đề tài đã giúp cơ quan quản lý,
các chủ thể sản xuất kinh doanh bánh khọt, nắm
vững kỹ thuật, kỹ năng và kiến thức điều hành.
Danh tiếng và uy tín của sản phẩm trên thị trường
sẽ được đảm bảo, ổn định và được pháp luật bảo
vệ thông qua kết quả tạo lập một nhãn hiệu chung
“BÁNH KHỌT VŨNG TÀU” và sự xuất hiện
đồng nhất biểu trưng (logo).
Quá trình thực hiện đề tài đã có nhiều hoạt động
quảng bá, nhờ đó đã giúp nâng cao danh tiếng,
uy tín, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm
bánh Khọt Vũng Tàu trên thị trường; thu hút được
khách du lịch trong và ngoài nước đến với thành
phố Vũng Tàu. Thành công trong việc xây dựng hệ
thống tổ chức, quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập
thể “Bánh Khọt Vũng Tàu” sẽ làm cơ sở để tham
khảo, áp dụng cho việc xây dựng và phát triển các
sản phẩm đặc sản khác tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Hoạt động kinh doanh của các thành viên Hợp
tác xã Bánh Khọt Vũng Tàu cũng ghi nhận đóng
góp tích cực vào lượng khách và doanh thu từ sau
khi công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể.
Mức tăng trung bình tối thiểu đối với số lượt khách
và doanh thu là 10%, có cơ sở lên tới 40%.
Mặc dù vậy, do kiến thức và kinh nghiệm quản
lý, phát triển nhãn hiệu tập thể của cán bộ quản
lý và chính người dân, hội đồng quản trị của hợp
tác xã còn hạn chế, nên việc khai thác tối đa tiềm
năng và lợi thế của nhãn hiệu tập thể cần thêm
thời gian và công sức chung. Đặc biệt, sản phẩm
“Bánh Khọt Vũng Tàu” phải cạnh tranh với nhiều
loại thực phẩm chế biến từ nguồn hải sản tươi
sống của địa phương nên cần phải nghiêm túc hơn
nữa trong công tác quản lý chất lượng và công tác
quảng bá thương hiệu gắn liền với dịch vụ du lịch
của địa phương, qua đó tạo lập một vị thế chắc
chắn cho Bánh Khọt trong danh mục ẩm thực của
địa phương.

D.T.L
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XÂY DỰNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT
NƯỚC CHANH DÂY LÊN MEN
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chanh dây chỉ mới du nhập vào Việt Nam không
lâu nhưng đã và đang được sử dụng rộng rãi trên
thị trường. Chanh dây được đánh giá là một trong
những loại trái cây chứa rất nhiều dưỡng chất
và vitamin tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của con
người như hàm lượng protein, chất béo, chất xơ,
giàu chất chống oxy hóa (vitamin C), khoáng chất,
canxi, phospho, sắt, carotene, vitamin A, vitamin
E, vitamin B1, B2, B3, và các axit tự do. Hiện
nay trên thị trường chanh dây được chế biến ở các
dạng như: cô đặc, làm kẹo, bánh, kem, mứt, thạch,
nước ép tươi. Chế biến chanh dây để tạo ra sản
phẩm nước giải khát lên men có độ cồn thấp vẫn
chưa xuất hiện trên thị trường.
Nhằm tạo hướng đi mới trong công nghệ chế
biến chanh dây sau thu hoạch, vừa góp phần giải
quyết đầu ra cho trái chanh dây, cũng như đa
dạng hóa sản phẩm nước trái cây lên men trên thị
trường, tăng thêm thu nhập cho người dân vùng
trồng chanh dây, chúng tôi đã nghiên cứu và xây
dựng được dòng sản phẩm nước chanh dây lên
men hoàn toàn mang tính tự nhiên, không sử dụng
hóa chất bảo quản, không màu thực phẩm, đảm
bảo chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nước giải khát chanh dây lên men là sản phẩm
của quá trình lên men rượu chưa kết thúc, có độ
cồn thấp, được lên men nhờ tác nhân vi sinh vật
nấm men. Sản phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng,
khoáng chất, vitamin,… tốt cho tim mạch, tiêu
hóa, tăng sức đề kháng, ngăn ngừa các bệnh truyền
nhiễm, khô da, giải nhiệt,… Sản phẩm phù hợp
với xu hướng tiêu dùng hiện đại, đặc biệt là giới
trẻ, thích hợp cho cả người già.
II. MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
1. Vật liệu sản xuất
a. Dịch ép chanh dây: trái chanh dây tím nguyên
vẹn không hư hỏng, sau khi thu mua, đem rửa sạch
để loại bỏ bụi bẩn và các vi khuẩn, nấm mốc, nấm
men dại, bám trên bề mặt vỏ quả. Để ráo nước bổ
đôi chanh dây, tách và ép lấy phần dịch chanh dây,
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Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Hình 1. Chanh dây tím và dịch ép chanh dây

Hình 2. Tăng sinh, huấn luyện nấm men
Saccharomyces cerevisiae

loại bỏ phần hạt, vỏ quả. Chất lượng của nước giải
khát lên men phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó
60% do nguyên liệu quyết định, còn lại 40 % là
phụ thuộc vào vấn đề kỹ thuật.
b. Chủng nấm men Saccharomyces cerevisia:
được cung cấp từ Viện Vi sinh vật và Công nghệ
Sinh học, Đại học Quốc Gia Hà Nội: nấm men
giống sau khi được tăng sinh trong môi trường
Sabouraud bằng cách sử dụng máy lắc ngang, sau
24h sẽ được cho qua môi trường bán chanh dây
trước khi bổ sung vào dịch lên men.
c. Đường saccharose: sử dụng đường saccharose
dạng tinh thể màu trắng của công ty đường Biên
Hòa, dùng để chỉnh độ Brix (nồng độ chất khô),
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lên men.
2. Quy trình sản xuất nước chanh dây lên
men
Sau khi khảo sát các thí nghiệm để xây dựng quy
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trình sản xuất nước chanh dây lên men bằng chủng
nấm men Saccharomyces cerevisiae, chúng tôi
thu được một số kết quả như sau: thời gian thích
hợp để thu nhận nấm men giống sử dụng trong
quá trình lên men là sau khi tăng sinh 24 giờ trong
môi trường bán chanh dây; thời gian lên men tạo
sản phẩm nước chanh dây lên men là 72 giờ; tỷ
lệ phối trộn thích hợp giữa dịch ép chanh dây và
nước là 1:1; bổ sung đường saccharose đến 20oBx
là thích hợp nhất cho quá trình lên men, vì vừa tạo
lượng cồn phù hợp (4,5%V) và lượng đường còn
sót lại vừa đủ, tạo vị hài hòa cho sản phẩm nước
lên men; giá trị pH của dịch trước khi lên men nằm
trong khoảng 3,8 - 4,0 là thích hợp cho sự sinh
trưởng và sinh tổng hợp cồn của nấm men; tỷ lệ
men giống thích hợp để bổ sung vào dịch lên men
là 2% (V/V), với mật độ là 4,0 .108 tế bào/ml.
- Đề xuất quy trình sản xuất nước chanh dây lên
men như sau:

Hình 4. Sản phẩm nước chanh dây lên men

3. Đặc tính của sản phẩm
Sản phẩm nước chanh dây lên men bởi chủng
nấm men Saccharomyces cerevisia, có màu vàng,
trong, hương vị thơm đặc trưng của chanh dây; độ
pH: 3,6; độ Brix (hàm lượng chất khô): 7,8; độ
cồn (%V): 4,5; số lượng tế bào nấm men còn lại
sau lên men: > 3 x 108 tế bào.
T.T.D

Hình 3. Sơ đồ quy trình sản xuất nước
chanh dây lên men
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CẢI TIẾN BẪY ĐÈN
Tóm tắt: Bẫy đèn là một công cụ dùng để thu hút
rầy nâu và bướm của côn trùng có tính hướng sáng.
Với mục đích chính là thống kê, theo dõi số lượng rầy
vào bẫy mỗi ngày để dự báo được tình hình phát sinh
phát triển của các lứa rầy trên đồng ruộng, dự báo các
đợt rầy di trú. Trên cơ sở đó sẽ xác định lịch thời vụ
xuống giống thích hợp. Ngoài ra, biết được diễn biến
của một số côn trùng gây hại có tính hướng sáng (rầy
nâu, sâu cuốn lá, các loại rầy khác,…) trên đồng ruộng
để chủ động phòng trừ đạt hiệu quả cao, giảm nguy
cơ ô nhiễm môi trường về phun thuốc bảo vệ thực vật
(BVTV), tăng sức khỏe cộng đồng dân cư nông thôn.
Tuy nhiên, bẫy đèn hiện hữu còn nhiều bất cập, cần
được cải tiến như: tiêu thụ điện năng cao, gây tràn
phễu khi mưa to mất số liệu, chưa tự động hóa việc
tắt mở đèn và có sử dụng Diesel Oil gây ô nhiễm môi
trường. Cần ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
vào cải tiến bẫy đèn để giảm ô nhiễm môi trường, tạo
môi trường sinh thái bền vững, tiết kiệm điện là vấn
đề rất cần thiết.
Từ khóa: Cải tiến bẫy đèn

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có diện tích gieo trồng
lúa hàng năm khoảng 24.000 ha. Kế là Đồng bằng
sông Cửu Long có cây lúa là cây trồng chính
với diện tích gieo trồng lúa hàng năm khoảng
4.500.000 ha. Rầy nâu (Nilaparvata lugens) là
dịch hại chính trên lúa, gây hại rất phổ biến trên
vùng trồng lúa của cả nước. Rầy nâu chích hút
dinh dưỡng làm thiệt hại năng suất. Ngoài ra còn
là tác nhân môi giới truyền các bệnh siêu vi khuẩn
như bệnh lùn xoắn lá, bệnh lúa cỏ, bệnh vàng lùn.
Nhiều trận dịch rầy nâu từ năm 1974 và kéo dài
nhiều năm, đã gây thiệt hại rất lớn cho cây lúa
trong các trận dịch từ năm 1974-1979, 1990-1992
và 2006-2011 [1, tr. 95]; Trận dịch rầy nâu, bệnh
Vàng lùn (VL), Lùn xoắn lá (LXL) đáng chú ý
nhất là từ năm 2006 – 2011, giai đoạn này dịch
bệnh bộc phát rất nhanh đã gây thiệt hại lớn đến
năng suất và sản lượng lúa, đe dọa an ninh lương
thực quốc gia và tạm ngừng xuất khẩu gạo trong
năm 2007. Chính phủ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo
thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp
từ Trung ương đến địa phương trong việc chống

|| Vũ Thị Quí Trang –

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

dịch, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.
Tổng lượng thuốc dự trữ quốc gia đã được cấp cho
các địa phương ở phía Nam để chống dịch trong 5
năm (2006-2010) là 562,6 tấn thuốc, và 92.389 tỷ
đồng để mua thuốc chống dịch [1, tr. 8]. Ngoài ra,
ngân sách của địa phương cũng đã đầu tư: Hỗ trợ
nông dân tiêu hủy ruộng lúa bệnh nặng, tổ chức
tập huấn, thông tin tuyên truyền, mua bình xịt,...
Có thể nói rầy nâu hại lúa đã trở thành vấn nạn
của sản xuất lúa của cả nước, chúng không chỉ làm
tăng chi phí sản xuất, gây ô nhiễm môi trường mà
chúng còn gây ảnh hưởng đến an ninh lương thực
quốc gia. Song song đó Bộ Nông nghiệp đã huy
động nhiều cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học hỗ
trợ kỹ thuật, đưa ra các giải pháp đối phó với rầy
nâu và dịch bệnh, với mục đích để xây dựng các
mô hình phòng trừ rầy nâu, bệnh VL, bệnh LXL,
nhằm đúc rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.
Các giải pháp được khuyến cáo áp dụng trong mô
hình như: Quản lý dịch hại tổng hợp, giống chống
chịu rầy, phun thuốc trừ rầy, thuốc xử lý hạt giống,
tiêu hủy ruộng bị nhiễm nặng v.v… đều chưa có
hiệu quả ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch rầy
nâu, bệnh VL, LXL. Chiếc bẫy đèn xuất hiện trong
những trận bộc phát rầy nâu, dịch bệnh VL và LXL
như là một huyền thoại và có thể được xem là sự
khởi đầu cho cuộc hành trình hướng đến một nền
nông nghiệp hữu cơ bền vững.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng: Bẫy đèn dùng để thu hút, diệt
trưởng thành của rầy nâu và bướm của một số côn
trùng gây hại có đặc tính hướng sáng. Cán bộ kỹ
thuật căn cứ vào bẫy đèn để thống kê, theo dõi
số lượng rầy nâu và bướm của một số côn trùng
vào bẫy đèn mỗi ngày, để từ đó dự báo được tình
hình phát sinh phát triển của các lứa rầy trên đồng
ruộng hoặc tình hình rầy nâu di trú, nhằm biết
được các đợt rầy sinh trưởng tiếp theo. Trên cơ sở
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Bẫy đèn cũ

Bẫy đèn cải tiến

đó, sẽ xác định lịch thời vụ “Gieo sạ đồng loạt né
rầy” cho các địa phương xuống giống và có biện
pháp khuyến cáo cho người nông dân phòng trừ
côn trùng gây hại.
2.2. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu từ
thực tiễn, mẫu bẫy đèn trong QCVN 01 – 38:
2010/BNNPTNT, các mô hình đã được đăng tải
thông tin trên các trang web để xây dựng cho giải
pháp có so sánh bẫy đèn cải tiến và bẫy đèn hiện
hữu, hướng dẫn hoạt động của bẫy đèn của Chi
cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV). Cụ
thể: chọn mẫu điển hình trong các bộ phận cấu tạo
thành bẫy đèn, tính toán xác định các thông số cơ
bản của đèn, thực nghiệm, thống kê để xử lý số
liệu khảo nghiệm ở đồng ruộng.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
- Giải pháp là kết tinh của sản phẩm được nhóm
tác giả nghiên cứu xây dựng, bẫy đèn đã cải tiến
được cơ quan chuyên môn như Chi cục Trồng trọt
và BVTV trên địa bàn tỉnh công nhận. Tuy nhiên,
các điểm mới đề xuất cho bẫy đèn mới cải tiến vẫn
thuộc về nhóm tác giả và có ưu điểm vượt trội hơn
so với bẫy đèn cũ đang sử dụng.

- Quá trình hình thành giải pháp đã trải qua 2
giai đoạn:
Giai đoạn 1: Xác định những ưu điểm và nhược
điểm của bẫy đèn bắt rầy nâu đã biết:
+ Bẫy đèn cũ đang sử dụng trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Có cấu tạo đơn giản, tiêu tốn điện năng
nhiều, chưa tự động hóa tắt mở điện, gây ô nhiễm
môi trường do sử dụng dầu DO.
+ Bẫy đèn ngoại nhập gọi chung là bẫy đèn năng
lượng mặt trời của Trường Đại học Aarhus - Đan
Mạch, Công ty Thiên Quang Solar, Viện Khoa học
Nông nghiệp [5][6]: Bẫy đèn năng lượng mặt trời
không phụ thuộc vào nguồn điện sinh hoạt trong
gia đình, nguồn điện lưới Quốc gia nên có thể đặt
bẫy đèn bất kỳ nơi nào trên ruộng lúa mà cán bộ
kỹ thuật nông nghiệp tùy chọn. Ngoài việc tiết
kiệm tiền điện hàng tháng, bẫy đèn năng lượng
mặt trời rất an toàn cho cán bộ kỹ thuật vận hành,
không bị vướng dây điện và vị trí đặt bẫy cũng
linh hoạt hơn. Thứ hai, tiện lợi cho cán bộ kỹ thuật
khi không phải đi ghim điện mỗi buổi chiều tối,
bởi hệ thống bẫy điện năng lượng mặt trời hoàn
toàn tự động hóa, khi mặt trời lặn là đèn sẽ tự phát
sáng. Nhưng có nhược điểm lớn là chi phí đầu tư
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ban đầu rất cao (khoảng 200 triệu đồng) mà không
phải ai cũng có thể nhập được, sử dụng bình tích
điện bằng bình acquy nên khi bình acquy hư chất
thải tác hại đến môi trường và con người là rất lớn,
việc sử dụng bình acquy cả Việt Nam và Thế giới
không đều không khuyến cáo.
+ Mô hình bẫy đèn rầy nâu tự động dựa trên cảm
biến của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ
Cần Thơ: Hiện tại, chưa có bẫy đèn tự động dựa
trên cảm biến, đây là mô hình trong tương lai.
Tổng quan vấn đề liên quan đến giải pháp được
trình bày ở trên đã cung cấp cơ sở khoa học khá
đầy đủ để đưa ra các nội dung nghiên cứu của giải
pháp cần có và tổng hợp để cải tiến bẫy đèn của
nhóm tác giả, nhằm cải tiến bẫy đèn cũ đang sử
dụng trong tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.
Giai đoạn 2: Làm mới và thay đổi các bộ phận
cấu tạo để khắc phục những nhược điểm và hình
thành nên bẫy đèn mới cải tiến hơn, khắc phục
những nhược điểm của bẫy đèn cũ. Xây dựng mô
hình bẫy đèn mới cải tiến.
- Giải pháp mới này đã đem lại nhiều ưu điểm
như sau:
+ Thứ nhất, thay bóng đèn Led tiết kiệm tiền
điện hàng tháng và chi phí thay bóng đèn;
+ Thứ hai, tiện lợi cho kỹ thuật viên không phải
đi ghim điện mỗi buổi chiều tối, bởi hệ thống bẫy
đèn hoàn toàn tự động hóa việc tắt/mở;
+ Thứ ba, rất an toàn cho cán bộ kỹ thuật vận
hành và người Nông dân tại vùng đặt bẫy là khắc
phục tình trạng chập điện, điện sẽ tự ngắt nguồn
khi có sự cố mưa giông, bão tố và Nông dân có
thói quen đi bắt cá, ếch vào ban đêm;
+ Thứ tư, dùng túi lưới hứng côn trùng khắc
phục tình trạng ô nhiễm môi trường (với bẫy đèn
cũ dùng dầu DO), tránh tràn phểu khi mưa to mất
số liệu.
- Thao tác vận hành và sử dụng bẫy đèn theo giải
pháp mới:
+ Mở đèn: Đúng 19 giờ đèn tự động mở để thu
hút rầy nâu và các côn trùng có tính hướng sáng
vào bẫy đèn, đến 22 giờ đêm đèn tự động tắt, thời
gian đèn sáng 3 giờ;
+ Thu mẫu và đếm côn trùng vào bẫy: Sáng sớm
hôm sau thu mẫu, người phụ trách mở túi lưới đem
làm ướt côn trùng bằng nước, rồi thu toàn bộ các
côn trùng để phân loại và đếm các loại côn trùng

vào bẫy đèn;
+ Lưu trữ và báo cáo số liệu: Số liệu côn trùng
vào đèn trên địa bàn Trạm BVTV của huyện, thị
nào thì do Trạm BVTV đó quản lý lưu giữ để làm
cở sở dự tính, dự báo tình hình côn trùng gây hại
và xây dựng lịch gieo sạ tập trung, né rầy cho địa
phương. Báo cáo số liệu côn trùng vào bẫy đèn
về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trước 14
giờ hàng ngày. Sau đó Chi cục báo cáo về Trung
tâm BVTV phía Nam cùng ngày. Nhìn chung, thao
tác vận hành bẫy đèn mới cải tiến mới so với bẫy
đèn cũ đã cắt giảm bớt hai thao tác là: Một là đổ
nước vào trong phễu đựng mẫu từ 4-6 lít/lần đổ,
cho thêm 40-60ml dầu gazol vào trong phễu chứa
nước, công việc này hoàn thành từ kì lấy mẫu của
lần trước. Hai là tắt/mở đèn.
- Về lợi ích của bẫy đèn mới không khác so bẫy
đèn cũ như: Việc sử dụng bẫy đèn mới cải tiến là
một việc làm thay đổi tích cực, giúp cho công tác
dự tính, dự báo được tình hình phát sinh phát triển
của rầy nâu và côn trùng khác trên đồng ruộng,
nhằm biết được các lứa sau của nâu rầy và côn
trùng khác sinh trưởng tiếp theo, để ra thông báo
phòng trừ dịch hại được chủ động và chính xác
hơn; Lấy mẫu rầy từ bẫy đem thử bằng phương
pháp ELISA, nếu trong tình hình rầy nâu mang
mầm bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá gây hại cho cây
lúa thì vai trò của bẫy đèn để theo dõi sự di trú của
rầy nâu mang mầm bệnh từ nơi này đến nơi khác
là rất quan trọng và cần thiết; Xác định lịch thời
vụ “Gieo sạ né rầy” vào thời điểm rầy trên đồng
ruộng có mật số thấp nhất; bởi vì nếu xuống giống
được ngay sau lứa rầy nâu trưởng thành di trú thì
ruộng lúa sẽ có cơ hội an toàn ít nhất trong vòng 20
ngày đầu, sẽ hạn chế được thiệt hại xảy ra, hạn chế
phun thuốc BVTV bừa bãi. Thêm vào đó, bẫy đèn
còn có tác dụng bắt diệt côn trùng, rầy nâu vào đèn
lúc vừa thành thục chưa phát triển buồng trứng nên
góp phần đáng kể trong việc giảm mật số và tác hại
của chúng trên đồng ruộng và có biện pháp phòng
trừ sinh vật hại sâu cuốn lá, sâu đục thân,... kịp
thời; Giúp sản xuất ổn định và tăng thu nhập cho
người sản xuất, an toàn sức khoẻ cho người lao
động và sản phẩm được hạn chế tối đa dư lượng
thuốc BVTV. Việc sử dụng bẫy đèn mới cải tiến là
một việc làm thay đổi tích cực, giúp cho công tác
dự tính, dự báo được chủ động và chính xác hơn,
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không lệ thuộc vào trời mưa bị mất số liệu, góp
phần tiết kiệm điện, giảm chi phí đầu tư và công
lao động tắt/mở đèn, đổ nước và dầu, an toàn cho
sức khỏe nông dân và bảo vệ môi trường sống.
- Hiệu quả đạt được
+ Hiệu quả về mặt kinh tế: Số tiền làm lợi cao
hơn là 297.746 đồng/bẫy/năm, do giảm chi phí đầu
tư, như sau: Tiết kiệm tiền mua bóng đèn là 5.186
đồng/bẫy/năm, tiết kiệm chi phí tiền điện là 52.560
đồng/bóng/bẫy/năm, tiết kiệm chi phí về dầu DO
là 240.000 đồng/bẫy/năm. Ngoài ra, còn tiết kiệm
chi phí hoạt động bẫy đèn hàng năm chi theo thực
tế từ nguồn ngân sách nhà nước theo giải pháp cũ
là 6.694.000 đồng/bẫy/năm, theo giải pháp mới
chi phí là 4.408.814 đồng/bẫy/năm, tiết kiệm chi
phí hoạt động là 2.286.186 đồng/bẫy/năm. Trên
địa bàn tỉnh có 06 bẫy, vậy tổng tiết kiệm chi là
13.717.116 đồng/bẫy/năm; So sánh về đầu tư mới
cho 1 bẫy đèn theo giải pháp cũ là 2.060.000 đ/
bẫy, theo bẫy đèn theo giải pháp mới 2.330.000 đ/
bẫy, mặc dù chi phí cao hơn đối chứng là 270.000
đ/bẫy. Nhưng giải pháp mới đầu tư 1 lần sử dụng
có tuổi thọ cao hơn so với giải pháp cũ, tiết kiệm
chi phí thay bóng 2,1 lần so với đèn tuýp huỳnh
quang và các khoảng tiết kiệm điện, dầu, bóng đèn
là 297.746 đồng/bẫy/năm.
+ Hiệu quả về xã hội: Giải pháp mới sử dụng
bóng đèn tuýp Led nên góp phần tiết kiệm điện
năng, tiết kiệm 26,28 KW/bẫy/năm. Điện năng tiết
kiệm này để phục vụ cho ngành nghề khác trong
xã hội mà Tổng công ty điện lực thường xuyên
thông tin tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện
đến từng hộ gia đình; Giảm công lao động tắt/mở
đèn, đỗ nước và dầu, giảm áp lực công lao động;
Khắc phục tình trạng chập điện, điện sẽ tự ngắt
nguồn khi có sự cố mưa giông, bão tố và Nông dân
thường có thói quen đi bắt cá, ếch vào ban đêm.
+ Hiệu quả về môi trường: Sử dụng bóng đèn
Led rất thân thiện môi trường, không chứa chất
độc hại như thủy ngân và các tia bức xạ, giảm 80%
phát thải khí CO2 và có tuổi thọ trung bình rất cao
nên giảm rác thải ra môi trường và không gây ô
nhiễm môi trường, do không sử dụng dầu DO để
bắt giữ côn trùng.
IV. KẾT LUẬN
- “Bẫy đèn cải tiến” phục vụ hữu hiệu cho công

tác dự tính dự báo chuyên ngành bảo vệ thực vật
và sẽ được triển khai nhân rộng áp dụng trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ngoài tỉnh để bảo
đảm an toàn lao động, sức khoẻ con người, bảo vệ
động thực vật, vệ sinh môi trường, an ninh lương
thực quốc gia.
- Giải pháp này đã đạt được tính mới, tính khả
thi như sau:
+ Tính mới: Thay bóng đèn Led tiết kiệm điện,
gắn thêm bộ hẹn giờ tắt/mở đèn, cải tiến phễu
hứng côn trùng bằng túi lưới; Gắn thêm Automat
để khắc phục chập điện, điện sẽ tự ngắt nguồn khi
có sự cố; Cải tiến phễu hứng côn trùng có chứa
dầu DO để bắt giữ côn trùng được thay bằng túi
lưới dài nhằm giảm ô nhiễm môi trường.
+ Tính khả thi: Cấu tạo các bộ phận của bẫy đèn
rất đơn giản, dễ sửa chữa. Nên hoạt động bẫy đèn
sẽ được duy trì theo thời gian và đạt được mục
đích chính là thống kê, theo dõi số lượng rầy vào
bẫy đèn mỗi ngày để từ đó dự báo được tình hình
phát sinh phát triển của các lứa rầy trên đồng
ruộng, dự báo các đợt rầy di trú và dự đoán các
đợt sinh trưởng tiếp theo của chúng. Trên cơ sở
đó, Cơ quan chuyên ngành sẽ xác định lịch thời
vụ cho nông dân các địa phương xuống giống né
rầy. Ngoài ra còn dự tính, dự báo được tình hình
sâu cuốn lá, sâu đục thân các loại rầy khác,… để
có biện pháp phòng trừ kịp thời, chủ động phòng
trừ dịch hại trên cây lúa, nhằm đạt hiệu quả cao,
giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường về phun thuốc
BVTV, chi phí thấp và tạo môi trường sinh thái
bền vững, tăng sức khỏe cộng đồng dân cư nông
thôn; Đối tượng thụ hưởng là nông dân, cộng đồng
dân cư nông thôn, cơ quan quản lý nhà nước, đơn
vị chuyên môn,... Bẫy đèn mới rất dễ sử dụng, có
hiệu quả về kinh tế, chi phí đầu tư thấp nên thuận
tiện trong việc đầu tư mới so với bẫy đèn năng
lượng mặt trời và bẫy đèn ngoại nhập, do đó giải
pháp mới này có tính khả thi cao.
Giải pháp này đã được công nhận sáng kiến có
phạm vị ảnh hưởng cấp tỉnh theo Quyết định số
57/QĐ-HĐKHXSK ngày 14/3/2017 của Hội đồng
Khoa Học xét sáng kiến về việc công nhận sáng
kiến có phạm vị ảnh hưởng cấp tỉnh phục vụ công
tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

V.T.Q.T
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GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ CHO DU LỊCH
ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tóm tắt: Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những
địa danh du lịch nổi tiếng, là vùng kinh tế động
lực của cả nước. Với những quyết tâm, nỗ lực của
các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, ngành Du lịch của tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu đã đạt được những kết quả bước đầu rất tích
cực, cơ sở hạ tầng cho du lịch đã được đầu tư cơ
bản hoàn thiện, các điều kiện về giao thông, cấp
điện, cấp nước, thoát nước, dịch vụ viễn thông…
đáp ứng tốt nhu cầu của các cơ sở kinh doanh
du lịch.
Từ khóa: Đầu tư du lịch
I. GIỚI THIỆU
Bà Rịa – Vũng Tàu nằm ở khu vực miền Đông
Nam Bộ, phía Tây giáp thành phố Hồ Chí Minh,
phía Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Phía Đông giáp tỉnh
Bình Thuận, phía Nam giáp biển Đông, với 305
km chiều dài bờ biển, trong đó có nhiều bãi tắm
đẹp. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh
mẽ về du lịch biển đảo. Người dân tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu có đời sống văn hóa, phong tục tập
quán, nghệ thuật tôn giáo, tín ngưỡng… rất phong
phú và đa dạng, trong đó tiêu biểu nhất là yếu tố
văn hóa biển.
Bà Rịa – Vũng Tàu là vùng đất có những cửa
biển kín gió rất thuận lợi về giao thông đường
thủy, Bà Rịa – Vũng Tàu là nơi lưu dân người Việt
từ miền Trung vào khai phá sớm nhất Nam Bộ,
khoảng thế kỷ XVII. Từ đó cho đến giữa thế kỷ
XIX, bộ mặt của vùng đất Bà Rịa – Vũng Tàu đã
có những thay đổi sâu sắc. Từ một nơi hoang vu,
biển cả mênh mông, đồi núi, rừng rậm đã trở thành
ruộng đồng, làng mạc trù phú. Tài nguyên đất,
rừng, biển đã được khai thác để phục vụ cuộc sống
ngày càng sung túc hơn của con người. Quá trình
khẩn hoang lập ấp cũng là thời gian hình thành các
tín ngưỡng tôn giáo cho các cư dân nơi đây. Nơi
đây từ rất sớm, tín ngưỡng dân gian vừa là chỗ dựa
tinh thần, vừa đem đến cho các cư dân miền biển

|| ThS. Phạm Thị Phượng
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Bà Rịa – Vũng Tàu một không gian hội hè sau
những ngày lao động mưu sinh.
Bà Rịa – Vũng Tàu nằm ở vị trí rất đặc biệt là
cửa ngõ của các tỉnh miền Đông Nam Bộ hướng ra
biển Đông, có ý nghĩa chiến lược về đường hàng
hải quốc tế, có hệ thống cảng biển lớn là đầu mối
tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á
và thế giới. Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong
phú, đa dạng là tiềm năng để phát triển nhanh và
toàn diện các ngành kinh tế như: dầu khí, cảng và
vận tải biển, sản xuất - chế biến hải sản và đặc biệt
là du lịch… Có giao thông đường bộ, đường biển,
đường hàng không phát triển khá đồng bộ… là
điều kiện thuận lợi để giao lưu, phát triển du lịch,
thương mại và hợp tác đầu tư trong và ngoài nước.
II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu nghiên cứu:
Trên cơ sở khái quát hệ thống lý luận về sản
phẩm du lịch, đánh giá tiềm năng đa dạng hoá sản
phẩm du lịch và đưa ra những giải pháp đầu tư cho
du lịch đến năm 2025 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Chủ yếu sử dụng phương pháp mô tả và phương
pháp phân tích kinh tế để tổng hợp và đánh giá.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Vị trí của du lịch trong quá trình phát triển
kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm
phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu được Trung ương
xác định là cửa ngõ của vùng với nhiều tiềm năng
phong phú. Trữ lượng dầu khí đã xác định ở vùng
biển Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép khai thác công
nghiệp, hiện đang khai thác bình quân hàng năm
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16-17 triệu tấn dầu và 1,5-2 tỷ m3 khí. Theo thông
tin tư vấn của tổ chức JICA Nhật Bản thì khu vực
Sao Mai - Bến Đình, sông Thị Vải phát triển được
các cảng nước sâu, tàu trọng tải 6-10 tấn ra vào
được. Tỉnh có 156km bờ biển có thể là bãi tắm
quanh năm; có 2 khu rừng nguyên sinh, suối nước
khoáng nóng và nhiều tiềm năng phát triển du lịch
sinh thái nghỉ dưỡng.
Mục tiêu phát triển giai đoạn 2020 - 2025: Tốc
độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân trừ dầu
khí 6,5%/năm; GRDP bình quân đầu người trừ dầu
khí đến năm 2020 đạt 8.670 USD; Cơ cấu kinh tế
trừ dầu khí: công nghiệp, xây dựng 55,08% - dịch
vụ 36,11% - nông nghiệp 8,81%; Giá trị sản xuất
công nghiệp trừ dầu khí tăng 7%/năm; Doanh thu
thương mại tăng 13,2%/năm. Doanh thu dịch vụ
tăng 11,05%/năm, trong đó: dịch vụ du lịch tăng
12,2%/năm; dịch vụ cảng tăng 6,65%/năm; Giá
trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,53%/năm, lâm
nghiệp tăng 1,24%/năm, ngư nghiệp tăng 4,95%/
năm; Giá trị xuất khẩu trừ dầu khí 16,3 tỷ USD,
tăng bình quân 10%/năm; Huy động tổng vốn đầu
tư toàn xã hội 204.490 tỷ đồng, tăng 3,38%/năm;
Tổng thu ngân sách nhà nước trừ dầu khí trên địa
bàn 339.036 tỷ đồng, tăng 7,8%/năm. Tổng chi
ngân sách địa phương khoảng 88.462 tỷ đồng,
tăng 12,16%/năm. Dự kiến 5 năm tới thu hút 100
dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 3
tỷ USD, 100 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn
đăng ký 50 ngàn tỷ đồng
Phấn đấu đến năm 2020, phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng

biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.
3.2. Giải pháp đầu tư cho du lịch đến năm
2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có tính
chuyên nghiệp cao để phục vụ cho các cơ sở du
lịch. Trong thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy đã
chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu, đề ra các chế tài
để bắt buộc các cơ sở kinh doanh du lịch khi được
cấp phép và đang hoạt động phải đáp ứng được
yêu cầu về đội ngũ nhân lực phục vụ đạt chuẩn;
đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố phải tìm kiếm, ký kết với các trường
đào tạo du lịch có uy tín, chất lượng để đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ nhân lực làm việc tại các cơ sở
kinh doanh du lịch trên địa bàn; trong đó, cần xác
định rõ trách nhiệm của nhà nước và doanh nghiệp
trong việc chi trả kinh phí thực hiện.
- Quyết liệt hơn nữa trong công tác bảo đảm vệ
sinh môi trường cho không gian phát triển du lịch,
đặc biệt là các bãi tắm. Tuy là trong thời gian qua,
tỉnh đã lập lại trật tự, vệ sinh của khu vực Bãi Sau
thành phố Vũng Tàu được du khách và nhân dân
đồng tình, hưởng ứng nhưng đây chỉ mới là bước
đầu; tiếp tới tỉnh sẽ quy hoạch lại khu vực này bảo
đảm các khoảng không gian tắm biển, vui chơi,
không gian dịch vụ du khách và không gian đi dạo
công cộng hợp lý, đồng thời nhân rộng mô hình
này cho tất cả các bãi tắm của tỉnh. Còn về nhà
vệ sinh thì tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa
phương liên quan rà soát, chấn chỉnh các nhà vệ
sinh ở các cây xăng, cơ sở kinh doanh du lịch, bến
xe, ở các khu vực công cộng để phục vụ cho các
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du khách đến tỉnh.
- Lựa chọn các khu đất có vị trí lợi thế, tiềm
năng để kêu gọi các nhà đầu tư có đẳng cấp quốc
tế đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư phát triển các
dự án du lịch lớn, chất lượng cao, có tác dụng thúc
đẩy ngành Du lịch phát triển, trong đó đặc biệt
quan tâm đến khu du lịch Paradise, khu Atlantis tại
thành phố Vũng Tàu, khu Núi Dinh tại thành phố
Bà Rịa, khu vực dự án vườn thú hoang dã Safari
tại huyện Xuyên Mộc. Mục tiêu của tỉnh trong thời
gian tới là phải kêu gọi được các thương hiệu du
lịch đẳng cấp quốc tế đầu tư các sản phẩm du lịch
phong phú, cao cấp tại tỉnh, có như vậy mới thu
hút được dòng khách cao cấp.
- Với lợi thế Côn Đảo là một hòn đảo có điều
kiện sinh thái còn giữ được vẻ tự nhiên, hoang sơ,
có bề dày lịch sử cách mạng hào hùng, tỉnh xác
định trong thời gian tới sẽ huy động các nguồn lực
để phát triển Côn Đảo thành Khu du lịch quốc gia
giữ đậm phẩm chất hoang sơ nhưng chất lượng
cao, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế.
- Triển khai các biện pháp để bảo đảm tuyệt đối
về an ninh trật tự, an toàn cho du khách; Thường
trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho Công an tỉnh
tiến hành xây dựng Đề án bảo đảm an ninh du lịch
trên địa bàn tỉnh với các giải pháp thật cụ thể, khả
thi và từng huyện, thành phố cũng phải làm việc
này. Phải làm sao cho du khách luôn yên tâm về
vấn đề an ninh trật tự, an toàn khi đến Bà Rịa Vũng Tàu.
- Tỉnh sẽ rà soát, hỗ trợ, đôn đốc những dự án
du lịch đang triển khai theo đúng tiến độ và kiên
quyết thu hồi các dự án chậm triển khai nguyên
nhân do lỗi của nhà đầu tư.
- Kêu gọi đầu tư các trung tâm mua sắm cao
cấp; tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm
du lịch mới, lạ, mang đặc trưng của tỉnh để đáp
ứng nhu cầu của du khách.
IV. KẾT LUẬN
Trong xu thế nền kinh tế hội nhập, để tạo cho địa
phương có vị thế cạnh tranh trong nước và quốc tế,
ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu không thể không
tính đến vấn đề đa dạng hoá các sản phẩm du lịch
của mình. Sản phẩm du lịch ra đời đòi hỏi phải có
các nguồn lực đáp ứng, đó là nguồn nhân lực, kết
cấu hạ tầng chung của nền kinh tế, các chủ trương

chính sách đầu tư của Nhà Nước cũng như địa
phương về du lịch. Xây dựng thành công hay phát
triển bền vững một sản phẩm du lịch đòi hỏi phải
theo quan điểm khách hàng, mặt khác cần được
xây dựng trên những quan hệ tốt giữa cộng đồng
địa phương, doanh nghiệp du lịch, chính quyền địa
phương và Nhà Nước.
Trong thời gian qua, du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu
đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. Sản phẩm du lịch đã từng bước khẳng
định được vị thế của mình trên thị trường trong và
ngoài nước, thương hiệu du lịch Bà Rịa – Vũng
Tàu đã được nhiều quốc gia biết đến. Tuy nhiên,
loại hình và sản phẩm du lịch vẫn chưa tương xứng
so với tiềm năng phát triển của địa phương, đánh
giá chung của du khách, sản phẩm du lịch còn đơn
điệu, trùng lắp, quy mô nhỏ, chất lượng kém. Khi
đánh giá về sản phẩm du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu
du khách cho rằng sản phẩm du lịch còn đơn điệu,
quy mô trùng lắp, chất lượng kém, chặt chém du
khách. Du khách chỉ đánh giá tốt các yếu tố về khí
hậu, tài nguyên thiên nhiên, thái độ thân thiện của
người dân. Để khắc phục những hạn chế trên, thúc
đẩy du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu phát triển bền vững
trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay
đòi hỏi ngành du lịch tỉnh cần có những chiến lược
đúng đắn trong quá trình phát triển các sản phẩm
du lịch, sớm tạo ra một trung tâm vui chơi giải trí
hiện đại, trung tâm hội nghị tầm cỡ khu vực và
quốc tế có nhiều sản phẩm du lịch chất lượng cao,
độc đáo và đa dạng, khắc phục hiện tượng chặt
chém du khách.
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NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ DUNG DỊCH
NANO CURCUMIN BẰNG PHƯƠNG
PHÁP NGHIỀN LẮC
Tóm tắt: Nghiên cứu điều chế nano curcumin
ở dạng dung dịch bằng phương pháp nghiền lắc
với bi zirconia, tốc độ 20Hz trong 3 giờ. Cấu trúc,
hình thái của hạt được phân tích bằng ảnh kính
hiển vi tử truyền qua TEM, sự phân bố kích thước
hạt được đo bằng tán xạ ánh sáng (DLS). Nghiên
cứu ảnh hưởng của dung môi etanol với tác dụng
hòa tan curcumin bằng sắc khí lỏng hiệu năng
cao (HPLC), kết quả cho thấy dung môi etanol
không làm ảnh hưởng đến kích thước hạt. Sự
có mặt chất hoạt động bề mặt RH40 trong quá
trình tổng hợp với nồng độ khoảng 5,5% về khối
lượng làm cho sự phân bố kích thước hạt rất hẹp
và khá đồng đều. Kích thước hạt nano curcumin
tập trung chủ yếu trong khoảng từ 10-100nm.
Theo kết quả đo HPLC cho thấy rằng không có
sự biến đổi hoặc phân hủy curcumin trong quá
trình điều chế dung dịch nano curcumin.

I. GIỚI THIỆU CHUNG
Cây nghệ vàng có tên khoa học là Curcuma
Longa L., hay còn gọi là Uất kim, Khương
hoàng, thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) là
một loại cây thân thảo, sống lâu năm, cao
khoảng 1m. Theo GS. Đỗ Tất Lợi - tác giả
của cuốn sách nổi tiếng “Những cây thuốc
và vị thuốc Việt Nam” thành phần chính
của củ Nghệ vàng là Curcumin và hai dẫn
chất của nó là Desmethoxycurcumin và
Bisdesmethoxycurcumin. Trong số ba chất
trên Curcumin có hoạt tính mạnh nhất và
chiếm khoảng 0,3% trong củ Nghệ vàng.
Curcumin đã được nghiên cứu nhiều trên thế
giới bởi những tác dụng điều trị như đặc tính
kháng viêm, oxy hóa, kháng khuẩn, chống ung
thư [1]. Tuy nhiên, sự hạn chế của curcumin
trong điều trị là sự khó tan trong nước (dưới
nồng độ 0.0001) và dễ bị thủy phân làm cho

|| Vũ Thị Hồng Phượng

Ngành Công nghệ Hóa Học, Viện Kỹ Thuật - Kinh Tế
Biển, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

khả dụng sinh học thấp. Nano curcumin là một
trong những hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn để
cải thiện sinh khả dụng cũng như độ tan của
curcumin trong nước. Fatemeh Zabih và cộng
sự đã điều chế hạt nano curcumin được bao
phủ bởi poly (lactic-co-glycolic acid) bằng
cách phun dung dịch polymer vào CO2 siêu tới
hạn đã được phân tán curcumin bằng siêu âm,
hạt nano curcumin thu được có kích khoảng
63nm [1]. Nhóm của Tatsuaki Tagami đã điều
chế nano curcumin bằng nghiền ăn mòn laser
với kích thước hạt thu được khoảng 500nm.
Nano curcumin được kết hợp với piperin cũng
được nghiên cứu để sử dụng vào thuốc, hạt
nano kích thước khoảng 183nm nhằm cải thiện
khả dụng sinh học của curcumin. Xiaoyong
Wan và cộng sự đã điều chế hệ nhũ kích thước
từ 79,5 đến 618nm để bọc hạt curcumin và
curcumin được bọc nhũ đã cải thiện được
tính kháng viên của curcumin [4]. Khả năng
kháng ung thư của curcumin được bọc bởi
tinh bột biến tính cũng được nghiên cứu [5].
Nhóm của Savita Bisht đã sử dụng hỗn hợp
isopropylacrylamide, N-vinyl-2-pyrrolidone
và poly(ethyleneglycol) monoacrylate để bọc
hạt nano curcumin với kích thước thu được
khoảng 50nm và phân tán tốt trong nước
[6]. A. Anitha đã điều chế hạt nano dextran
sulphate–chitosan kết hợp curcumin với kích
cỡ hạt khoảng 200-300nm và đã chứng minh
khả năng diệt tế bào ung thư [7]. Kết hợp
curcumin và nano vàng để cải thiện khả dụng
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sinh học của curcumin cũng được nghiên cứu.
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng
phương pháp nghiền lắc để điều chế nano
curcumin. Khảo sát sự ảnh hưởng của dung
môi, chất hoạt động bề mặt RH40 đến quá
trình hình thành nano curcumin.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Hóa chất - dụng cụ
Hóa chất: Vinypyrrolidone K30 (PVPk30),
Các hóa chất Cremophor @RH40, Ethanol,
Poly Ethylenglycol (PEG 6000),
Sodium
dodecyl sulphate là hóa chất tinh khiết được
mua từ Sigma. Curcumin 95% cung cấp từ
Công ty Friendship.
Dụng cụ: Máy khuấy từ gia nhiệt; Máy
nghiền lắc (Mill MM301)

etanol và 5g glycerol được chứa trong beaker
100ml và một lượng xác định chất hoạt động
bề mặt RH40 và khuấy mạnh ở 400rpm bằng
máy khuấy từ và gia nhiệt 50-600C cho đến
khi tan hoàn toàn thu được dung dịch A. Sau
đó nhỏ giọt dung dịch A vào 22g nước DI và
khuấy mạnh bằng cá từ ở 400-500rpm dung
dịch trong suốt chuyển sang màu vàng chanh,
tiếp tục chuyển dung dịch vào lọ nhựa 100ml
đã được chứa bi zirconia nghiền lắc với tốc độ
20Hz từ 3 giờ (nếu lắc lâu sẽ bị nóng lên). Lọc
Bi và ly tâm ở 8000rpm lấy phần rắn loại bỏ
các dung dịch và tái phân tán lại trong nước DI
có chứa sẵn chất phân tán như polymer (PVP
K30 và PEG6000) hoặc hợp chất cao phân tử
và sau đó đồng hóa bằng máy IKA T25 ở tốc
độ 6000-8000rpm để được hỗn dịch curcumin
5%.
Hình 1: Sơ đồ điều chế nano curcumin bằng
quy trình nghiền lắc

2.2. Quy trình tổng hợp
Quy trình điều chế được thực hiện theo kỹ
thuật nghiền lắc, được tiến hành theo các bước
sau: Cân 2g curcumin cho vào 10g dung môi

2.3. Khảo sát sự ảnh hưởng của dung môi
đến sự hình thành nano curcumin
Thực hiện khảo sát sự ảnh hưởng của dung
môi etanol lên kích thước hạt theo quy trình
điều chế mục 2.2. Thay đổi hàm lượng etanol
từ 0; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2 gram. Thành phần
curcumin, RH40 và nước không đổi lần lượt
là 0,01; 1 và 16 gram để chế tạo các mẫu từ
B1 đến B5.
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Bảng 1: Bảng giá trị khảo sát sự thay đổi
khối lượng etanol
Thành phần

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Curcumin(g)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

RH40(g)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Ethanol(g)

2,00

1,50

1,00

0,50

0.25

0,00

2.4. Khảo sát sự ảnh hưởng của chất hoạt
động bề mặt RH40
Thay đổi các nồng độ chất hoạt động bề mặt
RH40 để nghiên cứu sự ảnh hưởng đến sự
hình thành nano curcumin dựa theo quy trình
2.2. Khối lượng RH40 được khảo sát từ 0,50
đến 1,50gram và các thành phần chất khác
được giữ cố định như: curcumin, etanol, H2O
lần lượt là 0,01; 2; 16 gram (Bảng 2).
Bảng 2: Khảo sát sự ảnh hưởng của RH40 lên kích
thước hạt nano curucmin.
Thành phần

A1

A2

A3

A4

A5

Curcumin(g)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

RH40 (g)

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

Ethanol(g)

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Hình 2: Ảnh TEM của hạt nano curcumin.

2.5. Các phương pháp đánh giá hạt nano
curcumin
- Xác định hạt curcumin bằng SEM và TEM;
- Sự phân bố kích thước hạt được đo bằng
DLS;
- Xác định nồng độ nano curcumin và theo
dõi độ bền hạt curcumin bằng HPLC và UVVis.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc tính của dung dịch nano curucmin
Dung dịch hạt nano curcumin được điều chế
bằng phương pháp nghiền quay với nồng độ
hạt curcumin thấp (0.1 đến 0,5%) trong môi
trường nước có màu vàng nhạt. Ảnh TEM cho
thấy kích thước hạt khoảng dưới 100nm (Hình
2).

Hình 3: Ảnh SEM của mẫu sản phẩm điều chế theo
quy trình nghiền lắc; Ảnh SEM của mẫu hạt curcumin
không sử dụng RH40
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Ngoài dung dịch nano Curcumin cũng được
quan sát độ ổn định của hạt nano trong dung
dịch bằng phương pháp UV-Vis như kết quả
trong Hình 3 cho thấy các đỉnh hấp thu của
dung dịch sau thời gian quan sát 4 và 7 ngày
trùng khớp nhau không có sự dịch chuyển
đỉnh hấp thu. Kết quả này cho thấy sự không
kết tụ của hạt và không có sự biến đổi chất
trong dung dịch.

Hình 5: Ảnh các mẫu nano curucmin với các nồng độ ethanol

0.6

0.4
Abs
0.2

0
300

400
500
Wavelength [nm]

600

Hình 4: Phổ UV-Vis của B5 quan sát trong 1, 4, 7 ngày

3.2. Sự ảnh hưởng của ethanol đến hình
thành nano curcumin
Quá trình hòa tan curcumin để tạo thành
dung dịch đồng nhất có khả năng ảnh hưởng
bởi nồng độ etanol và có thể ảnh hưởng đến
quá trình hình thành hạt nano trong dung dịch.
Nồng độ ethanol được thay đổi từ 0 đến 2
gram và các thành phần khác không đổi, dung
dịch thu được có màu vàng nhạt hình 5, từ kết
quả đo DLS cho thấy kích thước hạt khoảng
10-100nm (Hình 6).
Từ kết quả này cho thấy nồng độ etanol
không ảnh hưởng đến kích thước hạt khi
curcumin hòa tan hoàn tàn, lượng etanol giúp
cho curcumin dễ tan hơn và độ nhớt của pha
hữu cơ nhỏ hơn dễ dàng nhỏ giọt vào pha hữu
cơ.
3.3. Sự ảnh hưởng của RH40 đến quá
trình điều chế dung dịch nano curcumin
Quá trình hình thành hạt nano trong dung
dịch bị ảnh hưởng bởi tính kị nước và khả năng
bao bọc của polymet cũng như chất hoạt động

Hình 6: Ảnh DLS của dung dịch nanocurcumin trong
nồng độ etanol khác nhau

Hình 7: Dung dịch curcumin với nồng độ RH40 khác nhau
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Hình 8: Ảnh DLS của 3 mẫu A1, A2, A3
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bề mặt. Vì vậy trong nghiên cứu này RH40
được khảo sát từ 0-2 gram để xác định nồng
độ tối ưu để tạo dung dịch hạt nano curcumin
có độ phân bố kích thước hạt hẹp nhất. Dung
dịch thu được ở các nồng độ cho thấy từ A1A3 dung dịch trong suốt và mẫu A4 và A5 đục.
Điều này cho thấy hệ dung dịch đục và không
trong suốt bởi do kích thước của curcumin lớn
hơn. Kết quả đo DLS của 3 mẫu A1, A2, A3 có
kích thước khoảng 10-100nm và dải phân bố
kích thước của A3 hẹp nhất chứng tỏ phân bố
kích thước đều nhất.
Ngoài ra mẫu A1 cũng được đo TEM và theo
hình 7 cho thấy kích thước hạt của curcumin
rất đều với kích thước khoảng 50 nm.
3.4. Sự ổn định curcumin trong quá trình
điều chế
Phân tích nguyên liệu curcumin và dung
dịch nano curcumin bằng HPLC. Theo hình 9
cho thấy cả hai trường hợp xuất hiện cả 1 mũi
với thời gian lưu của nguyên liệu curcumin
và nano curcumin lần lượt là 29.430 và 29.38
phút và không xuất hiện mũi lạ. Do đó quá
trình điều chế nano curcumin không gây ra sự
phân hủy hoặc biến đổi phân tử curcumin.
IV. KẾT LUẬN
Đã đưa ra quy trình điều chế nano curcumin
bằng phương pháp nghiền quay với kích
thước hạt dưới 10-100nm và đã nghiên cứu
sự ảnh hưởng của dung môi ảnh hưởng đến
kích thước hạt nano curcumin. Trong quá trình
tổng hợp không thấy có sự phân hủy curcumin
hoặc chuyển hóa curcumin thành chất khác.
V.T.H.P

Hình 8: Ảnh TEM của mẫu A3 với RH40 1g

Hình 9: Phổ sắc ký nano curcumin
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DOANH NHÂN TUỔI TUẤT TRONG
LỊCH SỬ VIỆT NAM
TUỔI GIÁP TUẤT
1. Lý Công Uẩn (974 – 1028) - Vua khai nghiệp
nhà Hậu lý:
Cuộc “cách mạng nhung” đưa Công Uẩn lên ngôi
năm 1009. Cũng giống như “cuộc cách mạng” của
Lê Hoàn (nhà Tiền Lê) làm với nhà Đinh. Nhưng
Đại Hoành Hoàng Đế vẫn trụ được ở kinh đô Hoa
Lư. Chả nhẽ Công Uẩn lại không lỳ nổi trước búa
rìu của dư luận cùng với các lực lượng chống đối
nên phải dời đô? Khoản này các sử thần nhà Lý đã
tô vẽ bằng việc xuống chiếu dời đô ra La Thành
hay còn gọi là Đại La Thành do tên Cao Biền là
tướng nhà Đường làm Tiết Độ Sứ bắt người Việt
phải làm dân phu xây thành để tự bảo vệ uy quyền.
Thành chỉ có giá trị về THỦ tương đối vì ở trong
sông (Hà Nội) đợi quân tiếp ứng đến giải toả. Vì
thế, Quốc đô Thăng Long đã nhiều lần phải thê
thảm bởi quân ngoại nhập xâm lăng: Chiêm Thành
(Chế Bồng Nga), Tàu là Nguyên Mông, Minh,
Mãn Thanh và Pháp sau này.
Quốc Đô thiếu Thế Công nên khó bảo toàn và
khó phát triển.
2. Trần Danh Án (1754 – 1794):
Hiệu Liễu Am, người Gia Bình – Bắc Ninh, đậu
Hoàng Giáp khoa Mậu Thân 1788 (Chiêu Thống
thứ 2). Ông ra làm quan giúp vị vua cuối cùng nhà
Hậu Lê mạt vận. Vua chạy Tây Sơn sang Tàu, Trần
Danh Án theo không kịp, phải trốn vào vùng rừng
núi Bắc Giang. Quân Tây Sơn vây bắt được, lấy
quan tước cao sang dụ ông hàng nhưng ông nhất
mực từ khước. Chí hướng của Trần Danh Án được
gói trọn trong bài thơ có câu:
Thử nhân tuy đạo sài lang vẩn
Túng sử nan vi cẩu trệ tâm
Thoát dịch:
Sống gần lang sói chẳng cần teo
Thà chết không làm phận chó heo
Sau ông kết hợp với nghĩa sĩ Trần Quang Châu
để chống Tây Sơn. Việc không thành rồi ông mất.
Người sau đọc lại hành trạng của Trần Danh Án
thương kính ông và căm giận những quân trở đậu

|| Mai Hoàng Yến

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

cổ kim.
3. Kỳ Đồng (1875 – 1929):
Tên thật là Nguyễn Văn Cẩm nên có nhiều tài
liệu ghi là Nguyễn Kỳ Cẩm. Người làng Trung
Lập, Tiên Hưng, Hưng Yên. Thiên tư dĩnh ngộ,
năm 10 tuổi “Ông Nhi Đồng Kỳ Vĩ” này đã cùng
thân phụ lên dự khảo hạch tại tỉnh nhà để năm sau
dự kỳ Hương thí tại trường thi Nam Định. Chấm
văn bài và hạch hỏi “Ông Trẻ Con” này ứng đối
rất sách vở và trôi chảy. Các học quan, từ giáo
thụ đến huấn đạo tỉnh Hưng Yên họp ở nhà Văn
Miếu quyết định “tư vào Kinh” về vụ Nguyễn Văn
Cẩm, một cậu bé rất kỳ lạ có tài ứng đối vô cùng
mẫn tiệp, rất bác học. Tất cả bài thi cùng nhận xét
của các học quan được vua Tự Đức xem xét, sắc
cho hai chữ Kỳ Đồng nhưng chê là: “Thử hệ niên
khinh: Còn nhỏ tuổi quá”.
4. Bạch Thái Bưởi (1874 – 1923):
Quê quán và nơi xuất thân của Bạch tiên sinh
không một tài liệu phổ thông nào ghi. Nhưng ông
xuất hiện như một hiện tượng lạ ở cuối thế kỷ 19
đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam.
Bạch Thái Bưởi là nhà doanh nghiệp và thương
gia Việt Nam đầu tiên mở nhà in, lập công ty tàu
biển, buôn bán cạnh tranh với các thương gia tư
bản Pháp. Những chuyến tàu đi, về đều có chở
những người cách mạng Việt Nam đi Đông Du,
Tây Du hay trở về hoạt động.
Ông che chắn và hoạt động trong thương trường
rất hợp pháp. Người Pháp không thể dùng luật cản
trở công việc làm ăn của ông nên dùng “thủ thuật”
lấy hết tiền trong trương mục ngân hàng của ông.
Bạch Thái Bưởi đành bó tay vì không thể cứ là con
kiến kiện mãi củ khoai.
TUỔI BÍNH TUẤT
1. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn (1226
– 1300):
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Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Quán làng Tức Mặc, Xuân Trường, Nam Định.
Trưởng tử của An Sinh Vương Trần Liễu, phủ đệ
ở Đông Triều.
Vương là vị danh tướng kiệt xuất nhất Việt Nam.
Thời nhà Trần, Vương đã hai lần đại phá quân
Nguyên Mông xâm lăng. Lúc ấy quốc bộ gian
nan, vua bỏ quốc đô chạy trốn, thậm chí nghe các
vương, hầu hộ giá nên hàng giặc để bảo toàn sinh
mạng. Một mình Hưng Đạo với chức trách là Tiết
Chế thống lĩnh quân dân cả nước. Vương cho áp
dụng chiến thuật: “Lấy đoản binh chống trường
binh” và soạn Hịch Tướng Sĩ Văn gởi toàn quân.
Đó là áng hùng văn, và tài liệu giáo khoa văn học
và sử học cho các bậc học ở Việt Nam bây giờ.
Trận thuỷ chiến trên sông Bạch Đằng toàn thắng
mở màn cho những chiến thắng vang dội kế tiếp
nên Thái Tử Thoát Hoan, Chinh Nam Đại Nguyên
Soái phải chui vào ống đồng cho lích mặc giáp
khiêng chạy về Tàu.
2. Mạc Thiên Tích (1701 – 1780):
Tự Sĩ Lân, con quan Tổng binh Mạc Cửu, Tổng
trấn Hà Tiên. Khi Mạc Tổng Binh qua đời, ông
tựu chức thay cha, quản lĩnh trấn Hà Tiên. Chúa
Nguyễn Phước Chú phong cho làm Đô Đốc. Ông
mở mang Hà Tiên thành một đại trấn thịnh đạt cả
về văn hoá xã hội. Mạc Đô Đốc, Tổng trấn Hà Tiên
là người khí khái, thông minh uyên bác nên nhiều
tay văn học lớn khắp các miền tìm đến kết giao.
Ông lập ra một thi phái riêng lấy Chiêu Anh Các
là nơi tụ hiền đãi sĩ. Mạc Thiên Tích còn là tác giả
của:
* Hà Tiên Thập Vịnh
* Minh Bột Di Thư thi thảo
* Hà Tiên Vịnh Vật thi tuyển

* Châu Thị Trinh Liệt tặng ngôn
* Thi Truyện tặng Lưu tiết phụ
* Thi Thảo Cách Ngôn vi tập…
3. Nguyễn Cư Trinh (1706 – 1767):
Hiệu Đạm Am, đậu Hương tiến (Cử nhân) triều
Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát. Ông làm quan nổi
tiếng thanh liêm và có những công nghiệp:
- Tuấn Vũ Quảng Ngãi: Dẹp loạn vùng rừng núi
của tỉnh. Vỗ về chiêu an mọi đá vách.
- Tuấn Vũ Quảng Bình: Đào hào đắp luỹ phòng
thủ đã ngăn chặn, ngăn ngừa được quân Trịnh vượt
sông Gianh (Linh giang) sang cướp phá.
- Tham mưu thống lĩnh quân binh vào Gia Định
đánh vua Chân Lạp là Nặc Ông Nguyên đã thông
đồng với Trịnh Chúa ở miền Bắc để quậy phá.
Năm Ất hợi (1755) ông tiến quân chiếm thành
Nam Vang, Nặc Ông Nguyên chạy sang Hà Tiên
nhờ Mạc Thiên Tích bảo đảm tính mạng và xin
tha giùm. Nguyễn Cư Trinh thuận cho. Nặc Ông
Nguyên dâng đất Tầm Bôn và Lôi Lạp để tạ tội.
Nguyễn Cư Trinh là tay văn học lỗi lạc, Đô Đốc
trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích rất mến mộ tài năng.
Hai ông trọng nhau vì đều có đởm lược về võ công
văn trị nên có nhiều cuộc xướng hoạ.
Ông mất tại chức khi đang làm Lại Bộ Thượng
Thư kiêm Tào Vận Sứ tước Nghi Biểu Hầu. Đời
vua Minh Mạng nhà Nguyễn tấn phong Nguyễn
Cư Trinh là Tân Minh Hầu cho tòng tự ở Thái
Miếu.
Nguyễn Cư Trinh là tác giả:
- Đạm Am Văn Tập
- Hà Tiên Thập Vịnh, sách hoạ với Mạc Thiên
Tích về 10 cảnh đẹp ở trấn Hà Tiên
- Sãi Vãi, ghi lại cuộc đối thoại giữa Sư và Vãi
theo thể văn vần. Bài thơ dài Sãi Vãi như một bức
tranh, vẽ bối cảnh lịch sử thời ấy rất rõ ràng, rất có
lợi cho các nhà sưu khảo lịch sử văn hoá xứ Đàng
Trong.
TUỔI MẬU TUẤT
1. Nguyễn Công Trứ (1778 – 1858):
Huý Củng tự Tồn Chất hiệu Ngộ Trai, liệt hiệu
Hy Văn người làng Uy Viễn huyện Nghi Xuân tỉnh
Hà Tĩnh. Mãi năm 42 tuổi mới đậu cử nhân, lúc ấy
Ngộ Trai mới “ngộ được con trai bự” là Thủ khoa
hay Giải Nguyên trong kỳ thi Hương tại tỉnh nhà.
Năm 1823: Đang làm Doanh Điền Sứ, quan
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chức ngang với Thượng Thư thì bị giáng xuống
Tri huyện.
Năm 1836: Đang làm Tổng đốc Hải An (Hải
Dương và Quảng Yên) bị giáng 4 cấp.
Năm 1843: Đang làm Tuần phủ An Giang bị
cách tuột, giáng xuống là lính thú ở Quảng Ngãi.
Nguyễn Công Trứ bị giáng, bị cách chức chỉ vì
tham ô và hối mại quyền thế. Vài năm sau ông lại
ngoi lên, lại tự hào:
“Lúc bình Tây cờ Đại Tướng
Có khi về Phủ Doãn Thừa Thiên”
(Bài ca Ngất Ngưởng)
2. Dương Quảng Hàm (1898 – 1946):
Nhà giáo dục đại tài, nhà văn học sử số một của
Việt Nam kể từ lúc chữ Quốc ngữ được phổ cập
đại chúng.
Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đông
Dương khoá đầu tiên (Cao đẳng bậc học cao nhất
thuở Pháp mới đô hộ Việt Nam, Ai Lao và Cao
Miên). Dạy trường Trung học Bảo Hộ ở Hà Nội,
giáo sư Dương Quảng Hàm đã đào luyện được
nhiều nhân tài cho cả 5 xứ Đông Dương.
Riêng về mặt giáo khoa văn học, giáo sư đã soạn
các bộ sách để lại cho muôn đời sau:
- Văn học Việt Nam gồm 3 quyển:
+ Việt Nam Văn học sử yếu
+ Việt Nam Thi Văn hợp tuyển
+ Văn học Việt Nam
- Quốc Văn Trích Diễm
- Việt Văn Giáo Khoa Thư có 2 quyển cho:
+ Bậc cao đẳng tiểu học Đông Pháp
+ Trung học Quốc văn Giáo khoa thư
- Văn phạm Việt Nam (viết chung với Trần
Trọng Kim)
- Những sách bằng Pháp văn có:
+ Lecons d’Histoire d’Annam
+ Lectures littéraires sur l’Indochine
+ Lục Vân Tiên (dịch sang Pháp văn)
Tất cả các thế hệ học trò Việt Nam từ khi: “phải
đổi lông ra thép” đều được học sách của thầy
Dương Quảng Hàm. Tất cả những nhà viết sách
giáo khoa văn học cho các bậc học từ tiểu học
đến đại học đều căn cứ vào mấy bộ sách của thầy
Dương. Các nhà nghiên cứu và phê bình cũng nhờ
thầy để múa bút và coi là kim chỉ nam mới khỏi
bị hố.

TUỔI CANH TUẤT
1. Thạch Lam (1910 – 1843):
Nhà văn, tên khai sinh là Nguyễn Tường Lân.
Có sách nói ông là Nguyễn Tường Vinh sau mới
đổi ra là Nguyễn Tường Lân (?). Ông sinh ngày
07 tháng 12 năm 1910 tại Hà Nội, là em ruột nhà
văn Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam), Hoàng Đạo
(Nguyễn Tường Long). Thạch Lam viết văn, viết
báo và trở thành cây bút chủ lực của hai tờ tuần
báo Phong Hoá, Ngày Nay là cơ quan ngôn luận
của Tự Lực Văn Đoàn.
Ông mất vì bệnh lao phổi tại Hà Nội ngày 28
tháng 6 năm 1942 khi mới có 32 tuổi, lúc bút lực
sung mãn nhất. Thạch Lam còn để lại cho đời:
- Gió đầu mùa: Tập truyện ngắn 1937
- Nắng trong vườn: Tập truyện ngắn 1938
- Sợi tóc: Tập truyện ngắn 1942
- Ngày mới: Tiểu thuyết 1939
- Theo dùng: Bình luận văn chương 1941
- Hà Nội 36 phố phường: Bút ký 1943
2. Nguyễn Tuân (1910 – 1987):
Nhà văn, sinh tháng 7 năm 1910. Xưa kia ông là
người tỉnh Thanh Hoá, mẹ mất sớm, cha là cụ Tú
Hải Vân phải bôn ba kiếm sống đã mang đi theo
nay đây mai đó nên Nguyễn Tuân có kiến thức phổ
thông rất rộng đã khiến người ta phải phục.
Sách mới bây giờ đều cho là ông sinh tại Hà Nội,
làng Nhân Mục tên nôm là Mọc, huyện Từ Liêm.
Ngoài tên Nguyễn Tuân ký trên các tác phẩm, ông
còn ký các tên khác là: Ngô Lột Quất, Thanh Hà,
Ân Ngũ Tuyên, Tuân Thừa Sắc cho các bài văn
đăng báo.
Những tác phẩm khiến ông thành danh:
- Vang bóng một thời: Tập truyện 1940
- Tuỳ bút I: Tuỳ bút 1941
- Tuỳ bút II: Tuỳ bút 1943
- Chiếc lư đồng mắt cua: Tiểu thuyết 1941
- Một chuyến đi: Bút ký 1941
- Tóc chị Hoài: Tiểu thuyết 1943
Nguyễn Tuân mất ngày 28 tháng 7 năm 1987
tại Hà Nội. Thọ 77 tuổi. Những tác phẩm mang
dấu ấn thời sự rất Nguyễn Tuân đưa vào sách giáo
khoa bậc trung học lần lượt được kể:
- Đường vui (1949)
- Tình chiến dịch (1950)
- Tuỳ bút kháng chiến (1955)
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- Sông Đà (1960)
- Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi (1972)
- Tuỳ bút Nguyễn Tuân (2 tập, 1982)
Tự cổ chí kim, những người nổi danh, vô tình
nổi danh hay cố ý nổi danh, đều có quanh mình
một mớ huyền thoại! Còn bạch thoại hay thực
thoại ra sao? Người khác ngành nghề, khác thời
đại và không gian sống khó biết quá! Nguyễn Tuân
là một khuôn mặt lớn chữ nghĩa nên tiểu sử và
hành trang của ông mỗi nhà, mỗi sách nhận định
khác nhau. Chỉ hy vọng về sau này có người nào
bình tâm để hậu thế có những nét nhìn khác về
ông: Nhà văn Nguyễn Tuân.
TUỔI NHÂM TUẤT
1. Lê Thánh Tôn (1442 – 1497):
Huý là Tư Thành Hoàng Tử, thân mẫu chỉ là
Cung phi, nhưng sự phế lập trong kinh vua, vô tình
ngôi thái cực lại rơi vào tay vị Hoàng tử có danh
tước là Bình Nguyên Vương không phe chẳng
cánh.
Ở ngôi 38 năm, có hai niên hiệu là Quang Thuận
(1469) và Hồng Đức (1470 – 1497). Lê triều đến
đời Hồng Đức mới có một nền chính trị tốt nên
đất nước thanh bình. Giặc ngoài xâm nhập biên
cương, nhà vua thân chính trách phạt, tiễu trừ.
- Luật Hồng Đức là Bộ luật đầu tiên.
- Đại Việt Sử ký toàn thư cũng là bộ sử đầu tiên
đầy đủ nhất ở nước ta.
Nhà vua thích ngâm vịnh thi ca cho nên nhân đó
đặt ra Quỳnh uyển cửu ca cho dân nước biết cái
hay cái đẹp của chữ nghĩa để sống tốt. Lập ra Tao
Đàn thi hội, Hội có tất cả 28 người là văn quan võ
tướng có văn học cùng nhau xướng hoạ. Họ tôn
vua là nguyên soái Thi đàn Nhị thập Bát Tú này.
Những bài thơ hay từ Tao Đàn ngâm vịnh cảnh
non sông gấm vóc hùng tú đều được xuống lệnh
khắc vào đá như một biểu tượng, một cột mốc để
giữ vững biên cương như lời vua nói với đình thần:
“Ta phải giữ gìn cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy
mất một phân núi, một tấc sông của Vua Thái tổ
để lại”.
2. Trần Bích San (1838 – 1877):
Nguyên tên là Trần Tăng Tiểu người làng Vị
Xuyên, Mỹ lộc, Nam Định.
Ông là cao đệ của Hoàng giáp Tam đăng Phạm
Văn Nghị. Sư phụ thấy tên Tăng Tiểu của học trò

yêu không đẹp nên đổi cho tên Bích San trước lúc
đi thi.
Năm 1864: Đậu giải Nguyên trường Nam Định
Năm 1865: Vào kinh ứng thí đậu luôn Hội
Nguyên và Đình Nguyên nên mới gọi là Tam
Nguyên Vị Xuyên. Trần Bích San cùng đậu Giải
Nguyên một khoa với Nguyễn Khuyến nhưng
khác trường. Người làng Yên Đổ thi tại trường thi
Hương Hà Nội. Người Vị Xuyên thi ở Nam Định.
Tam Nguyên Vị Xuyên nhỏ hơn Tam Nguyên
Yên Đổ 3 tuổi nhưng lại đậu Hội Nguyên và Đình
Nguyên trước Nguyễn Khuyến 6 năm.
Cuộc đời của Tam Nguyên Vị Xuyên có can dự
nhiều đến chính trị của đất nước thời vua Tự Đức.
Ông ngược Bắc xuôi Nam với bài thơ tự khí có hai
câu luận:
“Văn vô sơn thuỷ vô kỳ khí
Nhân bất phong sương vị lão tài”
Tô Nam dịch:
“Chưa dạn phong sương tài chửa luyện
Không pha sơn thuỷ bút không thần”
3. Chu Mạnh Trinh (1862 – 1905):
Tự Cán Thần hiệu Trúc Viên, người làng Phú
Thị phủ Đông Anh tỉnh Hưng Yên.
Năm 19 tuổi: Đậu Tú Tài
Năm 25 tuổi: Đậu Cử Nhân
Năm 31 tuổi: Đậu Tiến Sĩ (Thành Thái thứ 4 –
1892)
Ông Nghè Phú Thị mở mắt chào đời đúng vào
năm Pháp chiếm mất Đông Tam Tỉnh ở Nam Kỳ.
Họ Chu dòng dõi Nho gia hiển đạt, thân phụ ông
làm quan tới chức Ngự Sử tại triều. Theo nghiệp
nhà, Chu Mạnh Trinh ra làm quan, khởi bổ làm Tri
Phủ phủ Lý Nhân – Hà Nam, mới được vài tháng
thì thân phụ qua đời. Ông về cư tang.
Đoạn tang, ông lại phải ra tựu chức, thăng Án
Sát các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái
Nguyên. Chúng tôi chưa rõ ông Nghè làm Án Sát
lần lượt từng tỉnh hay trông nom Hình Án luôn cả
bốn tỉnh như kiểu Sơn Hưng Tuyên Tổng Đốc của
Nguyễn Khuyến, Hải An Tổng Đốc của Nguyễn
Công Trứ? Chức Án Sát còn gọi là Án Sát Sứ tức
Chánh Án toà Hoà Giải Rộng Quyền tại mỗi tỉnh
ở miền Nam xưa và cũng như Chánh Án Toàn Án
Nhân dân mỗi tỉnh bây giờ.

M.H.Y (sưu tầm)
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NHỮNG NĂM TUẤT ĐÁNG NHỚ
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

hó là vật nuôi phổ biến, biểu tượng của
lòng trung thành, thông minh, nhanh nhẹn,
loài chó từ lâu đã gắn bó, giúp ích cho đời
sống con người. Ở các nước Á Đông, chó còn
được vinh danh là một vật linh (một chi) trong 12
con giáp...
Trong tâm thức của người Việt Nam nói riêng và
người Á Đông nói chung, chó là một loài vật gần
gũi, gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt của
con người. Chó rất trung thành với chủ, “khuyển
mã chi tình”. Người Việt cũng có câu: “Con không
chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo” để nói
về lòng trung thành ấy. Không những thế, người
Việt còn đặt chó đá trước cổng nhà, cổng làng,
trước cửa đền, miếu và mới đây các nhà khoa học
còn tìm ra ở một số nơi trên đất nước có tục thờ
chó. Thậm chí, trong tín ngưỡng tô tem (vật tổ)
của dân tộc Dao (miền núi phía Bắc) và Ba Na
(Tây Nguyên), loài chó còn được họ coi là tổ tiên
của mình...
Trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, có
nhiều năm Tuất đã trở thành những dấu ấn không
thể nào quên
Mùa xuân năm Nhâm Tuất (542), Lí Bí khởi
binh đánh tan giặc Lương xâm lược, chiếm Long
Biên. Vua Lương cho quân phản công chiếm lại,
nhưng Lí Bí đã cho quân mai phục đánh tan.
Năm Nhâm Tuất (722), Mai Thúc Loan dựng cờ
khởi nghĩa. Nghĩa quân chiếm được thành Tống
Bình (Hà Nội), lấy lại giang sơn. Thật là: “Bốn
phương Mai Đế lừng uy đức/ Muôn trận Lý Đường
phục võ công”.
Mùa đông năm Mậu Tuất (938), Ngô Quyền giết
tên nội phản Kiều Công Tiễn và đại thắng quân
Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền xưng
vương và đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội).
Năm Giáp Tuất (974) là năm sinh của người
khởi dựng triều Lý và khởi sự dời đô từ Hoa Lư
về đất Thăng Long - Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ).
Năm Canh Tuất (1010), vua Lý Thái Tổ dời đô,
khai sinh ra đất Thăng Long là nơi “trung tâm trời
đất, được cái thế rồng cuộn, hổ ngồi…”, “là chốn

|| Huỳnh Thị Thanh Triều
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tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước”, “là nơi
kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời” (Chiếu
dời đô).
Năm Canh Tuất (1070), nhà Lý dựng Văn miếu
và mở Quốc tử giám ở kinh thành làm nơi học tập
cho con em tầng lớp quí tộc, quan lại. Nền đại học
Việt Nam bắt đầu hình thành từ đó.
Năm Bính Tuất (1226), Lý Chiêu Hoàng tuyên
bố nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Trần
Cảnh lên ngôi (Trần Thái Tông) lập ra triều Trần.
Chế độ trung ương tập quyền được khôi phục, cuộc
nội chiến giữa các thế lực phong kiến chấm dứt.
Năm Bính Tuất (1286), lần thứ 3 quân Nguyên
huy động 50 vạn quân, 300 chiếc thuyền chuẩn bị
xâm lược nước ta. Lần này chúng cũng đưa Trần
Ích Tắc về làm vua. Nhà Trần tổ chức kháng chiến.
Năm Bính Tuất (1406), nhà Minh mượn tiếng
“diệt Hồ phục Trần” đem hơn 10 vạn quân xâm
lược Đại Việt. Nhà Hồ tổ chức kháng chiến, thắng
trận, quân Minh phải rút về nước. Cuối năm,
Trương Phụ, Mộc Thạnh lại kéo quân sang. Nhà
Hồ tổ chức đánh trả quyết liệt.
Năm Mậu Tuất (1418), Khởi nghĩa Lam Sơn,
quân Minh đánh úp, Lê Lợi rút quân về Chí Linh.
Quân Minh thu nhặt các loại sách quí của ta mang
về.
Năm Nhâm Tuất (1442), vua Lê Thái Tông mất
tại vườn Lệ Chi. Quần thần đổ tội cho Nguyễn
Trãi, kết án tru di tam tộc.
Năm Canh Tuất (1790), vua Quang Trung sai
sứ bộ sang Thanh cầu phong. Nhà Thanh phong
Quang Trung làm An Nam quốc vương. Quang
Trung giả cùng Ngô Văn Sở, Vũ Huy Tấn, Phan
Huy Ích, Đoàn Nguyễn Tuấn sang mừng thọ Càn
Long.
Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lên ngôi, đặt
niên hiệu là Gia Long. Tháng 6, Trịnh Hoài Đức
đi sứ; tháng 10, Lê Quang Định đi sứ. Trịnh Hoài
Đức có tập thơ Bắc sứ thi tập; Lê Quang Định
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có Hoa nguyên thi thảo…
Năm Canh Tuất (1910), sau khi bị trục xuất
khỏi Nhật, Cụ Phan Bội Châu trở về Hương cảng.
Tại đây, Cụ Phan viết tuồng Trưng Nữ vương,
truyện Lê Thái Tổ.
Năm Nhâm Tuất (1922), vua Khải Định sang
Pháp dự hội chợ thuộc địa Mác-xây. Nhiều hoạt
động của người Việt Nam yêu nước lật tẩy bộ mặt
phản dân hại nước của vua Khải Định. Trong đó
có nhiều bài báo của Nguyễn Ái Quốc cùng vở
kịch “Con rồng tre” được biểu diễn tại Pháp và bản
“Thất điều trần” của Cụ Phan Chu Trinh.
Năm Giáp Tuất (1934), Bác Hồ ở Thượng Hải đi
Liên Xô, vào học ở trường Quốc tế Lênin.
Năm Bính Tuất (1946), mùa Xuân độc lập đầu
tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Tổng
tuyển cử bầu Quốc hội khóa I. Chủ tịch Hồ Chí
Minh kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Năm Canh Tuất (1970), Chủ tịch Tôn Đức Thắng
phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Đảng ra Nghị quyết “Về tình hình mới trên bán
đảo Đông Dương và nhiệm vụ mới của chúng ta”.
Năm Nhâm Tuất (1982), là năm diễn ra Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (từ 27 đến 31-

C

3-1982), tại thủ đô Hà Nội: Đánh giá tình thế đất
nước, xác định hai nhiệm vụ chiến lược, xác định
chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, giải
quyết những vấn đề gay gắt, nóng bỏng của đất
nước.
Năm Giáp Tuất (1994), tại kỳ họp thứ VI, Quốc
hội khóa IX, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã
đánh giá và nêu bật 4 thành tựu to lớn mà chúng ta
đã đạt được trong năm 1994 trên các lĩnh vực phát
triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng
và quan hệ đối ngoại. Đây cũng là năm có kỷ lục
cao nhất ở nước ta về số đoàn cao cấp nước ngoài
sang thăm Việt Nam, là năm đầu tiên, sau nhiều
năm Việt Nam đã có quan hệ tốt với các nước, với
các trung tâm chính trị-kinh tế lớn của thế giới.
Đây cũng là năm Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận Việt
Nam vào ngày 3-2-1994.
Đến năm nay, chúng ta chào đón năm Mậu Tuất
2018. Đất nước bước vào Xuân mới với một tầm
vóc mới, vận hội mới. Toàn tỉnh thực hiện thắng
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII
của Đảng.
H.T.T.T (Sưu tầm)

NĂM TUẤT NÓI CHUYỆN CHÓ

hó là loại động vật được thuần hóa sớm
nhất từ chó sói. Chó thuộc loài động vật
ăn thịt có thính giác và khứu giác rất phát
triển. Theo phân tích AND, thời gian chó sói tiến
hóa thành chó nhà từ hơn 13 vạn năm trước và
đã gắn bó rất thân thiết với cuộc sống con người.
Nhưng quan điểm chung lại cho rằng, chó trở
thành bạn thân thiết của con người cách đây mới
hơn 1 vạn năm. Cho đến nay chó cũng được “phân
ngành” theo các lĩnh vực hoạt động của con người,
như: chó săn, chó giữ nhà, chó chăn cừu (đây là
sản phẩm của người Anh), chó làm xiếc, chó dẫn
đường, chó kéo xe, chó nghiệp vụ, chó làm thí
nghiệm, chó cảnh... Chó kéo xe là loài chó rất
khoẻ, dẻo dai, có lông và da dày, có thể sống ở
nhiệt độ -70 độ và được dùng cả trong những công

||Nguyễn Thị Tuyết
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ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ < 43

>> VĂN NGHỆ XUÂN MẬU TUẤT

việc mạo hiểm như thám hiểm Bắc Cực. Cho đến
nay có khoảng hơn 300 loài chó.
Người bạn tận trung nhất
Chó là bạn thân thiết và trung thành của người
nên người xưa còn gọi chó là nghĩa khuyển và có
nhiều truyền thuyết về chúng. Sách Sưu thần ký của
Can Bảo đời Tấn (0265 - 0420) có viết rằng: thời
Tam Quốc, dưới thời Ngô Tôn Quyền, ở Tương
Dương có người tên Lý Tín Thuần nuôi con chó
có tên là Hắc Phong. Một hôm Lý ra ngoài thành
uống rượu say, trên đường về nhà nằm ngủ ngay
dưới bãi cỏ. Gặp lúc quan thái thú đi săn đốt bãi cỏ
để đuổi thú, khiến quần áo Lý bén lửa cháy. Hắc
Long thấy vậy đến kéo chủ dậy nhưng chủ không
dậy. Chó bèn đến ngòi nước cách đó 35 bước, dầm
mình cho ướt để về dập lửa cho chủ. Cứ như vậy
chó chạy đi chạy lại nhiều lần, cuối cùng chó mệt
quá nằm chết ngay bên cạnh chủ. Khi Lý tỉnh dậy
thấy chó chết vì cứu mình thì báo cho quan thái thú
biết. Quan thái thú nói: Đúng là sự báo ân của loài
chó còn hơn sự báo ân của con người. Con người
không biết suy nghĩ thì sao bằng được loài chó.
Sau đó, quan thái thú đã cử hành đám tang cho
Hắc Long rất long trọng và tôn làm nghĩa khuyển.
Hình tượng chó trong thành ngữ
Hình tượng chó cũng có trong thành ngữ dân
gian Trung Hoa, Việt Nam. Sách Kim lâu tư, Lập
ngôn thượng của Lương Nguyên Đế thời Nam
Triều, có câu: Không có chó thì không có kẻ canh
nhà, không có gà thì không có kẻ báo thức vào
buổi sớm. Câu này ám chỉ những người chỉ trọng
hình thức mà không trọng nội dung, không có thực
tế. Còn có nhiều câu thành ngữ lấy hình tượng chó
chỉ tính cách của con người như: cẩu bất giảo bái
niên đích, quan bất đả tống tiền đích (chó không
cắn người đến chúc tết, quan không đánh người
đưa tiền, ý chỉ người dẻo mồm, người đưa hoặc
cho tiền đều được đón tiếp tử tế); cẩu giảo nhân
hữu dược y, nhân giảo nhân một dược trị (chó cắn
người cò66n có thuốc chữa, người cắn người thì
không có thuốc chữa, bị người khác bôi nhọ thì rất
lâu mới lấy lại được danh dự)...
Một trong 8 món ăn ngon của cung đình
Trong văn hoá ẩm thực của người Việt Nam và
Trung Hoa có món thịt chó. Trong di chỉ tầng văn
hoá thời Tiên Tần ở Bán Pha Tây An Trung Quốc,
đã từng đào được rất nhiều xương chó. Điều đó

chứng tỏ đương thời chó không chỉ phục vụ săn
bắn, chăn dê mà còn là món ăn khoái khẩu của con
người. Sách Mạnh Tử, Lương Huệ Vương thượng
có viết: trong ba loại thịt: gà, chó, lợn thời Tiên
Tần thì thịt chó thuộc loại quý hiếm nhất. Cho
đến nay thịt chó vẫn là món ăn ngon, nhất là vào
mùa thu đông. Nhưng nhà y học Lý Thời Trân lại
khuyên không nên ăn thịt chó vào tháng 9, vì nếu
ăn vào tháng này thì thần thái sẽ bị tổn thương.
Đặt chó trấn cửa thế nào cho đúng?
Trong phong thuỷ học, chó cũng là vật để hóa
giải sát khí trong nhà, để cầu mong sự tốt lành,
tránh điều dữ, nhưng không để hình chó ở cửa
chính mà để ở cửa ngách; vì trấn thủ ở cửa lớn
thông thường người ta dùng tượng sư tử. Nhưng
nhiều nhà không có cửa ngách, cửa sau nên cũng
có người dùng chó để trấn cửa lớn. Việc đặt tượng
chó ở nơi gần cửa là thích hợp nhất, đầu chó phải
hướng ra cửa, nhưng có một điều phải chú ý, không
nên đặt nó ở phương Đông Nam, về số lượng chỉ 1
đến 2 con là lợi nhất.
Phong thuỷ học cũng nêu ra cần đặt chó theo
phương vị và màu sắc. Nếu đặt ở phương Bắc phải
là chó đen, nếu ở phương Tây nên là chó trắng,
phương Nam nên là chó màu vàng sẫm. Những
người sinh tuổi Thìn không nên đặt tượng chó
trong nhà vì Thìn Tuất xung nhau, tránh được thì
tránh, đặc biệt không nên đặt trong phòng ngủ của
mình. Đối với người sinh tuổi Dần, Ngọ, Mão đặt
chó trong nhà rất thích hợp.
Người tuổi Tuất đón năm Tuất thế nào?
Trong văn hoá sinh tiêu truyền thống Trung Hoa
cổ xưa, năm Tuất là năm khởi đại vận cuối cùng
của người tuổi Tuất, còn gọi là năm Thái Tuế của
họ nên có nhiều đổi mới trong thoái vận, nhưng
cũng ẩn chứa sức mạnh và tiềm năng mới. Trong
năm này nên vạch ra nhiều kế hoạch cho tương
lai. Vì là năm đại vận của người sinh tiêu Tuất,
nên năm nay có những điều không như ý nhưng
không cần phải bận tâm. Tuy vậy tài lộc và khả
năng thuyết phục vẫn tăng lên, đại lợi về quyền uy
và tiêu thụ. Lưu ý cần có sách lược “lấy tĩnh chế
động”, tránh tham gia các hoạt động nguy hiểm
hay đi du lịch, đọc nhiều sách, chú ý đến cuộc sống
gia đình.
(Sưu tầm)
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VĂN NGHỆ XUÂN MẬU TUẤT <<

MƠ XUÂN

@ Lê Dân

Xuân đến hoa mai, hoa đào nở
Xuân tràn qua phố dạo đồng mơ
Xuân gieo luống đời bao nhung nhớ
Xuân len vào mộng một bóng mờ
Xuân lướt thướt đeo mành mắc cỡ
Xuân líu ríu nhìn vại ngu ngơ
Xuân ơi! Đừng để tình trắc trở
Xuân khoan rải xuống... chiều bơ vơ!

BẢN HÒA CA
XUÂN

TẾT TA VỀ
Xuân về nắng trải lụa vàng mơ
Ríu rít chim reo bóng lượn lờ
Ngõ phố tà hoa bay phấp phới
Quanh vườn vọng tiếng hát à ơ
Chậu đào mơn mởn chào khai nụ
Nồi bánh đong đầy ấp tiếng tơ
Cầu nước non nhà ta mãi phước
Gái trai sánh bước thỏa mong chờ.

Đào ngấp nghé về thăm non sông ta
Mai lấp ló chào dạo quanh quê nhà
Ngày bánh chưng xanh, mai vàng, hấu đỏ
Làm sao trọn vẹn nếu thiếu ghi - ta....
Chiếc đàn thùng này ôi kỳ diệu quá!
Chỉ là miếng gỗ để phát si la
Hết giáng rồi thăng son mi rê đố
Chỉ là mảnh gỗ dây chùng nốt pha...
Tuyệt đỉnh làm sao bàn dân thiên hạ
Lặng nghe chàng hát, chàng gảy ghi-ta
Những tưởng là ai rải dương cầm đó
Thả hồn theo gió ngát vờn sóng xa
Lặng xem chàng múa với chiếc ghi-ta
Tiếng trống nào ngân muôn ngàn hoa lá
Tết này hòa ca vui xuân bạn nhé
Cùng chàng ta hát vạn bài tình ca.....

ĐÓN TẾT

Giũ bỏ vầng trăng nặng gió sương
Chào xuân trỗi điệu nhạc yêu đương
Thùy mai hé nở đầy ngõ phố
Nhụy cúc xòe phơi khắp nẻo đường
Rũ thiết tha buồn buông ảo vọng
Rời đau đáu rụng vỡ tà vương
Kìa em chớ bận lòng chi nữa
Hãy đợi lan về tỏa sắc hương
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GIỚI

KHUYẾN KHÍCH NÔNG DÂN “HÀNH TRÌNH XANH”
DƯỜNG NHƯ KHÔNG LÀM TĂNG ĐÁNG KỂ HIỆU
QUẢ MÔI TRƯỜNG VÀ KHÍ HẬU

T

heo một báo cáo mới của Toà Kiểm toán Châu Âu
cho thấy, các khoản thanh toán được thiết kế để
khuyến khích nông dân “Hành trình xanh” dường như
không làm tăng đáng kể hiệu quả môi trường và khí
hậu liên quan của Chính sách Nông nghiệp chung.
Các kiểm toán viên thấy rằng các khoản thanh toán
mới đã làm phức tạp thêm hệ thống nhưng đã dẫn
đến thay đổi các hoạt động nuôi trồng chỉ khoảng
5% diện tích đất nông nghiệp của EU.
“Hành trình xanh” là một hình thức thanh toán trực
tiếp mới được đưa ra trong cuộc cải cách Chính sách
Nông nghiệp chung (CAP) năm 2013. Nó được dự
kiến để thưởng cho nông dân vì có tác động tích cực
đến môi trường.
Các kiểm toán viên đã kiểm tra xem liệu việc việc
khuyến khích hành trình xanh có khả năng tăng
cường hiệu quả môi trường và khí hậu của CAP theo
các mục tiêu của EU hay không.
Samo Jereb, thành viên của Toà Kiểm toán châu Âu
chịu trách nhiệm về báo cáo, cho biết: “Hành trình
xanh” vẫn là một chương trình hỗ trợ thu nhập... Như
hiện nay, sẽ không làm tăng đáng kể hiệu quả môi
trường và khí hậu của CAP». Các kiểm toán viên phát
hiện ra rằng Ủy ban châu Âu đã không phát triển một
logic can thiệp hoàn chỉnh cho việc thanh toán tiền
cho “Hành trình xanh”. Họ cũng không đưa ra các
mục tiêu môi trường có tham vọng đầy đủ và rõ ràng
cho “Hành trình xanh” đạt được.
Nguồn: Nasati
CÔNG NGHỆ “VÂN” TAI SẼ THAY THẾ VÂN TAY
ác nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan (Mỹ) mới
đây tuyên bố, phương pháp bảo mật sử dụng vân
tay vẫn có thể bị tin tặc qua mặt, không an toàn bằng
“vân” tai (cấu trúc, cấu tạo của tai).

C

Descartes Biometrics, một công ty công nghệ của
Mỹ, đã chứng minh nhận định trên của các nhà khoa
học Đại học Michigan và phát triển ứng dụng sử
dụng “vân” tai..
Để sử dụng, trước tiên, người dùng tải phần mềm
ERGO về điện thoại di động. Sau đó, người dùng đưa
thiết bị về phía một bên đầu và áp màn hình cảm
ứng vào một bên tai. Một âm thanh sau đó được
gửi vào tai và do cấu trúc độc đáo của tai, âm thanh
được lặp lại và trở thành mã số cho từng cá nhân. Sau
đó, ERGO sử dụng cảm biến được nhúng trong điện
thoại thông minh cài hệ điều hành Android để nhận
dạng chủ nhân của chiếc điện thoại.
Theo Descartes Biometrics, việc xác thực mất
khoảng một giây và sẽ được cải tiến trong quá trình
sử dụng. Điện thoại có thể lưu trữ tới 10 lần quét tai
của người dùng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, công
nghệ “vân” tai hứa hẹn trở thành công nghệ của tương
lai và có thể thay thế các biện pháp sử dụng vân tay.

Đó là một trong những ứng dụng công nghệ mới
nhất của thế giới đang được giới thiệu tại CEATEC triển lãm hàng điện tử lớn nhất diễn ra tại thành phố
công nghiệp Chiba, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản. Hằng
năm, Nhật Bản thường mang tới triển lãm này những
chiếc tàu siêu tốc chạy nhanh nhất thế giới. Tại triển
lãm năm nay, ngoài ứng dụng công nghệ “vân” tai,
các hãng điện tử khổng lồ trên thế giới cũng giới
thiệu nhiều đột phá mới của khoa học. Đó là robot
vận chuyển được thiết kế để làm việc tại các nhà
máy. Robot này có thể vận chuyển đồ đạc đi được
gần 2m trong vòng 1 giây và chở tối đa được 130kg
hàng hóa. Loại robot này đã được ứng dụng trong
việc phục vụ đồ uống cho khách tại sân bay quốc tế
Incheon, Hàn Quốc.
Nguồn: Báo Tiền Phong

46 > ĐẶC SAN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG

RA MẮT TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ
BLOCKCHAIN
gày 18/01/2018, Trung tâm Nghiên cứu Công
nghệ Blockchain QNET (BRC) thuộc Công ty Cổ
phần Giáo dục & Công nghệ QNET đã chính thức
được ra mắt. Được biết, trung tâm được thành lập bởi
các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong ngành
phần mềm, nghiên cứu mật mã và blockchain, trung
tâm sẽ nghiên cứu phát triển các phương pháp đào
tạo blockchain chuyên sâu. Khóa học tại trung tâm
cung cấp cho nhiều đối tượng từ kinh doanh giải
pháp đến phát triển ứng dụng quản lý Information
Technology (IT).
Theo TS Đặng Minh
Tuấn - Giám đốc
Trung tâm Nghiên
cứu
Blockchain
QNET, trong thời
gian gần đây từ khóa
blockchain
được
nhiều người nhắc tới.
Hầu như hàng tuần ở đâu đó của Việt Nam đều có
những cuộc hội thảo, gặp gỡ chuyên gia chia sẻ về
các vấn đề liên quan tới blockchain. Bản thân TS Tuấn
cũng đã tham dự nhiều hội thảo nhưng ông nhận
thấy một điều phần lớn đại đa số những người thuyết
trình vẫn chưa hiểu hết hoặc hiểu sai về blockchain.
Phát biểu tại lễ ra mắt trung tâm bà Phạm Lê Hương
- Giám đốc Công ty QNET cho rằng blockchain là công
nghệ của tương lai và nó sẽ giải quyết những vấn đề
cốt lõi mà chúng ta chưa từng giải quyết trước đây.
Bà cho biết trong suốt 14 tháng chuẩn bị cho việc ra
mắt trung tâm, nhóm sáng lập cũng đã lên kế hoạch
để dành thời gian cho các giảng viên theo học công
nghệ blockchain tại nước ngoài và khi họ được cấp
chứng chỉ chuyên gia blockchain sẽ quay về giảng
dạy tại trung tâm.
Chia sẻ về phương pháp đào tạo và nghiên cứu
blockchain tại Trung tâm BRC, chuyên gia blockchain
Triệu Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên
cứu Blockchain QNET cho biết, trung tâm sẽ nghiên
cứu công nghệ blockchain, khoa học mật mã và các
ứng dụng công nghệ blockchain vào các hoạt động
của doanh nghiệp và đời sống xã hội nói chung.
Phát biểu bế mạc buổi lễ ra mắt, bà Hương cũng
mong muốn trung tâm sẽ là một địa điểm để kết nối
các đơn vị có cùng sự quan tâm về blockchain có thể
cùng nhau nghiên cứu phát triển, hợp tác để đóng
góp cho cộng đồng những kiến thức về blockchain
đúng đắn và hiệu quả nhất.
Nguồn: Báo KH&PT

N

NƯỚC

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA BỘ QUỐC PHÒNG VÀ
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
gày 19/01/2018, Hội nghị Đánh giá kết quả thực
hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học
và công nghệ (KH&CN) giữa Bộ Quốc phòng và Bộ
KH&CN năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm
2018 được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Chu
Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ
KH&CN và đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường,
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc
Phòng. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo
các đơn vị có liên quan của hai Bộ.
Thời gian qua, Chương trình phối hợp hoạt động
KH&CN giữa Bộ KH&CN và Bộ Quốc phòng được triển
khai đồng bộ, thống nhất, gắn kết ngày càng chặt chẽ
trong xây dựng chương trình mục tiêu, điều chỉnh
các đề án KH&CN, các sản phẩm quốc gia, nhiệm vụ
thuộc Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ
cao, Đổi mới công nghệ quốc gia, đem lại những hiệu
quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Quân
đội đồng thời có bước đột phá về KH&CN.
Công tác xây dựng tiềm lực được chú trọng, năng
lực của các tổ chức nghiên cứu được nâng lên, cơ chế
quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN trong quân đội có
nhiều đổi mới, phù hợp với cơ chế nhà nước và đặc
thù hoạt động quân sự, quốc phòng.
Kết quả thực hiện Chương trình phối hợp hoạt
động KH&CN giữa Bộ Quốc phòng và Bộ KH&CN năm
2017 đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng Quân đội.
Nhiều sản phẩm KH&CN mới của các đơn vị thuộc
Bộ Quốc phòng hoàn thành trong năm 2017 đã có
đóng góp quan trọng không chỉ cho Bộ Quốc phòng
mà cho tiềm lực KH&CN của đất nước. Thực hiện kế
hoạch năm 2017, Bộ KH&CN đã phối hợp khảo sát
năng lực khoa học của các đơn vị, nắm bắt nhu cầu
phát sinh để đề xuất nhiệm vụ KH&CN phù hợp, phục
vụ hoạt động quân sự, quốc phòng.
Với những kết quả đạt được trong Chương trình
phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ KH&CN và Bộ
Quốc phòng trong những năm qua, Bộ trưởng Bộ
KH&CN và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã quyết định
khen thưởng cho nhiều tập thể, các nhân thuộc hai
Bộ đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chương
trình.
Trong khuôn khổ của Hội nghị, Bộ trưởng Bộ
KH&CN Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng Bộ KH&CN,
Thượng tướng Bế Xuân Trường cùng các đơn vị của
2 Bộ tham quan một số sản phẩm của Binh chủng
hóa học.
Nguồn: most.gov.vn
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TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH

LỄ TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI Ý
TƯỞNG KHOA HỌC TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LẦN
THỨ II NĂM 2016-2017
áng ngày 10/01/2018, Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) đã tổ chức “Lễ tổng kết và trao giải
thưởng cuộc thi Ý tưởng khoa học tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu lần thứ II năm 2016-2017”. Đến tham dự buổi lễ,
có ông Lê Văn Minh – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn
thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, về phía Hội đồng
Nhân dân tỉnh có bà Nguyễn Vân Anh – Phó Ban Kinh
tế ngân sách. Về phía Ban Tổ chức có ông Mai Thanh
Quang – Giám đốc Sở KH&CN – Trưởng Ban Tổ chức
Cuộc thi cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành,
UBND các huyện, thành phố; các viện, trường, doanh
nghiệp; các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc
thi, đặc biệt là sự tham gia của các nhà sáng tạo, nhà
khoa học là tác giả có các ý tưởng đạt giải.
Ông Mai Thanh
Quang - Giám đốc
Sở KHCN, Trưởng Ban
Tổ chức, phát biểu
khai mạc và báo cáo
về công tác tổ chức
Cuộc thi. Ông cho
biết, sau khi phát
động Cuộc thi đã thu nhận được 390 ý tưởng dự thi,
chọn ra 26 giải pháp trong đó có 1 giải nhất, 3 giải
nhì, 9 giải ba và 13 giải khuyến khích. Ông Mai Thanh
Quang đánh giá cao thành công của cuộc thi lần này,
nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tổ
chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các trường học trên
địa bàn tỉnh tham gia trong đó có nhiều ý tưởng tốt
được trao giải và là cơ sở để giao nhiệm vụ khoa học
công nghệ.
Các ý tưởng đạt giải có tính mới, tính thực tiễn
cao nhằm giải quyết các vấn đề nóng, gây bức xúc
trong xã hội như tình trạng ô nhiễm môi trường, mất
an toàn giao thông, ngộ độc thực phẩm, những bất
cập trong công tác quản lý phát triển du lịch, cải cách
hành chính. Đặc biệt là là giải pháp “Phát triển du lịch
sinh thái trên Cù lao Bãi Ngựa, thành phố Vũng Tàu”
của tác giả Vũ Văn Đảo – Công ty Cổ phần Công nghệ
Việt – Séc. Đây là ý tưởng đạt giải nhất, có tính đột
phá, có khả năng mang lại lợi ích kinh tế; góp phần
bảo vệ môi trường, sinh thái, khai thác tài nguyên một
cách hiệu quả và tạo nên một điểm đến du lịch mới
cho tỉnh.
Nguồn: Sở KH&CN
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CHUNG KẾT, TRAO GIẢI CUỘC THI KHỞI NGHIỆP
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BR-VT NĂM 2017

Ngày 05/01, tại khách sạn Malibu (Tp. Vũng Tàu) đã
diễn ra buổi chung kết, trao giải cuộc thi Khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017. Tham dự
chương trình chung kết, trao giải có ông Nguyễn
Thành Long – PCT UBND tỉnh, ông Trần Văn Khánh –
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh, ông
Mai Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN, các đại biểu đại
diện cho các Sở, ban, ngành, các tổ chức hỗ trợ khởi
nghiệp trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, các
doanh nhân, các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
Ngày 21/04/2017,
UBND tỉnh đã ban
hành thể lệ cuộc
thi Khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tỉnh
BR-VT năm 2017 tại
Quyết định số 1054/
QĐ-UBND, từ đó Sở
KH&CN đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
để truyên truyền, phát động về cuộc thi và tập huấn
chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tính đến
hết ngày 31/10/2017 là hạn chót nhận hồ sơ dự thi đã
có 85 hồ sơ tham dự cuộc thi và có 19 ý tưởng, dự án
lọt vào vòng chung kết.
Sau khi xem xét và đánh giá hồ sơ dự thi, Ban Tổ
chức đã chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5
giải khuyến khích gồm:
- Giải nhất được trao cho ý tưởng, dự án:
1. Lập điểm cung cấp mô hình hệ thống công nghệ
tưới bù áp ASOP cho cây đa niên.
- Giải nhì được trao cho các ý tưởng, dự án:
1. Sản xuất đèn LED công suất lớn cho khai thác hải
sản.
2. Trồng vườn hồ tiêu ra hoa theo ý muốn.
- Giải ba được trao cho các ý tưởng, dự án:
1. Wcloud – World 3600 Cloud Enterprise Solution.
2. Breaskfast for kids – Bữa sáng an toàn cho trẻ.
3. Thiết kế, thi công lắp đặt và lập trình máy dò cá
ngang.
- Giải khuyến khích được trao cho các ý tưởng, dự
án:
1. Dự án thương mại điện tử kết hợp kinh doanh
truyền thống Tikiphache.com.
2. Hố ga không mùi, không muỗi.
3. Tấc đất, tấc vàng nhà nông thu ngay bạc tỷ.
4. Mô hình điểm dừng chân, tham quan vườn lan tại
TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT.
5. Khôi phục và phát triển thương hiệu rượu Áp
xanh tỉnh BR-VT.
Nguồn: Sở KH&CN
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