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Khởi động chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử

C

hương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ điện tử
vừa được khởi động với sự chứng kiến của Thủ tướng
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Chương trình đào tạo 100 chuyên gia nòng cốt triển
khai chính phủ điện tử nhắm đến các đối tượng là Trưởng
Phòng CNTT của các Sở TT&TT, Giám đốc Trung tâm
CNTT-TT của các Sở TT&TT, Trưởng Phòng Ứng dụng CNTT
của các cơ quan chuyên trách như Cục CNTT của Bộ Y tế
hay các Trung tâm CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ.
Chương trình có 3 mục tiêu chính: Trang bị cho các học
viên kiến thức chuyên sâu về CNTT và bài học kinh nghiệm
hay về triển khai chính phủ điện tử trên thế giới và Việt
Nam. Mỗi học viên sẽ được tham gia chương trình đào tạo
thống nhất, thường xuyên, liên tục trong nhiều năm để trở
thành những chuyên gia về chính phủ điện tử ở từng bộ,
ngành, địa phương đủ sức giải quyết các vấn đề đặt ra ở
bộ, ngành, địa phương mình.
100 chuyên gia tham gia chương trình sẽ hình thành
một mạng lưới chuyên gia chính phủ điện tử từ Trung
ương đến địa phương bởi tri thức trao đổi giữa các chuyên
gia sẽ không tăng theo cấp số cộng mà tăng theo cấp số
mũ.
Như vậy, tri thức của mạng lưới 100 chuyên gia chính
phủ điện tử tham gia chương trình này sẽ tương đương

với tri thức của 10.000 chuyên gia. Đây chính là lợi ích lớn
nhất mà chương trình đào tạo 100 chuyên gia chính phủ
điện tử đem lại.
Các bài giảng của chương trình đào tạo được chia sẻ
lên trang thông tin mạng của Trung tâm Một cửa hỗ trợ
triển khai chính phủ điện tử tại địa chỉ “egov.mic.gov.vn”.
Bộ TT&TT cho biết tất cả các bộ, ngành, địa phương
đều cam kết trong vòng 3 năm tới không chuyển công tác
các học viên để họ phát huy vai trò chuyên gia nòng cốt về
chính phủ điện tử của bộ, ngành, địa phương mình.
ĐỨC TUÂN

Giảm tới 86% báo cáo giấy nhờ ứng dụng CNTT ở EVN

M

ột trong những bước đột phá trong cải cách hành
chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đó là từ
tháng 4/2018, Tập đoàn đưa vào sử dụng rộng rãi tại cơ
quan EVN và các đơn vị thành viên hệ thống phần mềm
văn phòng điện tử E-Office, được tích hợp chữ ký số và
triển khai văn bản trên máy tính và thiết bị di động. Ngoại
trừ những văn bản tài liệu bắt buộc phải quản lý theo chế
độ văn bản mật, hầu hết công văn đến đều được số hóa,
chuyển vào hệ thống văn phòng điện tử và giải quyết theo
quy trình, tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm, lưu trữ văn
bản dưới dạng file điện tử.
Sau hơn một năm triển khai rộng rãi, hệ thống E-Office
đã góp phần làm thay đổi thói quen trong xử lý văn bản
hành chính của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc. Các
văn bản đi/đến đã được xử lý trên môi trường mạng, từ đó
giảm thời gian lưu chuyển văn bản, công văn giữa các ban
EVN cũng như giữa EVN với các đơn vị trực thuộc; đồng
thời xóa bỏ các giới hạn về không gian, vị trí địa lý. Việc giải
quyết công văn đi, công văn đến trên hệ thống E-Office
cũng đã giúp Tập đoàn tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm
và chi phí vận chuyển tài liệu so với trước đây. Hiện nay
công tác lập hồ sơ công việc đã được thực hiện đồng bộ và
toàn diện trên môi trường mạng. Tính đến hết năm 2018,
Tập đoàn đã giảm được 86% số lượng báo cáo giấy - từ 129
báo cáo giảm xuống chỉ còn 18 báo cáo.
Đặc biệt, từ ngày 01/01/2019, EVN đã đưa vào vận

hành phần mềm dùng chung – cổng thông tin EVNPortal
để gửi/nhận báo cáo từ các đơn vị với 83 loại báo cáo;
trong đó có 48 báo cáo đính kèm file, còn lại là báo cáo
bằng cách nhập bảng biểu và các phần mềm dùng chung.
Với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa công tác báo
cáo, đến nay chỉ còn 26 báo cáo bằng hình thức đính kèm
file thực hiện trên EVNPortal.
Công tác cải cách hành chính cũng đã được triển khai
rộng khắp đến các đơn vị trực thuộc. Nhiều đơn vị đã có
các ý tưởng sáng tạo, phát huy hiệu quả cao. Điển hình,
tại Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh, hiện chỉ còn
137 loại báo cáo, trong đó có đến 82 loại qua cổng Portal.
EVNHCMC cũng đã xây dựng được 1.432 lưu đồ giải quyết
công việc, đảm bảo sự hiệu quả, chính xác, nhanh chóng.
Tổng công ty Điện lực miền Trung đã giảm tối thiểu 20%
thời lượng và các cuộc họp không cần thiết; triệt để áp
dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sử
dụng chữ ký số...
EVN đã và đang tạo bước đột phá trong công tác cải
cách hành chính, hướng tới xây dựng văn phòng điện tử,
doanh nghiệp số thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công
nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp, tăng cường kết
nối, chia sẻ thông tin, trao đổi và xử lý công việc qua môi
trường mạng, ứng dụng chữ ký số....
ĐỨC CHÍNH
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Bộ Công Thương cùng Siemens

XÂY DỰNG LỘ TRÌNH
CHUYỂN ĐỔI SỐ

cho doanh nghiệp Việt Nam
THY THẢO

Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội thảo kỹ thuật với chủ đề
“Đánh giá mức độ sẵn sàng và Xây dựng lộ trình chuyển đổi số
tại doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong Cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ 4”.

Đ

ây là sự kiện nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa
Bộ Công Thương và Tập đoàn Siemens về chuyển
đổi số trong công nghiệp. Hội thảo còn có sự
tham gia của các đơn vị tư vấn là Công ty TÜV SÜD, Công
ty Tư vấn McKinsey và nhiều doanh nghiệp công nghiệp
tại Việt Nam.
“CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ YÊU CẦU TẤT YẾU” VỚI
DOANH NGHIỆP VIỆT
Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ
Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương cho biết, nhằm
khai thác những lợi thế và kinh nghiệm của các doanh
nghiệp Đức nói chung và Tập đoàn Siemens nói riêng,
tháng 4/2019, Bộ Công Thương đã ký Biên bản ghi nhớ với
Tập đoàn Siemens về phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp với
tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam, trong đó, thúc
đẩy số hóa các lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam thông
qua giới thiệu các công nghệ tự động hóa và số hóa hiện
đại trong một số ngành công nghiệp tiêu biểu được cả hai
bên quan tâm đã trở thành một trong những nội dung ưu
tiên hợp tác giữa hai bên.
Để triển khai nội dung này, Bộ Công Thương và Tập
đoàn Siemens đã thống nhất lựa chọn việc áp dụng thí
điểm Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng cho sản xuất công nghiệp
thông minh (Smart Industry Readiness Index – SIRI) do
Chính phủ Singapore xây dựng, nhằm hỗ trợ các doanh
nghiệp của Việt Nam trong quá trình tiếp cận và triển khai
thực hiện chuyển đổi số.
Khảo sát của Bộ Công Thương thực hiện năm 2017 –
2018 đã chỉ ra rằng năng lực tiếp cận với cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 của Việt Nam bị hạn chế bởi những vấn
đề có tính chất hết sức cơ bản. Trong đó, khả năng số hóa
dữ liệu, kết nối dữ liệu trong nội bộ doanh nghiệp cũng
như giữa doanh nghiệp và các đối tác trong chuỗi còn rất
hạn chế, dẫn đến khả năng tự vận hành theo thay đổi, tự
động quản trị của doanh nghiệp rất thấp, chỉ ở mức 2%
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Ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công
nghệ, Bộ Công Thương chia sẻ sự cần thiết của chuyển
đổi số đối với doanh nghiệp Việt Nam

(ở phạm vi toàn doanh nghiệp); 11-12 % (ở các khu vực
riêng lẻ trong doanh nghiệp); các mô hình quản trị doanh
nghiệp dựa trên dữ liệu có tỷ lệ áp dụng rất hạn chế, chỉ ở
mức trên dưới 5%.
Đơn cử như, các hệ thống Quản lý chuỗi cung ứng
(SCM), Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), Hệ thống thiết
lập kế hoạch sản xuất (PPS), Quản lý dữ liệu sản phẩm
(PDM)… đều có mức độ áp dụng chỉ ở mức 2-3%,…
Có thể thấy, mức độ ứng dụng các công nghệ chủ yếu
từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của các doanh nghiệp
sản xuất công nghiệp Việt Nam còn rất hạn chế.
Bởi vậy, đại diện Bộ Công Thương cho rằng việc có một
Bộ chỉ số đánh giá cho công nghiệp thông minh mang
tính định hướng cho các doanh nghiệp sản xuất trong tiến

Tin tức - Sự kiện

Toàn cảnh Hội thảo Đánh giá mức độ sẵn sàng và Xây dựng lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

trình số hóa hoạt động của mình là hết sức cần thiết.
Từ phía doanh nghiệp, kết quả đánh giá sẽ cung cấp
một bức tranh toàn diện về hiện trạng doanh nghiệp so
với các yêu cầu phát triển sản xuất thông minh.
Từ phía đơn vị tư vấn, kết quả này là thông tin đầu vào
quan trọng hỗ trợ đơn vị tư vấn đưa ra phương án toàn
diện và lộ trình hay cách đi phù hợp cho quá trình chuyển
đổi số của doanh nghiệp.
“Thách thức đi liền với cơ hội khi chúng ta có thể
nhanh chóng nắm bắt và biến những khó khăn trước mắt
trở thành lợi thế. Chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, trong
đó, mỗi doanh nghiệp cần tìm ra cho mình những hướng
đi phù hợp”, ông Trần Việt Hòa nhấn mạnh.
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐẾN CUỐI
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Cũng tại Tại Hội thảo, các doanh nghiệp đã được
nghe các chuyên gia giới thiệu nhiều nội dung, thông
tin hữu ích, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh
nghiệp như: Đánh giá thực trạng tiếp cận cách mạng
công nghiệp 4.0 thông qua Bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng
cho sản xuất công nghiệp thông minh (SIRI) do đại diện
Công ty TÜV SÜD trình bày; các chuyên gia của Tập đoàn
Siemens giới thiệu về các công nghệ của công nghiệp 4.0
phục vụ quá trình chuyển đổi số, đồng thời cũng chỉ ra
những thách thức cho quá trình này; các Chuyên gia đến
từ Công ty Tư vấn McKinsey giới thiệu về Ba chuyển đổi
lớn trong kỷ nguyên số.
Ngay sau phần trình bày của các chuyên gia, Bộ Công
Thương đã triển khai phần thảo luận và đăng ký tham gia

thí điểm khảo sát và đánh giá xác định chỉ số sẵn sàng
cho sản xuất công nghiệp thông minh. Từ đây, 15 doanh
nghiệp phù hợp đã được lựa chọn để nhận sự hỗ trợ của
Chương trình.
Dự kiến, ngay sau Hội thảo này, Bộ Công Thương
cùng Tập đoàn Siemens, Hội đồng phát triển kinh tế của
Chính phủ Singapore, Công ty TÜV SÜD sẽ khảo sát và
hỗ trợ tư vấn áp dụng bộ chỉ số SIRI tại các doanh nghiệp
miễn phí ngay trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019. Qua
các bước đánh giá đầu tiên, 7 trong số 15 doanh nghiệp
tham gia đánh giá SIRI sẽ được lựa chọn để tiếp tục nhận
tư vấn sâu về giải pháp và phương án đầu tư chuyển đổi
số. Các doanh nghiệp có kế hoạch đầu tư đổi mới công
nghệ, chuyển đổi số, xây dựng nhà máy theo hướng công
nghiệp 4.0 sẽ được ưu tiên lựa chọn.
“Phát triển nhà máy số chính là tâm điểm của cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đây cũng là định
hướng ưu tiên lớn của ngành Công Thương trong phát
triển một nền sản xuất hiện đại trong tương lai”, đại diện
Bộ Công Thương khẳng định, đồng thời bày tỏ hy vọng,
cùng với sự đồng hành Siemens và các đơn vị tư vấn, cung
cấp giải pháp chuyển đổi số, công nghệ của công nghiệp
4.0 hàng đầu của thế giới, các doanh nghiệp của ngành
Công Thương sẽ đi từng bước đi vững chắc trên con đường
xây dựng một nền công nghiệp hiện đại.
Với việc triển khai Chương trình này, Bộ Công Thương
khẳng định khả năng kết nối doanh nghiệp với các nhà
cung cấp dịch vụ về chuyển đổi mô hình kinh doanh,
chuyển đổi công nghệ, xây dựng nền sản xuất với các nhà
máy thông minh, hướng tới phát triển bền vữngv
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sản xuất thông minh bằng chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể
Theo Bộ Công Thương, trong bối
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, các
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt
động đầu tư đổi mới công nghệ, ứng
dụng công nghệ cao đã và đang tạo
cơ hội bình đẳng cho tất cả các doanh
nghiệp có nhu cầu đầu tư để nâng cao
trình độ và hiệu quả sản xuất.
PHƯƠNG NGUYỄN

T

heo dự báo của IDC (Worldwide Digital Transformation
2018 Predictions), cho đến 2019 chi tiêu cho chuyển
đổi số (Digital Transformation) trên toàn cầu sẽ đạt
1,7 nghìn tỉ USD. Con số này lớn gần gấp đôi tổng GDP của
cả 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Philippines.
Trong khi đó, 35% các nhà sản xuất lớn trên thế giới sẽ
ứng dụng các sáng kiến giải pháp sản xuất thông minh để
tối đa hóa hiệu quả hoạt động và thời gian đáp ứng.
Đến 2019, 75% các nhà sản xuất lớn sẽ dựa trên IoT
(Internet vạn vật) và ứng dụng phân tích dữ liệu để cập
nhật hoạt động, giảm thiểu rủi ro và tăng tốc độ đưa sản
phẩm ra thị trường.
Những con số này cho thấy xu hướng chuyển đổi số,
sản xuất thông minh trên thế giới đang diễn ra mạnh mẽ
hơn bao giờ hết trong bối cảnh cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0, và tất nhiên Việt Nam cũng không thể nằm
ngoài dòng chảy này nếu muốn cạnh tranh tại thị trường
sân nhà hay vươn ra biển lớn quốc tế.
SẢN XUẤT THÔNG MINH LÀ GÌ?
Sản xuất thông minh - smart manufacturing bao hàm
việc ứng dụng công nghệ thông tin tới mọi khía cạnh của
quy trình sản xuất hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất,
rút ngắn thời gian và bảo vệ môi trường. Trong xu thế cách
mạng công nghiệp 4.0, sản xuất thông minh chính là sự
kết hợp giữa công nghệ thông tin và công nghệ sản xuất
để tối ưu hóa các quy trình nhằm đáp ứng sự biến đổi năng
động của thị trường.
Trong sản xuất thông minh, mọi thứ được kết nối thông
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Sản xuất thông minh là ứng dụng công nghệ thông tin
vào toàn bộ quy trình để nâng cao hiệu quả sản xuất,
rút ngắn thời gian và bảo vệ môi trường

qua các thiết bị như cảm biến hoặc nhận dạng bằng sóng
vô tuyến. Các sản phẩm, công đoạn sản xuất, máy móc,
công cụ… được tổ chức và liên lạc với nhau để nâng cao
sản lượng và hiệu quả của quá trình sản xuất trong một
hay thậm chí nhiều nhà máy, nhiều công ty.
Sản xuất thông minh bao gồm sự phát triển thông
minh của hệ thống quản lý và điều hành được số hóa trên
3 mức: vòng đời sản phẩm (Product lifecycle management
– PLM), hoạt động sản xuất (Manufacturing operation
management – MOM) và tự động hóa (Automation).
Quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) tích hợp thông tin
trên toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất từ giai đoạn ý tưởng
thiết kế – phát triển sản phẩm (ideation), qua thực hiện
sản xuất (realization) cho tới giai đoạn sử dụng (utilization)
bao gồm các dịch vụ hỗ trợ đối với sản phẩm và máy móc
– nhà xưởng.
Quản lý hoạt động sản xuất (MOM) số hóa quá trình
hoạt động sản xuất từ việc thu thập dữ liệu sản xuất phát
sinh, tối ưu hóa kế hoạch và lịch trình sản xuất, đến bảo
đảm chất lượng sản xuất và cung cấp thông tin minh bạch
cho quản lý điều hành.
NÊN HAY KHÔNG XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH
GIÁ MỚI HOÀN TOÀN?
Theo ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ Khoa học và
Công nghệ (Bộ Công Thương), Bộ chỉ số đánh giá cho công
nghiệp thông minh mang tính định hướng cho các doanh
nghiệp sản xuất trong tiến trình số hóa hoạt động của
mình là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.
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Từ phía doanh nghiệp, kết quả đánh giá sẽ cung cấp
một bức tranh toàn diện về hiện trạng doanh nghiệp so
với các yêu cầu phát triển sản xuất thông minh.
Từ phía đơn vị tư vấn và cung cấp giải pháp, kết quả
này là thông tin đầu vào quan trọng hỗ trợ đơn vị tư vấn
đưa ra phương án toàn diện và lộ trình hay cách đi phù
hợp cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Từ phía cơ quan quản lý nhà nước, kết quả đánh giá là
cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng cơ chế chính
sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hướng tới sản xuất
thông minh.
Kết quả nghiên cứu của Bộ Công Thương cho thấy,
nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tiến hành xây dựng
bộ chỉ số đánh giá về mức độ sẵn sàng với công nghiệp 4.0
cho các doanh nghiệp, như: Bộ chỉ số về mức độ sẵn sàng
về sản xuất thông minh (Smart Industry Readiness Index)
của Singapore; Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) của
Indonesia; Bộ công cụ đánh giá online Smart Industry 4.0
Readiness Online self – Check của Hiệp hội Kỹ thuật Cơ khí
của Đức (VDMA);...
Như vậy, mỗi quốc gia và tổ chức, tùy thuộc vào mục tiêu
và đối tượng áp dụng để xây dựng một Bộ chỉ số phù hợp.
Trong quá trình Bộ Công Thương phối hợp với UNDP
tiến hành điều tra, khảo sát về mức độ sẵn sàng tiếp cận
cách mạng công nghiệp 4.0 của doanh nghiệp ngành
Công Thương thực hiện năm 2018 đã chứng minh sự cần
thiết của bộ chỉ số này khi áp dụng vừa phải phù hợp với
điều kiện, trình độ phát triển của các doanh nghiệp Việt
Nam, vừa phải tương tích, tương đồng với các tiêu chuẩn
của các quốc gia, tổ chức quốc tế.
“Để làm được điều này một cách hiệu quả, thay vì bắt
đầu xây dựng một bộ chỉ số hoàn toàn mới cho các doanh
nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ ưu tiên việc thử
nghiệm áp dụng những bộ chỉ số và công cụ hiện có”, Vụ
trưởng Trần Việt Hòa cho biết.
Với việc thử nghiệm trên diện rộng cho các doanh
nghiệp trong các ngành, lĩnh vực khác nhau, quy mô và
đặc thù khác nhau, Bộ Công Thương sẽ đánh giá và điều
chỉnh những điểm chưa hợp lý để đảm bảo tính phù hợp
của các Bộ chỉ số này đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
Hiện nay, với sự hợp tác cùng Tập đoàn Siemens, Hội
đồng Phát triển kinh tế Singapore (Economic Development
Board – EDB) và một số đối tác Bộ Công Thương sẽ thử
nghiệm áp dụng bộ chỉ số Smart Industry Readiness Index
của Singapore cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho rằng, với sự
chủ động, tích cực tham gia hợp tác của Bộ Công Thương
và hỗ trợ từ phía các đối tác, chúng ta có thể lựa chọn,
xây dựng được bộ chỉ số đánh giá phù hợp cho các doanh
nghiệp sản xuất của Việt Nam.
CHÍNH SÁCH LÀ “CHÌA KHÓA” THÚC ĐẨY
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÔNG MINH
Hiện nay, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt
động đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao
đang tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp có
nhu cầu đầu tư để nâng cao trình độ và hiệu quả sản xuất.
Với định hướng của Đảng và Chính phủ trong việc nâng

Việt Nam sẽ ưu tiên thử nghiệm một số Bộ chỉ số đánh
giá công nghiệp thông minh hiện có trên thế giới

cao năng lực tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
của doanh nghiệp, việc chủ động tham gia và tận dụng cơ
hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong thời gian tới,
các doanh nghiệp sẽ được tiếp cận với nhiều chính sách
ưu đãi minh bạch, công bằng và cởi mở hơn nữa.
Theo ông Trần Việt Hòa, từ phía Bộ Công Thương, các
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đã và đang được triển khai
tập trung chủ yếu, trong đó có cung cấp thông tin, hướng
dẫn doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư, đổi
mới công nghệ, chuyển đổi số, đồng thời kết nối doanh
nghiệp với các đơn vị tư vấn, nhà cung cấp công nghệ, giải
pháp có uy tín, chất lượng và phù hợp với đặc thù, yêu cầu
của các ngành, lĩnh vực.
Song song với đó, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu phát
triển, chuyển giao công nghệ các doanh nghiệp, dự án có
tính chất tiên phong trong một số lĩnh vực công nghiệp
công nghệ cao.
Với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách thông
qua nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các Dự án,
Chương trình, Đề án khoa học công nghệ, Bộ Công Thương
kỳ vọng tạo ra những mô hình điểm, thành công để minh
chứng cho hiệu quả đầu tư, đổi mới công nghệ mang lại,
dẫn dắt hoạt động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp
khác trong ngành.
Các doanh nghiệp được ưu tiên lựa chọn sẽ tập trung
trong các ngành công nghiệp chủ lực, ưu tiên phát triển
của ngành Công Thương trong giai đoạn tới, sự phát triển
của ngành/lĩnh vực có khả năng lan tỏa, tạo ra sự phát
triển của các ngành/lĩnh vực khác.
Đặc biệt, đối với Chương trình Phát triển một số ngành
công nghiệp công nghệ cao, Bộ Công Thương đã xác định
được và triển khai cách tiếp cận mới, phát huy vai trò chủ
động của cơ quan quản lý nhà nước trong lựa chọn những
dự án tốt, ưu tiên cho đối tượng doanh nghiệp.
Theo đó, Bộ Công Thương tập trung vào xây dựng
những nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quy mô
lớn, chuyển trọng tâm hỗ trợ từ nghiên cứu cơ bản sang
nghiên cứu phát triển sản phẩm và đẩy mạnh sự phối hợp
giữa cơ quan nghiên cứu khoa học với lực lượng khoa
học của các doanh nghiệp nhằm thương mại hóa các sản
phẩm nghiên cứu, có khả năng sản xuất theo quy mô công
nghiệp, nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư tham
gia vào công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số mạnh
mẽ hướng tới sản xuất thông minhv
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GDP Việt
Nam có thể
tăng thêm
khoảng 162
tỷ USD trong
20 năm nếu
Việt Nam
chuyển đổi số
thành công.
THU THỦY

GDP SẼ CÓ THÊM
162 TỶ USD
nếu Việt Nam chuyển đổi số
thành công

DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG
TÂM TRONG PHÁT TRIỂN
KINH TẾ SỐ
Việt Nam đang ở giai đoạn nào
của quá trình xây dựng nền kinh tế
số? Những vướng mắc, thách thức
đặt ra là gì? Vai trò của giới doanh
nghiệp tư nhân như thế nào?
Với mục tiêu giải đáp những câu
hỏi này và đưa ra Hiến kế, giải pháp
cho nền kinh tế số, hơn 300 chuyên
gia trong và ngoài nước, nhà kinh tế,
đại diện doanh nghiệp tư nhân sẽ
cùng thảo luận tại Hội thảo chuyên
đề “Hoàn thiện thể chế và các điều
kiện nền tảng để phát triển kinh tế số
tại Việt Nam”. Đây cũng là một trong
những phiên thảo luận hấp dẫn thu
hút sự quan tâm đông đảo của khách
mời tham dự.
Theo ông Vũ Đại Thắng - Thứ
trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, kinh tế
số đang diễn ra nhanh chóng và có
tác động to lớn, sâu rộng tới mọi mặt
đời sống kinh tế - xã hội của tất cả các
quốc gia; thúc đẩy quá trình chuyển
đổi toàn diện trên tất cả các mặt của
cuộc sống xã hội, từ tổ chức sản xuất,
cung ứng dịch vụ, phương thức kinh
doanh, đến cách thức tiêu dùng, cách
thức giao tiếp...
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng dẫn
nghiên cứu của Google và Temasek
(Singapore) cho biết, kinh tế số của
Việt Nam đạt 3 tỷ USD năm 2015, tăng
lên 9 tỷ USD năm 2018 và dự báo đạt
30 tỷ USD vào năm 2025. Trong khi
đó một nghiên cứu khác của Tổ chức
Data 61 (Australia), GDP Việt Nam có
thể tăng thêm khoảng 162 tỷ USD
trong 20 năm nếu Việt Nam chuyển

Ông Vũ Đại Thắng nhận định, doanh nghiệp là trung tâm trong phát triển
kinh tế số, các doanh nghiệp chủ động tìm ra giải pháp ứng dụng công
nghệ số, thực hiện chuyển đổi số

đổi số thành công.
Trong sự biến chuyển này, Thứ
trưởng Vũ Đại Thắng nhấn mạnh,
doanh nghiệp là trung tâm trong
phát triển kinh tế số và bày tỏ mong
muốn các doanh nghiệp chủ động
tìm ra giải pháp ứng dụng công nghệ
số, thực hiện chuyển đổi số và tham
gia xây dựng các yếu tố nền tảng cho
kinh tế số.
Về phía Chính phủ, chủ động
nghiên cứu và xây dựng các chính
sách để Việt Nam có thể nhanh chóng
khai thác các lợi ích tiềm năng này. Bộ
Kế hoạch & Đầu tư đang thực hiện
nhiệm vụ xây dựng chiến lược quốc
gia về cách mạng công nghiệp 4.0,
trong đó có các chính sách phát triển
kinh tế số.
“Các chính sách này sẽ hướng tới
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xây dựng các yếu tố nền tảng cần
thiết để doanh nghiệp có thể thực
hiện chuyển đổi số thành công, nâng
cao năng suất, góp phần chuyển đổi
mô hình tăng trưởng theo hướng
tăng trưởng nhanh hơn và bền vững
hơn”, Thứ trưởng Vũ Đại Thắng nói.
Để thúc đẩy phát triển kinh tế
số ở Việt Nam, Thứ trưởng Vũ Đại
Thắng nhấn mạnh tới 4 chính sách
quan trọng:
Thứ nhất, xây dựng nền tảng thể
chế cho các mô hình kinh doanh kinh
tế số, trong đó sửa đổi, bổ sung quy
định pháp luật cho các ngành đang
có nhiều mô hình kinh doanh mới
như thương mại điện tử, tài chính số,
ngân hàng số... Cải cách thể chế để
thu hút đầu tư cho các công nghệ số
trong các lĩnh vực đầu tư mạo hiểm,

Tin tức - Sự kiện

Hơn 300 chuyên gia trong và ngoài nước cùng các nhà kinh tế đưa ra các
hiến kế giải pháp cho nền kinh tế số

đầu tư thiên thần theo hướng tạo
thuận lợi tối đa cho các hoạt động
góp vốn, mua cổ phần, mua bán sáp
nhập doanh nghiệp công nghệ số.
Thứ hai, phát triển hạ tầng kết nối.
Theo đó, Chính phủ khuyến khích
doanh nghiệp nhanh chóng phát
triển dịch vụ internet di động 5G, đầu
tư mở rộng mạng lưới cáp quang tốc
độ cao và tăng băng thông internet
quốc tế. Xây dựng xa lộ internet cho
các dịch vụ nhiều người dùng, ví dụ
dịch vụ hành chính công, dịch vụ y tế,
giáo dục và các dịch vụ khác.
Thứ ba, xây dựng các cơ sở dữ liệu
quốc gia và các cơ sở dữ liệu khác. Xây
dựng chính sách, thể chế cho hoạt
động thu thập, quản lý, kết nối, chia

sẻ và thương mại hóa các cơ sở dữ
liệu quốc gia trên cơ sở bảo đảm an
toàn dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân...
Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực
các chuyên ngành an ninh mạng,
công nghệ thông tin, truyền thông,
giải trí... để chuẩn bị cho quá trình
chuyển đổi sản xuất và việc làm.
SỚM TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ
5G, MOBILE MONEY
Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền
thông - Nguyễn Thành Hưng cho biết,
Bộ đang triển khai một số nhiệm vụ
để tham mưu, trình Chính phủ, tạo
điều kiện nền tảng cho sự phát triển
kinh tế số tại Việt Nam.
Trong đó, Bộ Thông tin & Truyền

thông đang xây dựng Đề án quốc gia
về Chuyển đổi số, trong đó đề xuất
các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
để chuyển đổi số nền kinh tế, xã hội,
chuyển đổi số cơ quan nhà nước và
một số ngành trọng điểm.
Trong lĩnh vực viễn thông, Bộ
cũng đang xây dựng chiến lược mới
để nâng cao tính cạnh tranh, hướng
dẫn các doanh nghiệp viễn thông
sớm triển khai thử nghiệm công nghệ
5G. Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn
thông xây dựng, hoàn thiện hồ sơ xin
cấp phép dịch vụ Mobile Money.
Ngoài ra, Bộ cũng đã xây dựng
các Nghị định để thúc đẩy ứng dụng
công nghệ thông tin, trong đó có
Nghị định về định danh và xác thực
điện tử, Nghị định về quản lý, kết nối
và chia sẻ dữ liệu số. Cơ quan chủ
quản cũng đang phối hợp với Diễn
đàn Kinh tế thế giới để thiết lập Trung
tâm Cách mạng công nghiệp 4.0 để
thử nghiệm các chính sách mới.
Bên cạnh việc xây dựng những
nền tảng ban đầu, Thứ trưởng
Nguyễn Thành Hưng cũng cho biết
đang chú trọng vào những giải pháp
đảm bảo an toàn, an ninh không
gian mạng, tăng cường các giải
pháp để chống mã độc, giảm các
cuộc tấn công mạng từ nước ngoài
vào Việt Nam. v

Ký thỏa thuận hợp tác “Chuyển đổi số EVNHANOI”

V

ừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
(EVNHANOI) và Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống
thông tin FPT (FPT Information system - FIS), đã ký kết thỏa
thuận hợp tác “Chuyển đổi số EVNHANOI”.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Danh Duyên Tổng Giám đốc EVNHANOI cho biết, để quá trình chuyển
đổi số đạt được thành công, EVNHANOI cần sự hỗ trợ
hợp tác của FIS nhằm thúc đẩy sự phát triển hợp tác về
chiến lược chuyển đổi số (Digital Transformation) trong
hệ thống quản trị, kinh doanh điện năng và quản lý vận
hành tại EVNHANOI được thực hiện bởi đội ngũ các tập
thể chuyên gia về công nghệ thông tin, mạng lưới thiết
bị kết nối Internet (IOT) giữa các đơn vị chức năng của FIS
và EVNHANOI, với mục đích hỗ trợ cho những nghiên cứu,
ứng dụng chung về chuyển đổi số trong các lĩnh vực mà cả
hai bên cùng quan tâm.
Ngoài ra, hai bên hợp tác để phát huy thế mạnh của
FIS trong việc tư vấn và đồng hành cùng EVNHANOI trong
việc tối ưu hoá, số hoá và ứng dụng chuyển đổi số các
quy trình quản trị doanh nghiệp, quy trình nghiệp vụ kinh
doanh điện năng và quản lý vận hành của EVNHANOI, góp

phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý
và kinh doanh phân phối điện, giảm thiểu chi phí, nâng
cao năng lực cạnh tranh của EVNHANOI, đảm bảo an toàn
lao động, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống và thu
nhập của cán bộ nhân viên… trong thời kì mới, thời kì của
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
NM
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Chủ tịch VINASA
khuyến cáo chọn một

“ĐIỂM ĐỘT PHÁ”
ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Theo Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình,
để chuyển đổi số thành công, nên bắt đầu
từ một lĩnh vực được lựa chọn như một
“Điểm đột phá” để tập trung nguồn lực
với những chính sách cụ thể để tiến hành
chuyển đổi số.
NGỌC MINH – VÂN ANH

V

ới chủ đề “Chuyển đổi số vì một
Việt Nam hùng cường”, Diễn
đàn Cấp cao CNTT và Truyền
thông Việt Nam vừa được Bộ TT&TT và
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT
Việt Nam (VINASA) phối hợp tổ chức
tại Hà Nội đã đặc biệt nhấn mạnh tính
cấp thiết của việc tiến hành chuyển
đổi số tại Việt Nam, đồng thời chỉ rõ
yếu tố tiên quyết với tiến trình chuyển
đổi số chính là sự đồng thuận, chung
tay của Chính phủ, doanh nghiệp và
cộng đồng công nghệ.
Nhận định chuyển đổi số mở
ra cơ hội lớn cho Việt Nam, song Bộ
trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng
đã cho biết: “Đây là một sự thay đổi
mang tính toàn diện, đến từng doanh
nghiệp, từng tổ chức, đến từng người
dân, đến mọi lĩnh vực. Một khối lượng
công việc khổng lồ, một sự chuyển
dịch mang tính lịch sử, ngàn năm mới
có một lần. Việt Nam muốn thay đổi
thứ hạng thế giới thì phải đi nhanh
và đi đầu để có lợi thế cạnh tranh.
Chuyển đổi số không cần nhiều cơ sở
vật chất mà cái cần chính là thay đổi
tư duy”.
Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình
cũng nhấn mạnh, chuyển đổi số là
xu hướng toàn cầu, là vấn đề sống

Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình

còn đối với các quốc gia, tổ chức,
doanh nghiệp. Thế giới đang chứng
kiến những thay đổi vô cùng to lớn
về năng suất lao động, trải nghiệm
của người sử dụng và nhiều mô hình
kinh doanh mới đã và đang được
hình thành. Amazon cả tập đoàn chỉ
có 6 kế toán, người mua hàng chỉ cần
mở ứng dụng, vào cửa hàng, scan,
nhặt đồ và ra về, các thủ tục về thanh
toán được thực hiện tự động trên
ứng dụng amazon go; từ bất kỳ đâu
trên thế giới chỉ cần có điện thoại di
động, Wi-Fi là có thể học được trực
tuyến từ các giảng viên xuất sắc nhất
trên thế giới trên ứng dụng học trực
tuyến của coursera; các mô hình kinh
doanh mới, mô hình kinh tế chia sẻ,
được hình thành từ việc sử dụng các
công nghê mới đã tạo nên Uber, Grab,
AirBNB...
Theo nghiên cứu từ năm 2017 của
Microsoft tại khu vực châu Á - Thái
Bình Dương, tác động mà chuyển
đổi số mang lại cho GDP năm 2017
là khoảng 6%, năm 2019 được dự
đoán là 25% và tới năm 2021 là 60%.
Chuyển đổi số cũng làm tăng năng
suất lao động 15% trong năm 2017,
dự kiến 2020 là 21%; 85% công việc
trong khu vực sẽ bị biến đổi trong ba
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năm tiếp theo. Còn Công ty Nghiên
cứu McKensey chỉ ra rằng, vào năm
2025, mức độ tác động của chuyển
đổi số tới GDP của nước Mỹ là khoảng
25%, còn ở các nước châu Âu là
khoảng 36%.
“Chuyển đổi số là một vận hội
phát triển chưa từng có trong lịch sử,
thời cơ để Việt Nam bắt kịp, đi cùng
và có thể vượt lên các nước phát triển.
Vậy Việt Nam chúng ta đang ở đâu?
cần làm gì? đâu là những giải pháp
đột phá cho Việt Nam?”, ông Trương
Gia Bình nêu vấn đề.
Kết quả khảo sát nhanh về chuyển
đổi số được Ban tổ chức Diễn đàn
Vietnam ICT Summit 2019 tiến hành
với 352 đơn vị, doanh nghiệp đã cho
thấy, có 5,1% cơ quan, tổ chức trả lời
chưa hiểu biết, chưa có hành động gì;
30,7% cơ quan, tổ chức đã tìm hiểu
nhưng chưa biết cần phải làm gì;
40,6% đơn vị cho biết đã hiểu và đã
sẵn sàng mọi nguồn lực cho chuyển
đổi số; 23,6% đơn vị đang triển khai
các hoạt động chuyển đổi số.
Ba yếu tố quan trọng nhất thúc
đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam,
theo đánh giá của các đơn vị, doanh
nghiệp tham gia khảo sát, gồm có:
quyết tâm của Chính phủ (69%); phát

Tin tức - Sự kiện
triển hạ tầng số (53,7%) và sự đồng
thuận của các bộ, ngành, cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp (52%). Ngoài ra, 2
yếu tố quan trọng tiếp theo là cơ chế
chính sách cởi mở (45,5%)và đào tạo
nguồn nhân lực (41,8%).
CNTT, Tài chính ngân hàng và
Thương mại điện tử được nhận định
là 3 lĩnh vực có thể chuyển đổi số
nhanh nhất, với tỷ lệ các cơ quan, tổ
chức lựa chọn lần lượt là 77,3%; 69,3%
và 65,5%.
Về phía tổ chức, doanh nghiệp, 3
yếu tố được cho là quan trọng nhất
để giúp đẩy nhanh chuyển đổi số là
tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo
(85,5%); có kế hoạch chuyển đổi số
cụ thể (58,8%) và năng lực đội ngũ
triển khai (46,9%). Các vấn đề được cơ
quan, tổ chức tham gia khảo sát cho
biết họ quan tâm hơn cả khi triển khai
chuyển đổi số là: nguồn lực để triển
khai (55,7%); tin học hoá khác với
chuyển đổi số như thế nào (39,2%);
chuyển đổi số nên bắt đầu như thế
nào (38,4%).
Cũng trong trao đổi tại Diễn đàn,
Chủ tịch VINASA Trương Gia Bình

khẳng định, Đề án chuyển đổi số
quốc gia do Bộ TT&TT chủ trì sẽ đóng
vai trò rất quan trọng, nhằm thực
hiện những chuyển đổi bứt phá để
hướng tới một Việt Nam số, trong đó
tận dụng đầy đủ sự tiến bộ, sáng tạo
của công nghệ số để phát triển kinh
tế xã hội.
Ông Trương Gia Bình cũng cho
rằng, để chuyển đổi số thành công
tại Việt Nam, mỗi địa phương, mỗi bộ
ngành, doanh nghiệp, tổ chức nên
bắt đầu từ một lĩnh vực được lựa chọn
như một “Điểm đột phá” để tập trung
nguồn lực với những chính sách cụ
thể để tiến hành chuyển đổi số. Khi đã
tìm được đường hướng phát triển, với
nền tảng vững chắc, bền vững, cùng

đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm
tư vấn chiến lược, các tổ chức, doanh
nghiệp đó có thể đo đếm, đánh giá
tính hiệu quả thực sự để điều chỉnh
và tìm ra giải pháp phù hợp nhất dựa
trên đặc tính cơ sở.
“Câu chuyện về quyết tâm Xây
dựng Trung tâm Trí tuệ nhân tạo tại
Quy Nhơn là một ví dụ cho điều này.
Với quyết tâm cao của địa phương và
những tư vấn từ các chuyên gia công
nghệ có kinh nghiệm về chuyển đổi
số, đây sẽ là nơi thu hút nhân tài khu
vực miền Trung, đào tạo mới cũng
như hội tụ đội ngũ nhân sự tài năng
về trí tuệ nhân tạo để cung ứng cho
công cuộc chuyển đổi số tại Việt
Nam”, ông Bình chia sẻv

Thiết bị chiếu sáng không cần điện của Việt Nam nộp đơn
đăng ký sáng chế tại Mỹ

M

ột nhóm nhà khoa học Việt Nam vừa được công bố
đơn đăng ký sáng chế tại Mỹ cho nghiên cứu liên
quan đến thiết bị chiếu sáng không cần điện như một giải
pháp tiết kiệm trong việc chiếu sáng cho các công trình
xây dựng, đặc biệt là những ngôi nhà ống, với số công bố
đơn US2018094786 (A1) ngày 2018-04-05.
Nhóm tác giả đứng tên trong đơn đăng ký sáng chế
bao gồm TS. Nguyễn Trần Thuật – Trung tâm Nano và
Năng lượng, TS. Hoàng Chí Hiếu – Khoa Vật lý, Nguyễn
Quang Quân và Hồ Đức Quân – cựu sinh viên lớp Cử nhân
khoa học Tài năng Vật lý K58, Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội, và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải –
Đại học Quốc gia Hà Nội.
Nội dung chính của sáng chế là đề xuất một thiết kế
thấu kính được kết nối đơn giản với sợi quang. Thấu kính
này có dạng tương tự như thấu kính nhựa sử dụng trong
các đèn LED chiếu sáng, khác biệt ở chỗ thay vì tối ưu ánh
sáng đi ra từ bóng LED thành các chùm gần song song,
thấu kính tối ưu ánh sáng đi vào và chuyển thành các
chùm gần song song để được dẫn bằng sợi quang.
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp kết nối đơn
giản giữa sợi quang và loại thấu kính có một khe cắm.
Cuối cùng, sáng chế đề cập đến việc sử dụng các tổ
hợp khác nhau của nhiều thấu kính kết nối sợi quang

nhằm chế tạo các thiết bị hội tụ ánh sáng mặt trời từ
các phương khác nhau để tạo thành chùm sáng tương
đối song song ở đầu ra các sợi quang, cho các mục đích
truyền dẫn và chiếu sáng tự nhiên.
Thiết bị được đăng ký bảo hộ sáng chế nói trên có thể
được lắp đặt trên mái nhà, và nhờ cơ chế hội tụ ánh sáng
mặt trời, nó sẽ giúp chiếu sáng ngôi nhà mà không cần sử
dụng điện. Đồng thời, với cơ chế truyền dẫn, ánh sáng hội
tụ sẽ được đưa đến tất cả các tầng nhà thông qua các thiết
bị trong cùng hệ thống.
Trước đó, nghiên cứu này đã đăng ký bảo hộ sáng chế
tại Việt Nam với tên “Thấu kính hội tụ kết nối với sợi quang
và thiết bị thu nhận ánh sáng mặt trời sử dụng thấu kính
này”, số đơn 1-2016-04140 công bố ngày 25/01/2017.
Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Thiết bị nhận
sáng được tạo
thành nhờ sắp
xếp rất nhiều
các thấu kính
nhỏ kết nối sợi
quang
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EVN ĐÃ LÀM GÌ

để đạt “Doanh nghiệp chuyển đổi số
xuất sắc Việt Nam 2019”?
THƯỜNG LINH

T

ập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) cùng một số đơn vị của
ngành Điện vừa được nhận giải
thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số
xuất sắc Việt Nam 2019”.
Qua đánh giá của Hội đồng sơ
tuyển và Hội đồng chung khảo, toàn
Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 4 đơn
vị được vinh danh Doanh nghiệp
chuyển đổi số xuất sắc. Trong năm
2019, EVN đã ứng dụng mạnh mẽ,
đồng bộ các hệ thống công nghệ
thông tin, phục vụ hiệu quả công
tác quản lý, cũng như trong các hoạt
động sản xuất, kinh doanh của Tập
đoàn. Nhờ đó, mang tới nhiều lợi ích
cho khách hàng sử dụng điện và góp
phần xây dựng nền kinh tế số.
Một số sản phẩm phần mềm tiêu
biểu của EVN đã được ứng dụng và
phát huy hiệu quả trong sản xuất
kinh doanh như: Phần mềm Quản lý
văn phòng (E-office), Hệ thống thông
tin Quản lý khách hàng (CMIS), phần
mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS),
phần mềm Quản lý kỹ thuật lưới và
nguồn điện (PMIS), …
Cùng với EVN, Công ty Viễn thông
Điện lực và Công nghệ thông tin
(EVNICT) với Phần mềm thu thập
dữ liệu đo đếm (EVNHES) được vinh
danh với Giải thưởng Sản phẩm,
dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu
biểu. Ngoài ra, còn có Công ty Điện
lực Bến Tre, Công ty TNHH MTV Điện
lực Đồng Nai cũng được vinh danh
Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất
sắc. Trong đó, Công ty Điện lực Bến
Tre với sản phẩm chuyển đổi số là
Hệ thống miniSCADA; còn Công ty
TNHH MTV Điện lực Đồng Nai lại có
sản phẩm tiêu biểu là Ứng dụng số
hóa hợp đồng mua bán điện.
Trong nhiều năm qua, EVN đã chủ

động tham gia chuyển đổi số một
cách toàn diện với quyết tâm cao để
góp phần thúc đẩy quá trình chuyển
đổi số quốc gia diễn ra nhanh chóng
và sớm đạt được mục tiêu đề ra. EVN
đã tích cực ứng dụng CNTT trong
quản trị, sản xuất kinh doanh, dịch vụ
khách hàng từ rất sớm.
Từ 20 năm trước, EVN đã là một
trong những đơn vị tiên phong triển
khai văn phòng điện tử (E-Office).
Đến nay, 100% các đơn vị của EVN
đã sử dụng hệ thống E-Office để giải
quyết công việc. EVN cũng đã triển
khai ký số các văn bản điện tử trong
toàn Tập đoàn với kết quả hiện tại
là 95% văn bản trong Tập đoàn lưu
hành qua hình thức điện tử.
Đặc biệt, trong công tác kinh
doanh - dịch vụ khách hàng, năm
2013, EVN là đơn vị đầu tiên trong
cả nước phát hành hóa đơn điện tử
trên quy mô lớn. Việc phát hành hóa
đơn điện tử không chỉ hiện đại hóa,
thay đổi mạnh mẽ nghiệp vụ kinh
doanh của EVN, mà còn góp phần tạo
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tiền đề cho các phương thức thanh
toán điện tử và giao dịch điện tử trên
mạng giữa EVN và khách hàng.
Cũng từ năm 2013, các dịch vụ
điện đã được EVN phục vụ tương
đương dịch vụ công trực tuyến cấp độ
1. Tới năm 2018, EVN thực hiện tương
đương dịch vụ công cấp độ 4 – cấp
độ cao nhất. Các giao dịch của khách
hàng với EVN, từ khâu yêu cầu dịch
vụ đến ký hợp đồng và thanh toán,
đều được thực hiện trực tuyến thông
qua nền tảng công nghệ. Trong năm
2019, EVN đặt mục tiêu cung cấp các
dịch vụ điện tới khách hàng theo
hình thức giao dịch điện tử.
Việc đa dạng hóa kênh thanh
toán tiền điện cũng được EVN triển
khai trong những năm gần đây,
trong đó có hình thức thanh toán
tiền điện trực tuyến thông qua việc
trích nợ tự động, Internet banking,
mobile banking, ví điện tử,… EVN đã
có những bước tiến mạnh mẽ trong
việc ứng dụng công nghệ hiện đại để
chăm sóc khách hàng.

Diễn đàn Khoa học công nghệ
Tại các trung tâm chăm sóc khách hàng
ngành Điện, EVN không chỉ tiếp nhận yêu
cầu, tư vấn qua kênh tổng đài điện thoại,
mà còn đa dạng phương thức phục vụ
khách hàng qua website, email, webchat,
fanpage, App Chăm sóc khách hàng trên
thiết bị di động,… Đặc biệt, EVN đã ứng
dụng thành công chatbot - sử dụng trí tuệ
nhân tạo (AI) để tư vấn khách hàng.
Việc triển khai chuyển đổi số mạnh
mẽ và đúng hướng đã tạo sức bật lớn cho
EVN, tối đa tiện ích dịch vụ cho người sử
dụng điện. Sự hài lòng của khách hàng đối
với ngành Điện ngày càng tăng lên. Chất
lượng dịch vụ điện cũng được ghi nhận
qua những đánh giá tích cực từ các tổ chức
quốc tế. Năm 2018, chỉ số tiếp cận điện
năng của Việt Nam được tổ chức Doing
Business – Ngân hàng Thế giới xếp hạng
thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế
giới và lọt Top 4 ASEAN.
Hiện nay, EVN đang tiếp tục tập trung
triển khai thực hiện Đề án Nghiên cứu,
phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc
CMCN lần thứ 4 vào các hoạt động sản
xuất, kinh doanh của Tập đoàn. EVN định
hướng trở thành doanh nghiệp số trên cơ
sở ứng dụng các công nghệ số, công nghệ
thông tin và công nghệ của cách mạng
công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực hoạt
động nhằm đưa EVN trở thành Tập đoàn
kinh tế phát triển bền vững, hiệu quả.
Đây là lần thứ hai giải thưởng Chuyển
đổi số Việt Nam được tổ chức để tôn vinh
các tổ chức, cá nhân có những thành tựu,
đóng góp giá trị cho sự phát triển công
nghệ số, góp phần quan trọng trong công
cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số
quốc gia.
Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam
được tổ chức lần thứ 2 đã thu hút đông
đảo cơ quan, doanh nghiệp tham dự. Phát
động từ tháng 3/2019, Ban tổ chức đã
nhận được 245 hồ sơ dự thi ở 4 hạng mục:
Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ
số tiêu biểu; Doanh nghiệp chuyển đổi số
xuất sắc; Cơ quan nhà nước chuyển đổi số
xuất sắc; Giải thưởng về thu hẹp khoảng
cách số.
Các tiêu chí để đánh giá bình chọn và
trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt
Nam là: Ưu việt về tính năng, công nghệ,
bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
Sự nổi trội của sản phẩm dịch vụ so với các
sản phẩm khác cùng loại trên thị trường; Sản
phẩm mới, dịch vụ có tiềm năng ứng dụngv

Nghiên cứu thành công công nghệ sản
xuất bia Gừng và gừng lên men

G

ừng là cây gia vị, cây dược liệu truyền thống ở vùng nhiệt đới, được
chế biến thành các loại thực phẩm như trà gừng, kim chi gừng, bột
gừng, mứt gừng,… Tại Việt Nam, gừng được sử dụng làm gia vị, mứt,
làm thuốc và một phần nhỏ cho sản xuất bánh kẹo, rượu, chè và chủ yếu
được xuất khẩu dưới dạng nguyên củ, thái lát hoặc bột gừng.
Nhận thấy tiềm năng chế biến gừng thành những sản phẩm đồ
uống, lên men hấp dẫn có giá trị cao trên thế giới, nhóm nghiên cứu của
Viện Công nghiệp thực phẩm do PGS. TS Nguyễn Thị Việt Anh làm chủ
nhiệm đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản
phẩm lên men từ củ gừng Việt Nam”. Đây là đề tài thuộc Đề án Phát triển
và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến
đến năm 2020 do Bộ Công Thương chủ trì.
Hiện nay, công nghệ chế biến gừng chủ yếu là sản xuất dầu gừng,
tinh dầu gừng ở quy mô nhỏ. Thực tế, Việt Nam phải xuất khẩu gừng
thô nguyên liệu và tốn hàng chục triệu đô nhập khẩu dầu gừng cho các
ngành sản xuất thực phẩm và dược phẩm. Việc chế biến, đa dạng hóa
các sản phẩm từ gừng tươi hiện còn chưa xứng tầm với nguồn nguyên
liệu dồi dào và thị trường tiêu thụ của Việt Nam, đặc biệt đối với các sản
phẩm đồ uống và lên men.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Việt Anh, mục tiêu của đề tài nhằm hoàn
thiện quy trình công nghệ và mô hình thiết bị, triển khai sản xuất được 2
loại sản phẩm gồm bia gừng và gừng tươi lên men đảm bảo tiêu chuẩn
chất lượng về dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp nâng cao
hiệu quả kinh tế, góp phần giúp địa phương, đơn vị sản xuất phát triển
bền vững.
Để đạt được mục tiêu đặt ra, từ các kết quả nghiên cứu đã thực hiện
trên quy mô phòng thí nghiệm, nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng quy
trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất bia gừng với quy mô 2000
lít/mẻ, sau đó tổ chức sản xuất thử nghiệm sản phẩm bia gừng tại Công
ty CP Bia Sài Gòn Phú Thọ.
Tính toán các chi phí, dự kiến giá thành bia gừng ước tính là 15.000đ/
lít (dạng bia tươi), rẻ hơn so với giá bia gừng thủ công nhập công nghệ
nước ngoài là 30.000 đồng/lít. Mức giá này hoàn toàn phù hợp với thị
trường bia Việt Nam. Do đó, sản phẩm bia gừng được cho là sẽ có thị
trường tiềm năng tốt, đặc biệt là vào mùa đông khi bia truyền thống
không được ưa chuộng.
Ngoài sản phẩm bia gừng, nhóm thực hiện đề tài cũng xây dựng quy
trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất gừng tươi lên men và tiến
hành sản xuất thử nghiệm gừng muối chua lên men tại Công ty TNHH
Sen. Sản phẩm gừng muối chua thái lát ăn giòn, không nhũn, vàng sáng
không sẫm màu, có mùi thơm đặc trưng, vị chua dịu, hài hòa. Dự kiến,
giá thành sản phẩm gừng muối chua lên men đề tài sản xuất vào khoảng
90.000đ/kg, rẻ hơn so với gừng muối chua nhập khẩu là 150.000đ/kg.
Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm lên men từ củ
gừng Việt Nam” do Viện Công nghiệp thực phẩm thực hiện là công trình
đầu tiên nghiên cứu quy trình sản xuất bia gừng và gừng muối chua theo
mô hình công nghiệp từ gừng tươi của Việt Nam. Việc nghiên cứu thành
công công nghệ chế biến gừng thành những sản phẩm đồ uống, lên men
sẽ giúp đa dạng hóa sản phẩm chế biến cho củ gừng Việt Nam, giúp giải
quyết đầu ra cho người nông dân, nâng cao giá trị cây gừng Việt Nam,
đồng thời tạo ra những sản phẩm thực phẩm có giá trị cao từ củ gừng,
giảm việc nhập khẩu các sản phẩm từ gừng vào Việt Nam.
Vụ Khoa học và Công nghệ
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HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG CAO NĂNG SUẤT
TRONG BỐI CẢNH CUỘC CMCN 4.0

KINH NGHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN
NĂNG SUẤT TRONG KHU VỰC
VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
THS. NGUYỄN THU HIỀN
Phó Viện trưởng, Viện Năng suất Việt Nam

C

húng ta đang bước vào kỷ
nguyên mới với sự tiến bộ vượt
bậc về công nghệ. Cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN
4.0) được nhắc tới với nhiều hứa hẹn
cho nền sản xuất công nghiệp hiện
đại hơn, sản xuất nhiều sản phẩm
hàng hóa hơn với chi phí giảm, con
người được giải phóng khỏi những
công việc nguy hiểm, khó khăn do
người máy có thể thay thế một ngày
không xa. Hoạt động dịch vụ và quản
lý cũng thay đổi theo hướng kết hợp
giữa tương tác thực và ảo, quy trình sẽ
linh hoạt và chính xác hơn.
Chắc hẳn các doanh nghiệp, nhà
quản lý, các chuyên gia và các cơ quan
hỗ trợ doanh nghiệp đều đang nỗ lực
tìm hiểu CMCN 4.0 có thể mang tới cơ
hội gì để có thể nâng cao năng suất
và năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp nói riêng và năng suất lao
động quốc gia nói chung.
TỔ CHỨC NĂNG SUẤT CHÂU Á
(APO) VÀ CÁC MÔ HÌNH CHIA
SẺ KINH NGHIỆM
Mô hình Trung tâm xuất sắc (COE
- Center of Excellence) được APO
khởi xướng từ năm 2009 nhằm chia
sẻ các kinh nghiệm và thực hành tốt
nhất của Tổ chức Năng suất Quốc
gia (NPO) trong hoạt động thúc đẩy
năng suất, từ đó các NPO khác có thể
TKVdụng
xây dựng
mỏhiện
xanh,
hiệngia/
đại
áp
và thực
tạimỏ
quốc
vùng lãnh thổ của mình. Đây là một

Mô hình đào tạo kết hợp với thực hành mô phỏng sản xuất và quản lý tự
động tại Trung tâm Đào tạo Đài Trung - Đài Loan (Trung Quốc)

mô hình mang tính linh hoạt, được
một NPO đề xuất và được lựa chọn
trên cơ sở đồng thuận của thành viên
APO. NPO thực hiện vai trò là Trung
tâm xuất sắc - COE trong lĩnh vực cụ
thể nào đó có trách nhiệm xây dựng
chương trình, kết nối các chuyên gia
và cơ quan/doanh nghiệp liên quan,
tổ chức các Hội thảo trong nước và
quốc tế, tổ chức các chuyến tham
quan khảo sát giúp doanh nghiệp có
cơ hội được câp nhật và học hỏi kinh
nghiệm thực tế.
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Để đáp ứng với sự thay đổi nhanh
chóng trong bối cảnh CMCN 4.0, APO
đã khởi xướng Trung tâm xuất sắc về
Ứng dụng IT do Tổ chức Năng suất
Ấn Độ thực hiện (năm 2017) và Trung
tâm xuất sắc về Sản xuất thông minh
do Trung tâm Năng suất Đài Loan
thực hiện vừa được chính thức khai
trương vào tháng 9/2019. Bên cạnh
đó, các nước phát triển khác, đồng
thời là thành viên của APO như Nhật
Bản, Hàn Quốc, Singapore … đã và
đang tích cực đi theo hướng chuyển

Diễn đàn Khoa học công nghệ
đổi công nghệ tiên tiến, định hướng,
hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông
tin, xây dựng các nền tảng về quản lý,
tinh gọn các quá trình sản xuất, kinh
doanh, đào tạo nguồn nhân lực, áp
dụng các hệ thống quản lý phù hợp
để các doanh nghiệp có thể tồn tại,
phát triển, tận dụng cơ hội để nâng
cao khả năng cạnh tranh trong bối
cảnh môi trường kinh doanh thay đổi,
nhiều rủi ro và đòi hỏi khả năng thích
ứng nhanh.
Trong khuôn khổ bài báo này,
Đài Loan và Hàn Quốc được lựa chọn
để chia sẻ kinh nghiệm thông qua
chuyến khảo sát học tập của các cán
bộ, chuyên gia tư vấn về năng suất
chất lượng của Tổng cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng.
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THÚC
ĐẨY NÂNG CAO NĂNG SUẤT
CHẤT LƯỢNG TẠI HÀN QUỐC
Là quốc gia phát triển công
nghiệp hóa và lựa chọn chính sách
đầu tư cho khoa học công nghệ
thành công, Hàn Quốc đã thành công
trong việc đưa đất nước từ thu nhập
thấp sau chiến tranh trở thành nước
có tổng thu nhập GDP đứng thứ 11
năm 2018 và GDP/đầu người đạt xấp
xỉ 30.000 USD. Chính sách hỗ trợ thúc
đẩy doanh nghiệp nâng cao năng
suất được chính phủ đưa ra theo kế
hoạch 10 năm, từ đó cơ quan đầu mối
thúc đẩy năng suất quốc gia - Trung
tâm Năng suất Hàn Quốc (KPC) xây
dựng các chương trình hành động
phù hợp với chính sách chung nhằm
tận dụng tối đa các nguồn lực xã hội.
Để đáp ứng yêu cầu và định
hướng của chính phủ Hàn quốc trong
việc tạo động lực tăng trưởng mới,
với chủ đề “Năng suất là một chương
trình nghị sự quan trọng trong kỷ
nguyên CMCN 4.0, KPC đã đưa ra các
nội dung hoạt động mới bao gồm: (1)
Xây dựng và phổ biến Hệ thống quản
lý sản xuất Hàn quốc (KPS); (2) Phát
triển và cung cấp dịch vụ hỗ trợ đánh
giá thực trạng và tư vấn cho các công
ty áp dụng sản xuất thông minh; (3)
Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công
ty start - up; (4) Cung cấp dịch vụ đào
tạo nguồn nhân lực cho ngành in 3D,
(5) Tổ chức giải thưởng năng suất
khuyến khích việc doanh nghiệp gắn

Chia sẻ cách vận hành thiết bị đo lường thông minh cho doanh nghiệp
vừa và nhỏ tại Công ty Ulala Lab - Hàn Quốc

áp dụng các hệ thống/công cụ nâng
cao năng suất và đổi mới công nghệ.
Bên cạnh đó, KPC đồng thời là cơ
quan cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn
chuyên nghiệp, giúp doanh nghiệp
nâng cao năng suất, hiện đang nỗ lực
thực hiện các chương trình hỗ trợ, kết
nối nhằm giúp các doanh nghiệp vừa
và nhỏ có cơ hội tiếp cận với nguồn
hỗ trợ của chính phủ, các nguồn
thông tin, kiến thức các hoạt động
hợp tác mở rộng thị trường ngoài
nước với mục tiêu gắn hoạt động
với mô hình năng suất mới đáp ứng
nhu cầu thay đổi trong bối cảnh cuộc
cánh mạng công nghiệp 4.0.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc
được đánh giá mức độ tiếp cận với I
4.0 dựa trên 02 nhóm tiêu chí chính:
Một là Mức độ chuyển đổi số và hệ
thống ICT; hai là mức độ tự động hóa.
Từ đó các chuyên gia/nhà quản lý
có các chương trình hỗ trợ phù hợp.
Trong thực tế các doanh nghiệp vừa
và nhỏ luôn gặp khó khăn trong việc
huy động nguồn vốn. Vì vậy trước khi
quyết định đầu tư máy móc, chuyển
đổi số, doanh nghiệp cần xác định các
cơ hội cải tiến và đổi mới, tinh gọn, từ
đó xác định các khu vực/quá trình cần
chuyển đổi.

ĐÀI LOAN VỚI MÔ HÌNH
TRUNG TÂM XUẤT SẮC VỀ SẢN
XUẤT THÔNG MINH
Trung tâm Năng suất Đài Loan CPC được thành lập năm 1955, là một
trong những thành viên sáng lập của
Tổ chức Năng suất Châu Á. CPC được
giao làm đầu mối điều phối và thực
hiện các chương trình/dự án APO tại
Đài Loan. CPC tiền thân là tổ chức
do Hiệp hội Công nghiệp Đài Loan
lập nên, hoạt động tự chủ theo luật
doanh nghiệp. CPC hiện có khoảng
550 cán bộ nhân viên, trong đó có
khoảng 200 cán bộ chuyên môn,
chuyên gia tư vấn, với các chi nhánh
hoạt động tại các tỉnh Đài Trung, Đài
Nam, Cao Hùng và một số khu công
nghiệp quan trọng tại Đài Loan.
Là tổ chức năng suất có bề dày
lịch sử hơn 60 năm kể từ khi thành
lập, các kinh nghiệm trong hoạt động
hỗ trợ nâng cao năng suất của CPC
trở thành các mô hình thực hành tốt
(Best Practices) để các tổ chức/doanh
nghiệp tại Đài Loan học hỏi kinh
nghiệm. CPC được Chính phủ giao
thực hiện các dự án nghiên cứu áp
dụng các mô hình nâng cao năng suất
tiên tiến hỗ trợ cho các doanh nghiệp
trong nước đi theo con đường công
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nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất, áp
dụng các phương pháp quản lý, công
cụ nâng cao năng suất phù hợp với
trình độ phát triển công nghệ, đặc
biệt trong bối cảnh Đài Loan đã phê
duyệt định hướng phát triển Công
nghiệp tự động hóa và kết nối sản
xuất thông minh theo CMCN 4.0.
CPC đăng cai chương trình Trung
tâm Chia sẻ tri thức của APO về Năng
suất xanh (APO Center of Excellence
on Green Productivity) và từ năm
2018, được sự nhất trí của các quốc
gia/vùng lãnh thổ thành viên APO,
CPC tiếp tục trở thành Trung tâm Chia
sẻ tri thức của APO về Sản xuất thông
minh (APO Center of Excellence on
Smart Manufacturing).
Nắm bắt nhu cầu của các doanh
nghiệp Đài Loan trong việc hỗ trợ
đánh giá, đối sánh kết quả kinh
doanh, nhận thức về nâng cao khả
năng thích ứng của hoạt động quản
lý phù hợp với nhu cầu chuyển đổi
sản xuất/kinh doanh theo hướng của
CMCN 4.0, CPC đã nghiên cứu, tìm
hiểu và xây dựng lộ trình chuyển đổi
cách thức hỗ trợ doanh nghiệp thông
qua các hoạt động:
- Cử các đoàn học tập nghiên cứu
kinh nghiệm về xu hướng phát triển
theo hướng của cuộc cách mạng
công nghiệp - I 4.0 tại Đức, nghiên
cứu kinh nghiệm của các quốc gia
có nền công nghiệp phát triển như
Mỹ, Nhật Bản. Nắm bắt định hướng
của Chính phủ trong việc phát triển
Công nghiệp hóa theo lộ trình:
Công nghiệp máy móc (Machinery
Industry) ---> Máy móc thông minh
(Smart Machinery) --> Sản xuất thông
minh (Smart Manufacturing) dựa trên
thế mạnh Đài Loan đã phát triển công
nghiệp và tự động hóa. Theo đó xu
hướng chính của các doanh nghiệp
trong sản xuất, kinh doanh theo
hướng từ “sản xuất hàng loạt” - Mass
Production chuyển dần sang sản xuất
đơn chiếc theo yêu cầu của khách
hàng - Mass Customization.
- Nghiên cứu và xây dựng phương
pháp chuẩn đối sánh trực tuyến
(E-bench) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp
tự đánh giá mức độ đáp ứng của hệ
thống quản lý/nhân sự/thiết kế và xây
dựng các hệ thống thông minh so với
chuẩn mực của một doanh nghiệp
đáp ứng tiêu chí CMCN 4.0. Hệ thống

chuẩn đối sánh E-Bench được xây
dựng nhằm mục đích xây dựng môi
trường mở, trực tuyến giúp các doanh
nghiệp vừa và nhỏ có môi trường
để tự đánh giá mức độ sẵn sàng với
CMCN 4.0, nâng cao khả năng áp
dụng hệ thống quản lý, giải pháp
nâng cao năng suất phù hợp với yêu
cầu của bối cảnh chuyển đổi công
nghệ; tiếp cận xu hướng mới nhất
trong chuỗi giá trị và áp dụng công
nghệ thông tin, kết nối IT có hiệu quả
và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp.
- Thực hiện các dự án điểm về
Smart Manufacturing nhằm hỗ trợ
doanh nghiệp xác định phương án áp
dụng sản xuất thông minh phù hợp
với mức độ phát triển và nhu cầu của
doanh nghiệp và xây dựng hệ thống
quản lý/công cụ nâng cao năng suất/
đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với
công nghệ sản xuất thông minh; Hỗ
trợ các doanh nghiệp Đài Loan nâng
cao nhận thức về thách thức trong
cạnh trạnh trong bối cảnh cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0, khả năng đáp
ứng của doanh nghiệp và xây dựng
các yêu cầu cơ bản đối với doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong việc kiểm
soát hoạt động có hiệu quả sẵn sàng
cho giai đoạn đổi mới công nghệ, tự
động hóa sản xuất/cung cấp dịch vụ
trong tương lai.
BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO
VIỆT NAM
Trong xu hướng chuyển đổi số và
ứng dụng các công nghệ mới diễn
ra hết sức nhanh chóng trên thế giới
như hiện nay, các doanh nghiệp Việt
Nam không thể đứng ngoài cuộc vì lý
do thị trường và khách hàng không
thể chờ đợi bất kỳ ai. Cuộc cạnh tranh
gay gắt ngay trên sân nhà cho thấy
chỉ có câu trả lời cho những doanh
nghiệp thành công là: hàng hóa/dịch
vụ rẻ hơn, chất lượng đảm bảo hơn
với hệ thống chăm sóc khách hàng
tốt hơn nhờ áp dụng các hệ thống
quản lý tiên tiến, đi cùng với sự nỗ lực
cải tiến không ngừng dựa trên đầu
tư có hiệu quả về nguồn nhân lực và
công nghệ mới.
Các doanh nghiệp Việt Nam,
trong đó các doanh nghiệp vừa và
nhỏ chiếm số lượng lớn hiện nay chủ
yếu còn khó khăn về khả năng đầu
tư thiết bị, công nghệ do thiếu vốn.
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Một số doanh nghiệp đã có khả năng
đầu tư nhưng hạn chế về thông tin
và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu
vận hành và hệ thống quản lý, điều
hành chưa tương thức. Để giải được
bài toán này, các doanh nghiệp cần
thay đổi tư duy trong tiếp cận giải
pháp nâng cao năng suất một cách
toàn diện trước khi quyết định đầu
tư công nghệ. Thực tế đã được các
chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp
của Hàn Quốc, Đài Loan chia sẻ: Việc
tự động hóa, máy móc thay thế trong
sản xuất chỉ có thể phát huy hiệu quả
khi doanh nghiệp đã có hệ thống
quản trị tốt, tinh gọn và người vận
hành được đào tạo đáp ứng yêu cầu.
Các chương trình hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao năng suất trong thời
gian tới cần được xem xét và phối hợp
đồng bộ, trong đó:
- Các doanh nghiệp được tham
gia, đóng góp ý kiến vào xây dựng
chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó việc
chia sẻ kinh nghiệm của các doanh
nghiệp đã được tham gia các chương
trình, bài học thành công là rất cần
thiết cho cộng đồng doanh nghiệp;
- Các cơ quan Bộ, ngành địa
phương thực hiện các chương trình
hỗ trợ doanh nghiệp dựa trên định
hướng thống nhất của Chính phủ
nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực
trên cơ sở thông tin tới doanh nghiệp
được rõ ràng và hiệu quả. Việt Nam
là nước đi sau trong phát triển công
nghệ vì vậy doanh nghiệp trong nước
có lợi thế được tiếp cận với những
thiết bị và máy móc với thế hệ công
nghệ khác nhau trong đó có những
thế hệ mới nhất từ những nước phát
triển. Việc hỗ trợ từ các cơ quan quản
lý giúp tăng cường hợp tác quốc tế,
giao lưu chia sẻ kinh nghiệm cần thiết
để các doanh nghiệp đánh giá được
đúng nhu cầu đầu tư, tránh lãng phí;
- Quá trình chuyển đổi của doanh
nghiệp cần sự hỗ trợ phương pháp,
sử dụng công cụ thích hợp từ các
chuyên gia, giảng viên có kiến thức,
kỹ năng đến từ các Viện, trường đại
học cũng như các tổ chức tư vấn,
đào tạo chuyên nghiệp. Chính vì vậy
việc nâng cao năng lực cho những tổ
chức này cùng với xây dựng mạng
lưới chuyên gia cũng là một trong
những nhiệm vụ quan trọng trong
thời gian tớiv
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HỖ TRỢ GIẢI PHÁP

chuyển đổi số cho doanh nghiệp
Số hóa tập trung quy trình nghiệp vụ nội bộ trong doanh nghiệp,
nền tảng tự động hóa quy trình bằng robot, trợ lý ảo nhận dạng
giọng nói… là những giải pháp được đưa ra tại Diễn đàn công nghệ
và triển lãm FPT Techday 2019, nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi số
của các doanh nghiệp.
HIỀN MINH

C

hia sẻ với báo chí, ông Nguyễn
Hoàng Kiên, Quản đốc Xưởng
Led điện tử và thiết bị chiếu
sáng, công ty CP Bóng đèn phích nước
Rạng Đông, nhận định, trong quá trình
chuyển đổi số của các doanh nghiệp,
khó khăn lớn nhất đó là xác định
phương pháp chuyển đổi số và lộ trình
chuyển đổi số. Khi đã xác định được 2
yếu tố này thì cần có các giải pháp để
thực hiện chuyển đổi số thành công.
Đây cũng là nội dung trọng tâm
mà nhiều doanh nghiệp kỳ vọng
sẽ tìm thấy giải pháp chuyển đổi số
cho doanh nghiệp mình tại Diễn đàn
Công nghệ và Triển lãm FPT Techday
2019, tổ chức tại Hà Nội ngày 21/11.
Đa số các doanh nghiệp tại Diễn đàn
cho rằng, điều quan trọng nhất của
các giải pháp là phải kết nối dữ liệu,
khi đó mới hình thành thông minh
hóa nền sản xuất.
Điển hình là giải pháp trợ lý ảo
tổng đài FPT.AI có ứng dụng các
công nghệ tiên tiến như nhận dạng
giọng nói, tổng hợp giọng nói và xử
lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép thực
hiện các cuộc hội thoại tự động đến
khách hàng bằng Tiếng Việt. Khách
hàng cũng không còn phải chờ đợi
vì trợ lý ảo tổng đài hoạt động 24/7.
Trợ lý ảo có thể hiểu chính xác ý định
của khách hàng và đưa ra các câu trả
lời phù hợp nhất. Trợ lý ảo sẽ thay thế
con người xử lý nhiều tác vụ lặp đi lặp
lại, giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng
kể chi phí dịch vụ khách hàng…
Đặc biệt với trợ lý ảo này, doanh

nghiệp có thể mở rộng quy mô dịch
vụ khách hàng mà không lo lắng về
quá tải trong các khung giờ cao điểm.
Cũng chia sẻ với các doanh nghiệp
tại Diễn đàn, ông Marc Hoelmer, Giám
đốc tư vấn quản trị rủi ro không gian
mạng, Deloitte Việt Nam cho biết,
để bắt đầu quá trình chuyển đổi số,
các doanh nghiệp nên tập trung vào
đối tượng khách hàng, quan tâm đến
những hành vi khách hàng. Bên cạnh
đó, việc tích hợp kết nối giữa doanh
nghiệp và khách hàng theo nhiều
hướng, đa kênh để tiếp cận tối đa
lượng khách hàng có thể.
“Doanh nghiệp cần có tham vọng

lớn. Mọi chiến dịch kinh doanh, phát
triển phải triển khai thật nhanh. Công
nghệ sẽ hỗ trợ kiểm soát rủi ro cũng
như tăng hiệu quả vận hành tốt
hơn cho doanh nghiệp”, ông Marc
Hoelmer nhấn mạnh.
Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc
phát triển kinh doanh FPT IS cũng
cho biết, khi chuyển đổi số, các doanh
nghiệp kết nối với nhau trong giá trị
mới, tạo ra cơ hội trong nhiều ngành
khác nhau. Hai bên chia sẻ dữ liệu,
dịch vụ, khách hàng trên một nền
tảng nào đó. Tất cả những khâu này
sinh ra dữ liệu, dữ liệu làm nên giá trị
cho chính doanh nghiệpv
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TKV nghiên cứu, ứng dụng

“KÈ SINH THÁI CHỊU LỰC”
trong các công trình môi trường
HÀ ANH

S

áng 21/11, tại thành phố Hạ
Long, Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam tổ
chức hội thảo, nghe giới thiệu về kè
chịu lực sinh thái của Công ty TNHH
Thực nghiệm YURHSIN Việt Nam
(YURHSIN Việt Nam ) nhằm tìm hiểu,
nghiên cứu ứng dụng công nghệ này
vào các công trình môi trường của
Tập đoàn.
Tại hội thảo, đại diện của YURHSIN
Việt Nam đã giới thiệu về các tính
năng và hiệu quả nổi trội của sản
phẩm “kè chịu lực sinh thái”. Theo đó,
đây là công trình bảo vệ đồi núi, bờ
sông, bờ biển chống lại tác dụng sói
mòn, sạt lở gây ra bởi các tác động
ngoại lực tự nhiên. Sử dụng làm kè
sườn núi, kè trụ cầu, kè sườn đê,
tường kè chịu lực; chống lở đá, cách
âm, bảo vệ đường trong thi công
đường giao thông...
Sản phẩm Kè sinh thái chịu lực có
các đặc trưng nổi bật như sử dụng
vật liệu thân thiện với môi trường
(không sử dụng đá, xi măng, sắt
thép…), thời gian thi công được rút
ngắn (tối thiểu gấp 2 lần so với kè bê
tông), khả năng chịu lực ưu việt, có
tính thẩm mỹ cao và chi phí thấp, giá
thành thấp hơn lên đến 42% so với kè
đá hộc và kè bê tông…
Đặc biệt, các vật liệu của Kè chịu
lực sinh thái được cấu thành bởi các
hợp chất cao phân tử thân thiện và
an toàn với môi trường, bảo vệ cảnh
quan sinh thái tự nhiên - tạo dáng
theo hình dáng vốn có của đồi núi,
giữ lại vẻ đẹp sẵn có của cảnh quan
ban đầu. Đây là sản phẩm áp dụng
tiến bộ về công nghệ, đáp ứng yêu
cầu về mặt chất lượng, mỹ quan với
chi phí tiết kiệm và hiện đang là giải
pháp thay thế cho kè chịu lực bê tông

và khắc phục các vấn đề về địa kỹ
thuật nói chung.
Sản phẩm Kè chịu lực sinh thái
đã được ứng dụng ở tỉnh Quảng
Ninh và một số địa phương của Việt
Nam. Thông qua hội thảo giới thiệu
này, YURHSIN Việt Nam bày tỏ mong
muốn được hợp tác với TKV và các
đơn vị để nghiên cứu ứng dụng “kè
chịu lực sinh thái” vào các công trình
môi trường của Tập đoàn.
Hội thảo đã thu hút được sự quan
tâm các đại biểu tham dự. Nhiều nội
dung đã được các đại biểu trao đổi,
làm rõ, nhất là các vấn đề về kết cấu,
chịu lực, độ bền của vật liệu, xử lý
móng khi nền yếu… khi áp dụng “kè
chịu lực sinh thái”; đã áp dụng đối với
hồ nước, hồ bùn…
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn
Mạnh Điệp, Trưởng Ban Môi trường
TKV nhấn mạnh những ưu điểm về

18 KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u(Số 40 - 12/2019)

vật liệu bền vững, thân thiện với môi
trường, tính thẩm mỹ cao, tạo cảnh
quan xanh, đẹp và giá thành thấp khi
ứng dụng “kè chịu lực sinh thái” so với
kè đá hộc và kè bê tông.
Ông Nguyễn Mạnh Điệp đề nghị
các đơn vị tư vấn của Tập đoàn chủ
động cùng với Công ty Môi trường
- TKV, các đơn vị trong TKV nghiên
cứu phối hợp với Công ty YURHSIN
Việt Nam để ứng dụng Kè chịu lực
sinh thái trong các công trình môi
trường, phòng chống sạt lở…, phù
hợp với điều kiện của các đơn vị,
trước mắt là đăng ký đề tài thử
nghiệm nếu hiệu quả sẽ nhân rộng
tại các đơn vị trong TKV.
Cũng trong chương trình Hội
thảo, các đại biểu đã tham quan một
số công trình Kè chịu lực sinh thái
tại Bãi Cháy, TP Hạ Long mà Công ty
YURHSIN Việt Nam đã thực hiệnv

Diễn đàn Khoa học công nghệ
Đa dạng các loại chè (trà) đặc sản bằng công nghệ lên men và
sản xuất quy mô công nghiệp

Đ

a dạng các sản phẩm từ cây chè, nâng cao giá trị và
vị thế chè Việt Nam trên thị trường quốc tế đang là
hướng đi được ngành chè hướng tới. Đây cũng là hướng đi
cho các nhà khoa học và các đơn vị, doanh nghiệp trong
lĩnh vực thực phẩm – đồ uống.
Nắm bắt được xu thế đó, Trường Cao đẳng Công nghiệp
thực phẩm (Việt Trì – Phú Thọ) cũng đang triển khai hàng
loạt công trình nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học
công nghệ trong sản xuất chè. Đặc biệt chú trọng các công
nghệ tiên tiến đưa đặc sản chè của Việt Nam trở thành sản
phẩm có giá trị gia tăng cao.
Từ năm 2012, các chuyên gia thuộc Trường Cao đẳng
Công nghiệp thực phẩm đã bắt đầu nghiên cứu phương
pháp chế biến chè bằng công nghệ lên men. Từ kết quả
nghiên cứu của đề tài, bước đầu đã tạo được công nghệ và
thiết bị có tính khả thi cao nhằm sản xuất chè lên men từ
chè Shan tuyết rất có tiềm năng của Việt Nam.
Nhằm hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất chè
lên men (Dạng chè Phổ Nhĩ), năm 2016 trong khuôn khổ
Đề án Phát triển và ứng dụng công ngệ sinh học trong
công nghiệp chế biến đến năm 2020, Trường Cao đẳng
Công nghiệp thực phẩm đã đề xuất và được Bộ Công
Thương phê duyệt thực hiện dự án “Sản xuất chè lên men
từ chè Shan tuyết Hà Giang phục vụ tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu”. Dự án đã sản xuất thành công 3 dạng sản
phẩm từ chè bằng ứng dụng công nghệ lên men vi sinh
vật gồm: Chè lên men dạng rời, chè lên men dạng viên và
chè lên men dạng túi lọc. Các quy trình công nghệ của dự
án đã được chuyển giao cho công ty Chè Hùng Cường và
sẵn sàng để thương mại sản phẩm với thương hiệu chè
Phổ Nhĩ.
Một sản phẩm khác từ chè ứng dụng công nghệ lên
men cũng được Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thành công đó là

chè GABA. Aminobutyric axit (GABA) là một axit đặc biệt
có vai trò quan trọng với hệ thần kinh con người. Quá
trình lên men chè trong điều kiện nhất định đã sinh ra một
lượng lớn GABA. Chè GABA được sản xuất lần đầu tại Nhật
Bản và Đài Loan, đã trở thành sản phẩm nổi tiếng, có giá
trị cao.
Kế thừa các kết quả nghiên cứu của thế giới, kết hợp
với lá chè trong điều kiện thổ nhưỡng của Việt Nam,
nhóm nghiên cứu do TS Đào Thị Việt Hà làm chủ nhiệm
đã thành công trong việc ứng dụng chế phẩm vi sinh vật
trong quá trình lên men, tạo sản phẩm chè GABA rất có
lợi cho sức khỏe.
Tính toán bước đầu, hiệu quả kinh tế khi đầu tư sản
xuất chè lên men theo công nghệ của đề tài, dự án rất khả
quan, cho hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với sản xuất
chè đen hiện nay. Cùng với Trường Cao đẳng Công nghiệp
thực phẩm, các doanh nghiệp cũng đang tích cực thăm
dò thị trường, quảng bá sản phẩm, tiếp cận với người tiêu
dùng nhằm tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.
Ngày 12/12/2019, Ban điều hành Đề án Phát triển và
ứng dụng công ngệ sinh học trong công nghiệp chế biến
đến năm 2020 – Bộ Công Thương và các chuyên gia hàng
đầu trong lĩnh vực lên men, vi sinh đã thực hiện kiểm tra,
thẩm định sản phẩm của các đề tài, dự án do Trường Cao
đẳng công nghiệp thực phẩm thực hiện.
Đánh giá chung của đoàn công tác, Trường Cao đẳng
công nghiệp thực phẩm đã thực hiện nghiêm túc các nội
dung và nhiệm vụ do Bộ Công Thương giao. Các kết quả
nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Các sản
phẩm nghiên cứu được doanh nghiệp đón nhận chuyển
giao và bước đầu thương mại hóa cho thấy sự phối hợp
hiệu quả giữa các nhà khoa học với doanh nghiệp, đưa kết
quả nghiên cứu ứng dụng thực tế.
Vụ Khoa học và Công nghệ

Sản phẩm chè Phổ Nhĩ dạng viên, túi lọc và dạng bánh
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Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển phun
nhiên liệu điện tử cho động cơ diesel tàu thủy sử dụng hỗn hợp
dầu thực vật/DO

N

hiên liệu sinh học được sản xuất từ các hợp chất có
nguồn gốc động vật hoặc thực vật như mỡ động
vật, dầu dừa, dầu cọ, các loại ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu
tương), các phế thải nông nghiệp (rơm rạ, thân cây ngô,
đỗ), phế thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải),… So với
các loại nhiên liệu truyền thống, nhiên liệu sinh học có
nhiều ưu điểm nổi bật như không làm tăng hiệu ứng nhà
kính, giảm ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, nguồn nhiên
liệu sinh học có khả năng tái sinh từ các hoạt động sản
xuất nông nghiệp do vậy sẽ giảm sự lệ thuộc vào nguồn
nhiên liệu truyền thống không có khả năng tái sinh.
Bên cạnh việc phát triển biodiesel còn có nhiều công
trình nghiên cứu lắp đặt thêm cụm thiết bị chuyển đổi
để động cơ diesel có thể hoạt động trực tiếp với dầu
thực vật hoặc hỗn hợp giữa chúng với một loại nhiên liệu
truyền thống mà không cần chế biến thành biodiesel.
Công nghệ này được gọi là (Straight Vegetable Oil gọi
tắt là SVO). Theo cách này, dầu thực vật có thể được
sử dụng trực tiếp cho các động cơ diesel không cần sử
dụng phụ gia hoặc xử lý hóa học như biodiesel.
Sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu thực vật - DO chắc
chắn sẽ được áp dụng rộng rãi trong tương lai khi mà
nhiên liệu hóa thạch ngày càng cạn kiệt, các dạng nhiên
liệu khác như: nguyên tử, gió, năng lượng mặt trời… rất
khó áp dụng trong lĩnh vực vận tải nói chung và vận tải
thủy nói riêng. Khi trang bị thiết bị phun hỗn hợp dầu
thực vật - dầu DO cần phải có thiết bị tự động hòa trộn
và tự động duy trì cấp dầu đảm bảo tỷ lệ pha trộn, độ
đồng đều và độ nhớt của nhiên liệu hỗn hợp…
Vậy nên, Vụ KH&CN của Bộ Công thương đã giao cho
nhóm nghiên cứu của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
phối hợp cùng Chủ nhiệm đề tài PGS.TSKH. Đặng Văn
Uy thực hiện đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế
và chế tạo hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử
cho động cơ diesel tàu thủy sử dụng hỗn hợp dầu thực
vật - dầu DO”.
Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã thu được những
kết quả như sau:
- Các nội dung trong đề tài đã được giải quyết tương
đối hoàn chỉnh, từ nghiên cứu tính toán thiết kế phần
cứng của hệ thống cấp nhiên liệu điện tử đến chế
tạo, lắp ráp toàn bộ hệ thống cấp nhiên liệu điện tử
(common rail) cho động cơ diesel PW5-180;
- Đã giải mã thành công bộ điều khiển điện tử ECU
và qua đó đã xây dựng được map điều khiển mới thích
hợp cho các loại nhiên liệu hỗn hợp dầu cọ-dầu DO với
hàm lượng từ 5% đến 15% dầu cọ;
- Đã xây dựng được phương pháp mới định chuẩn
cho động cơ diesel muốn chuyển đổi sang sử dụng
nhiên liệu hỗn hợp; phương pháp định chuẩn này dựa
trên các thông số kĩ thuật cơ bản ban đầu của động cơ
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diesel khi làm việc với nhiên liệu DO, kết hợp với một số
mô hình toán thích hợp;
- Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống, nhóm nghiên
cứu đã tiến hành thử nghiệm động cơ làm việc với 4 loại
nhiên liệu: DO, PO5, PO10 và PO15 và được thử nghiệm
ở 4 trạng thái tải khác nhau: 15kVA, 25kVA, 35kVA và
45kVA; qua các lần thử cho thấy: động cơ làm việc làm
việc khá ổn định với các loại nhiên liệu hỗn hợp ở các
chế độ tải khác nhau;
- Các kết quả thử nghiệm về phát khí thải độc hại
cũng cho những kết quả khả quan và khoa học: hàm
lượng NOx giảm khi sử dụng nhiên liệu hỗn hợp so với
nhiên liệu DO; chẳng hạn ở chế độ khai thác 45kVA,
nồng độ khí NOx trong khí xả giảm khoảng 22%, còn
các chất phát thải khác như HC, CO khá tương đồng
giữa các loại nhiên liệu hỗn hợp so với DO; điều này cho
thấy sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu thực vật/DO có lợi
cho bảo vệ môi trường;
- Tuy nhiên, do thời gian có hạn, kinh phí có hạn,
nên nhóm nghiên cứu chỉ có thể thử nghiệm động cơ ở
vùng khai thác giới hạn, nên kết quả thử nghiệm chưa
thật sự hoàn chỉnh. Hơn nữa, cũng chưa có điều kiện để
thử nghiệm với thời gian dài hơn và trên toàn bộ vùng
khai thác công suất đối với động cơ PW5-180 hoạt động
như là động cơ diesel lai chân vịt; bên cạnh đó, nhóm
nghiên cứu cũng chưa có điều kiện để tiếp tục tối ưu
hóa cao hơn nữa map điều khiển của ECU cho nhiên liệu
hỗn hợp với các thành phần dầu thực vật cao hơn. Đặc
biệt, chưa có điều kiện để thử nghiệm đối với các động
cơ hoạt động trên tàu thủy trong điều kiện khắc nhiệt
và dài ngày.
Nguồn: Cục Thông tin KH&CN quốc gia
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TỔNG QUAN VỀ THỰC TRẠNG
NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY VIỆT NAM
VŨ THỊ HỒNG MẬN, CAO ĐỨC BẰNG, LÊ CÔNG HOÀNG, LÊ HUY DƯ
Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành công nghiệp giấy Việt Nam
đã có bước phát triển vượt bậc, đóng
góp khoảng 1,5% GDP của cả nước,
kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
năm 2018. Tuy nhiên, ngành này hiện
vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, bất
cập cần tập trung khắc phục trong
thời gian tới như: Năng suất, chất
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn
thấp; sức chống chịu trước những
biến động bên ngoài chưa cao; mô
hình tăng trưởng chuyển đổi còn
chậm; các nguồn lực chưa được giải
phóng tối đa; việc cơ cấu lại ngành
giấy còn chậm và lúng túng; Sản xuất
kinh doanh và hoạt động của doanh
nghiệp ngành giấy còn nhiều khó
khăn; Môi trường đầu tư kinh doanh
vẫn còn nhiều bất cập; Thủ tục hành
chính có lĩnh vực còn rườm rà; kỷ luật
kỷ cương nhiều nơi chưa nghiêm;
Chính sách quản lý của Nhà nước liên
quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất,
kinh doanh của ngành còn chưa phù
hợp... ảnh hưởng không nhỏ tới sự
phát triển bền vững của ngành công
nghiệp giấy Việt Nam.
Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên
cứu cơ sở lý luận và thực tiễn hỗ trợ
doanh nghiệp ứng dụng khoa học
công nghệ trong quá trình tái cơ cấu
ngành công nghiệp giấy Việt Nam”,
nhóm nghiên cứu tập trung phân tích,
làm rõ thực trạng ngành công nghiệp
giấy Việt Nam, chỉ ra những cơ hội,
thách thức mà ngành gặp phải, qua
đó có đề xuất kiến nghị nhằm tháo
gỡ một phần các khó khăn, vướng
mắc trong quá trình đầu tư, phát triển
nhằm giúp ngành công nghiệp Giấy
Việt Nam phát triển bền vững.

công nghiệp giấy Việt Nam và thế
giới;
- Xây dựng được đề án tái cơ cấu
ngành giấy Việt Nam giai đoạn 20202025, tầm nhìn đến 2030.
- Đề xuất được các giải pháp hỗ
trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học
công nghệ trong quá trình tái cơ cấu
ngành giấy Việt Nam giai đoạn 20202025, tầm nhìn đến 2030.
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện và hoàn thành các
công việc đã đề ra nhằm đạt được
mục tiêu của nghiên cứu, phương
pháp nghiên cứu sử dụng gồm:
- Phương pháp phân tích và tổng
hợp về mặt lý thuyết
Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích
các tài liệu như bài viết, báo cáo,
thống kê, đánh giá, phân tích… liên
quan về tổng quan tình hình phát
triển ngành giấy Việt Nam và thế giới;
tổng quan về xu thế phát triển ngành
giấy Việt Nam và thế giới; tổng quan
về chính sách phát triển ngành giấy
của Trung Quốc và phân tích tổng
hợp những tác động đối với ngành
giấy Việt Nam; tổng quan về chính trị,
kinh tế, xã hội, công nghệ, luật pháp,
môi trường… tác động đến sự phát
triển của ngành giấy; tổng quan về
thị trường, đối thủ cạnh tranh…

Nghiên cứu kết quả của các đề án
tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực khác,
cũng như các quy hoạch phát triển
ngành giấy trước đây để từ đó rút ra
những kết luận, kinh nghiệm bổ ích
trong quá trình thực hiện lập đề án tái
cơ cấu ngành giấy.
- Phương pháp điều tra
Tiến hành xây dựng phiếu khảo
sát; lựa chọn mẫu nghiên cứu và tiến
hành điều tra, khảo sát một nhóm
các doanh nghiệp ngành giấy Việt
Nam và một số tổ chức khác có liên
quan đến ngành giấy Việt Nam để thu
thập dữ liệu về hiện trạng các doanh
nghiệp và sản phẩm ngành.
- Phương pháp phỏng vấn
chuyên sâu
Tiến hành phỏng vấn chuyên sâu
các cán bộ đầu ngành, các nhà quản
lý, các doanh nghiệp ngành giấy, lãnh
đạo các đơn vị quản lý nhà nước liên
quan đến ngành giấy Việt Nam, các
chuyên gia độc lập, các nhà phân
phối giấy/văn phòng phẩm; đại diện
các doanh nghiệp từ những ngành
nghề khác nhau – khai thác nhu cầu
sử dụng giấy.
- Phương pháp chuyên gia:
Tiến hành tham vấn, lấy ý kiến
của các chuyên gia đầu ngành, các
nhà quản lý các doanh nghiệp ngành

2. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá được thực trạng ngành

Hình 1. Quy mô ngành công nghiệp giấy Việt Nam [3], [4] (Đơn vị: Triệu tấn)

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u(Số 40 - 12/2019) 21

Nghiên cứu & Triển khai

Hình 2. Cơ cấu sản xuất theo sản phẩm ngành công nghiệp giấy Việt Nam
[3], [4]

Hình 3. Quy mô giấy bao bì của Việt Nam đến năm 2018 [2], [3], [4]

giấy, các lãnh đạo các đơn vị quản lý
nhà nước liên quan đến ngành giấy
Việt Nam, các chuyên gia độc lập góp
ý dự thảo nội dung:
- Dự thảo mục tiêu phát triển
ngành giấy Việt Nam giai đoạn 20202025, tầm nhìn đến năm 2030;
- Nội dung dự thảo đề án tái cơ
cấu ngành giấy Việt Nam giai đoạn
2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
- Nội dung dự thảo một số giải
pháp hỗ trợ doanh nghiệp ngành
giấy ứng dụng khoa học công nghệ
trong quá trình tái cơ cấu ngành giấy
Việt Nam.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Quy mô ngành công nghiệp
Giấy Việt Nam

2016-2019, năng lực sản xuất giấy
của Việt Nam trung bình tăng 31,0%/
năm; Sản lượng sản xuất tăng trung
bình 25,7%/năm; Lượng tiêu dùng
giấy các loại tăng trung bình 12,3%/
năm; Nhập khẩu tăng trung bình
3,1%/năm và xuất khẩu tăng trung
bình 65,1%/năm.
Hình 2. Cơ cấu sản xuất theo sản
phẩm ngành công nghiệp giấy Việt
Nam [3], [4]
Cơ cấu ngành giấy Việt Nam năm
2018 chi tiết tại Hình 2 cho thấy, sản
xuất giấy ngành giấy Việt Nam chủ
yếu tập trung vào sản xuất giấy bao
bì làm thùng cattông chiếm đến 82%
và nguyên liệu sử dụng chủ là giấy
phế liệu.

Quy mô ngành công nghiệp giấy
Việt Nam ở Hình 1 cho thấy, giai đoạn
22 KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u(Số 40 - 12/2019)

3.2. Giấy bao bì
Quy mô sản xuất, tiêu dùng, xuất

khẩu và nhập khẩu giấy bao bì năm
2018 (Đơn vị: nghìn tấn/năm) tại Hình
3 cho thấy, năng lực sản xuất loại giấy
thông thường năm 2018 (giấy lớp
mặt và lớp sóng) tăng rất nhanh lên
tới 42%, sản xuất cũng tăng tới 37%
để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao
20% và xuất khẩu. Tuy nhiên sản xuất
giấy bao bì Việt Nam mới phát huy
được chưa tới 70% năng lực.
Xuất khẩu tăng tới 99% và đạt
kỷ lục 641.000 tấn nhưng nhập
khẩu cũng đạt tới con số hơn 1,4
triệu tấn. Xuất khẩu giấy bao bì năm
2018, hầu hết là giấy lớp mặt và lớp
sóng đi thị trường Trung Quốc (đạt
431.000/641.000 tấn), tập trung từ
tháng 3 đến tháng 8 sau đó giảm
nhanh cả về số lượng và đơn giá vì
nhu cầu giấy bao bì của Trung Quốc
giảm mạnh do tác động từ chiến
tranh thương mại Mỹ – Trung và sự
cạnh tranh mạnh từ các nước trong
khu vực như: Thái Lan, Indonesia,
Malaysia, Ấn Độ.
Nhập khẩu giấy bao bì từ Nhật,
Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan chủ
yếu là giấy bao bì có tráng phủ với
tổng số lượng gần 1,0 triệu tấn và nhu
cầu tăng trưởng cao trong tương lại.
Đầu tư FDI vào ngành giấy Việt
Nam đã tăng rất nhanh trong 2 năm
2017, 2018 và hiện tổng sản lượng
giấy sản xuất của các doanh nghiệp
FDI chiếm tới gần 50% sản lượng giấy
các loại của Việt Nam, tập trung chủ
yếu vào các loại giấy bao bì thông
thường (giấy lớp mặt và lớp sóng)
do vậy có hiện tượng cung vượt cầu
đối với loại giấy này, nhưng xu hướng
vẫn tiếp tục được đầu tư mạnh, Các
doanh nghiệp FDI với nhiều lợi thế
vượt trội tạo áp lực rất lớn cho các
doanh nghiệp sản xuất giấy bao bì
Việt Nam để tồn tại và phát triển.
3.3. Giấy in, viết
Quy mô sản xuất, tiêu dùng, xuất
khẩu và nhập khẩu giấy in, viết (Đơn
vị: nghìn tấn/năm ) năm 2018 tại Hình
4 cho thấy:
Năng lực sản xuất giấy in, viết
không tăng và sản lượng sản xuất
thực tế đã đạt tới 97% năng lực nhưng
nhu cầu tăng trưởng ở mức 3%/năm.
Sản xuất trong nước chủ yếu là
giấy in - viết lớp không tráng phủ
(UWF) và đáp ứng được nhu cầu 55%,
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gỗ - là nguyên liệu cho sản xuất bột
giấy rất dồi dào và là nước xuất khẩu
dăm mảnh hàng đầu thế giới trong
khi phải nhập một lượng lớn bột giấy.
3.7. Tình hình thu gom và sử
dụng phế liệu giấy làm nguyên liệu
sản xuất giấy
Tình hình thu gom và sử dụng
phế liệu giấy (nghìn tấn) để sản xuất
giấy của Việt Nam được thể hiện ở
Hình 7 cho thấy, phế liệu giấy có
vai trò rất quan trọng là nguyên liệu
không thể thay thế trong sản xuất
giấy của Việt Nam, tỷ lệ sử dụng phế
liệu giấy làm nguyên liệu sản xuất
giấy đạt tỷ lệ 87% trên tổng lượng
các loại giấy, trong sản xuất giấy bao
bì đạt tỷ lệ 98%.
Tại Việt Nam chưa có hệ thống
thu gom phế liệu giấy, hiện công tác
thu gom giấy phế liệu vẫn thông qua
buôn bán ve chai, manh mún, lạc hậu
không theo kịp nhu cầu tăng trưởng.
Do vậy, tỷ lệ thu gom giấy phế liệu của
Việt Nam rất thấp, mới đạt khoảng từ
39% (năm 2019) so với tỷ lệ thu gom
của thế giới. Tại Nhật, tỷ lệ thu gom
giấy phế liệu đạt trên 80%, tại Trung
Quốc đạt trên 57%.

Hình 4. Quy mô giấy Tissue của Việt Nam đến năm 2018 [1], [3], [4]

Hình 5. Quy mô bột giấy của Việt Nam đến năm 2018 [3], [4]

3.8. Cơ hội ngành công nghiệp
giấy Việt Nam

Hình 6. Thu gom và sử dụng phế liệu giấy để sản xuất giấy của Việt Nam
[2], [4]

còn lại 45% là nhập khẩu chủ yếu giấy
cấp cao photocopy; giấy in - viết lớp
tráng phủ (CWF) chưa sản xuất được,
trung bình hàng năm nhập khẩu tới
483.000 tấn/năm.
Nhập khẩu giấy in, viết chủ yếu từ
Indonesia và Thái Lan các loại giấy in,
giấy photocopy chất lượng cao. Điều
này cho thấy sự mất cân đối rất lớn
trong đầu tư sản xuất các loại giấy
này.
3.4. Giấy tissue
Quy mô sản xuất, tiêu dùng, xuất
khẩu và nhập khẩu giấy tissue (Đơn
vị: nghìn tấn/năm) năm 2018 tại Hình

5 cho thấy, giấy tissue có nhu cầu sử
dụng tăng 6%, nhưng xuất khẩu tăng
tới 20% so với 2017 cũng là một sản
phẩm có triển vọng tăng trưởng tốt.
3.5. Bột giấy
Quy mô sản xuất, tiêu dùng,
xuất khẩu và nhập khẩu bột giấy
(Đơn vị: nghìn tấn/năm) năm 2018
tại Hình 6 cho thấy, sản xuất bột giấy
trong nước đáp ứng 35,5% nhu cầu,
phải nhập khẩu tới 64,5% nhu cầu
trong nước.
3.6. Nguyên liệu sản xuất bột
giấy
Việt Nam là nước có nguồn dăm

Như phân tích, tổng hợp trên thì
ngành công nghiệp giấy Việt Nam
còn nhiều dư địa để phát triển,
trong đó:
- Nhu cầu tiêu thụ giấy các loại
của Việt Nam là rất lớn: tiêu thụ giấy
bình quân của Việt Nam rất thấp,
mới đạt 50,7kg/người/năm so với
mức tiêu thụ bình quân của thế giới
là 70kg/người/năm, Thái Lan 76 kg/
người/năm, Mỹ và EU 200 – 250 kg/
người/năm.
- Thị trường giấy Việt Nam còn
nhiều khoảng trống, đặc biệt là
phân khúc sản phẩm giấy bao bì cao
cấp (tráng phủ), hiện Việt Nam chưa
sản xuất được mà phải nhập khẩu
hoàn toàn.
- Việt Nam có nguồn dăm gỗ - làm
nguyên liệu cho sản xuất bột giấy rất
dồi dào; Chi phí nhân công, mặt bằng
còn thấp và đặc biệt Việt Nam có lợi
thế rất gần thị trường tiêu thụ bột
giấy lớn nhất thế giới là Trung Quốc.
Tiêu dùng bột giấy của Trung Quốc
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Bảng 1. Giá trị xuất khẩu dăm gỗ của Việt Nam đến hết tháng 4 năm 2019
[1], [4]
Năm

Lượng (tấn khô)

Trị giá (USD)

2010

3,996,381

437,021,153

2011

5,179,093

761,871,879

2012

5,820,885

796,351,503

2013

7,063,461

983,390,245

2014

6,971740

958,004,609

2015

8,062,563

1,166,400,705

2016

7,221,613

986,850,338

2017

8,201,298

1,072,656,296

2018

10,375,720

1,340,083,064

4 tháng 2019

3,973,554

557,273,279

Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam 2013 - 4T.2019

Hình 7. Thu gom và sử dụng phế liệu giấy để sản xuất giấy của Việt Nam
[2], [4]

khoảng 32 triệu tấn/năm nhưng sản
xuất trong nước chỉ đáp ứng được
33% nhu cầu, hàng năm Trung Quốc
phải nhập khẩu khoảng 21,44 triệu
tấn bột/năm.
- Việt Nam là nước xuất khẩu, các
mặt hàng xuất khẩu sử dụng bao bì
giấy và có sự tăng trưởng lớn, liên
tục trong thời gian qua và hiện Việt
Nam tham gia nhiều hiệp định FTA
như WTO, Asean, Asean+3,+6... đặc
biệt là các hiệp định mới như EU
(EVFTA), CPTPP sẽ tăng mạnh về xuất
khẩu, hấp dẫn đầu tư trong nước và
FDI. Đây chính là cơ hội cho ngành
sản xuất giấy bao bì phát triển. Nhu
cầu tiêu thụ Thùng Carton sóng thị
trường Việt Nam dự báo >14,0%/
năm. Tiêu thụ giấy làm bao bì theo
đầu người, Việt Nam là 33,2 kg/người,
trong đó Hàn Quốc 102kg/ người,
Thái Lan 58.2 kg/ người, Trung Quốc
50kg/người
- Cơ cấu ngành công nghiệp xét

tới 2025, chế biến và Xây dựng chiếm
tỷ lệ 35% GDP, chế biến và chế tạo
chiếm tỷ lệ 85% xuất khẩu. Ưu tiên
đầu tư, thu hút FDI chế biến sâu nông
lâm sản – thủy sản.
- Năng lực sản xuất cắt giảm thị
trường Trung Quốc: Kế hoạch lần
thứ “13” của CPA, cắt giảm sản xuất
công nghệ lạc hậu, kết hợp với Quy
định về tỷ lệ tạp chất, di dời doanh
nghiệp ra khỏi thành phố, dẫn đến
tổng lượng cắt giảm giấy carton lớp
mặt và carton lớp sóng (LinerBoard)
và carton lớp mặt >13 triệu tấn trong
trong 4 năm tới.
- Nguồn cung carton lớp mặt và
carton lớp sóng ở châu Á: Nguồn
cung giấy carton lớp mặt và carton
lớp sóng thiếu hụt lượng trung bình
3,162 triệu tấn/ năm cho lộ trình từ
năm 2018 - 2022, do sự cắt giảm sản
xuất của Trung Quốc. Trong trường
hợp năm 2020 – 2021 Chính phủ
Trung Quốc cấm nhập khẩu giấy tái
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chế, thì nhu cầu thiếu hụt có thể lên
đến 6 triệu tấn/năm.
- Nguyên liệu giấy tái chế: Giá
nguyên liệu giấy tái chế của thế giới
đang ở mức rẻ, kéo dài trong vài năm
tới, năng lực xuất khẩu giấy tái chế
của thế giới đang dư thừa (8,5–12,5)
triệu tấn/năm.
- Lợi thế thị trường: Sự dịch
chuyển các doanh nghiệp FDI về gia
công bao bì giấy sang các quốc gia
châu Á, trong đó có Việt Nam. Chủ
yếu do chiến tranh thương mại Mỹ Trung, Hiệp định CTTP, EVFTA...
3.9. Thách thức của ngành công
nghiệp giấy Việt Nam.
- Vốn đầu tư cho dự án lớn.
- Cạnh tranh với hàng nhập khẩu
với sự bảo hộ của Chính phủ thấp.
Cạnh tranh tiêu thụ giấy bao bì thị
trường nội địa tại khu vực miền Nam
với các doanh nghiệp FDI rất mạnh
như Vinakraf, Lee & Man, Cheng
loong, Chánh Dương (Nine Dragons).
- Quy định về Bảo vệ môi trường,
bảo lãnh tài chính từ 5–20% trên
tổng lượng hàng giấy thu hồi (giấy
phế liệu) nhập khẩu tùy theo doanh
nghiệp, làm tăng chi phí sản xuất.
- Tổng cục Hải quan ban hành
liên tiếp Văn bản 3438 và 3738 trong
khoảng thời gian gần đây, yêu cầu
giấy thu hồi (giấy phế liệu) phải lấy
mẫu gửi Cục Kiểm định Hải quan để
thực hiện phân tích nhưng không
quy định cụ thể thời gian lấy mẫu,
thời gian trả kết quả giám định. Như
vậy vừa phải có Giấy chứng nhận phù
hợp Quy chuẩn Kỹ thuật môi trường
của một tổ chức giám định do Bộ Tài
nguyên và Môi trường chỉ định, vừa
phải được Cục Kiểm định Hải quan
kiểm định theo cùng quy chuẩn này.
Điều đó làm tăng thời gian chờ đợi
thông quan của lô hàng, gây tăng
chi phí lưu kho, lưu bãi và các chi phí
khác của doanh nghiệp.
- Sự thắt chặt về chính sách nhập
khẩu giấy tái chế của chính phủ Trung
Quốc kết hợp với đó là chiến tranh
thương mại với Mỹ, trong đó có gói
sản phẩm bột giấy & giấy giữa hai bên
là 6,4 tỷ USD dẫn đến nhiều khả năng
có thêm doanh nghiệp FDI của Trung
Quốc chuyển qua đầu tư tại Việt Nam
trong thời gian tới.
- Tình hình chính trị và kinh tế của
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Hình 8. Tỷ lệ thu gom giấy tái chế của các nước trên thế giới [2]

thế giới đang trong giai đoạn không
được ổn định, khi sự căng thẳng về
chiến tranh thương mại giữa Mỹ và
Trung Quốc đang trong tình trạng
lên cao. Sự cấm vận kinh tế của Mỹ
với Nga vẫn chưa hết trong khi đó
với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đang trong
thời điểm cao trào. Dẫn đến xu hướng
tăng trưởng kinh tế của thế giới
không được tốt trong những năm tới.
4. KẾT LUẬN
- Tập trung xây dựng Chiến lược
phát triển ngành giấy Việt Nam giai
đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2045 thay
cho “Quy hoạch phát triển ngành
công nghiệp giấy Việt Nam đến năm
2020, có xét đến năm 2025” theo nội
dung Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày
25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành
công nghiệp giai đoạn 2018 – 2020,
xét đến năm 2025 làm cơ sở, định
hướng cho việc đầu tư, sản xuất, kinh
doanh của ngành giấy khi Luật Quy
hoạch có hiệu lực vào 01/01/2019 để
giúp cho ngành giấy phát triển cân
đối, đúng hướng và bền vững.

- Xây dựng chính sách quy định,
định hướng và phân vùng đầu tư, tận
dụng tối đa được lợi thế về địa lý và
nguyên liệu sản xuất, tránh việc đầu
tư quá tập trung tại một hoặc một số
địa phương, trong khi cơ sở hạ tầng
chưa đáp ứng được tốc độ đầu tư của
các dự án, dẫn đến quá tải về cơ sở
hạ tầng. Cấp phép đầu tư mới cần
xem xét với từng dự án cụ thể, không
cấp phép dự án có quy mô quá lớn và
thực hiện nhiều giai đoạn trong thời
gian dài như trước đây. Đồng thời,
khuyến khích đầu tư sản xuất các sản
phẩm thay thế hàng nhập khẩu và tại
các khu vực có điều kiện tự nhiên và
môi trường phù hợp.
- Tập trung giải quyết sớm vấn đề
thiếu hụt nguyên liệu cho ngành giấy
chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian
gần đặc biệt là nguyên liệu giấy thu
hồi, bằng cách tháo gỡ khó khăn cho
doanh nghiệp ngành giấy trong việc
nhập khẩu giấy thu hồi làm nguyên
liệu sản xuất. Kiến nghị Chính phủ
tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu giấy
thu hồi làm nguyên liệu sản xuất, coi
đây là hàng hóa thông thường làm

nguyên liệu sản xuất, không phải phế
liệu như hầu hết các quốc gia trên thế
giới.
- Nâng cao sự quan tâm của xã
hội đối với ngành công nghiệp giấy,
từ đó hiểu rõ ngành công nghiệp giấy
là một trong những ngành sản xuất
tuần hoàn, có tính tái tạo cao và có
ý nghĩa quan trọng, gắn liền với sự
phát triển của nhiều ngành như lâm
nghiệp, nông nghiệp, hóa chất, in,
bao bì và cơ khí chế tạo.
- Xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn
quốc gia đối với các sản phẩm trong
ngành, đặc biệt về thu gom và tái
chế giấy. Từ đó, nghiên cứu hoàn
thiện chính sách phát triển ngành nói
chung và nhập khẩu nói riêng theo
xu hướng của các nước phát triển đối
với ngành công nghiệp giấy.
- Thu hút các dự án đầu tư nước
ngoài sản xuất giấy sử dụng công
nghệ cao, đặc biệt đối với các dự án
đầu tư các sản phẩm giấy trong nước
chưa sản xuất được. Hạn chế các dự
án sản xuất các chủng loại sản phẩm
mà doanh nghiệp ngành giấy trong
nước sản xuất đượcv
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NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP HẠN CHẾ
HIỆN TƯỢNG “DỪA TREO”

CỦA GIỐNG DỪA CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ CAO
(DỪA SÁP, DỪA DỨA) TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM
NGUYỄN ĐĂNG PHÚ, LÊ CÔNG NÔNG, PHẠM MẠNH ĐOÀN, TRẦN ANH THƯƠNG
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

D

ừa (Cocos nucifera L.) là cây trồng có giá trị kinh tế
cao. Trái, thân, lá kể cả phụ phẩm sau thu hoạch của
dừa đều có thể làm nguyên liệu cho nhiều ngành chế
biến mang lại giá trị kinh tế cao. Dừa là cây có tính thích nghi
rộng có thể trồng trên nhiều loại đất và trên nhiều vùng
sinh thái khác nhau [2].
Một trong những khó khăn nhất của người trồng dừa là
hiện tượng dừa không mang trái hay còn gọi là hiện tương
“dừa treo”, với các biểu hiện không có phát hoa, phát hoa
không mang trái, ít trái hoặc rụng hoa, rụng trái nhiều [3],
[4], [5]. Năng suất dừa nước ta có xu hướng ngày càng giảm
qua các năm, năm 2005 năng suất dừa giảm 21,7%, thì đến
tháng 6-2010 đã giảm đến 39,7% và năm 2011 năng suất
ước giảm 46,0%, cho đến năm 2017 đánh dấu mốc giảm
năng suất từ 60-70%, mức nghiêm trọng nhất tại Bến Tre
(tỉnh có diện tích dừa gần bằng 50% diện tích cả nước) [1].
Có nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng “dừa treo”,
hoặc giảm năng suất, trong đó ảnh hưởng của hiện tượng
thời tiết “cực đoan” mưa gió, thất thường, nhiệt độ tăng cao,
hiện tượng xâm nhập mặn, lượng phù sa bồi tụ ngày càng ít,
đất đai ngày càng suy kiệt do sử dụng hóa chất trong nông

nghiệp thường xuyện và lâu dài, cùng với tập quán canh
tác lạc hậu [3], [5]. Ứng dụng tổng hợp các biện pháp kỹ
thuật trong sản xuất dừa nhằm hạn chế thấp nhất những
ảnh hưởng gây ra hiện tượng “dừa treo”, nâng cao năng suất
và hiệu quả sản xuất một cách bền vững cho người trồng
dừa, đề tài “Nghiên cứu biện pháp hạn chế hiện tượng “dừa
treo” của một số giống dừa có giá trị kinh tế cao (dừa Sáp,
Dứa) tại một số tỉnh phía Nam” đã được thực hiện.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu
Giống dừa Sáp nuôi cấy phôi 12 năm và giống dừa Dứa
16 năm tuổi tuổi trồng tại Trung tâm Sản xuất Giống Trảng
Bàng, Tây Ninh.
Giống dừa Dứa 12 năm tuổi trồng tại Trung tâm Dừa
Đồng Gò, Bến Tre.
Giống dừa Sáp truyền thống 12 năm tuổi trồng tại Trà
Vinh.
Các loại phân hóa học Urea (16% N); Super lân (16%
P2O5); Kali clorua (60% K2O); Acid boric (tên hoạt chất H2BO3)
và các loại thuốc bảo vệ thực vật theo khuyến cáo.

Bảng 1: Ảnh hưởng tưới nước và số lần bón phân đến thành phần năng suất của dừa Sáp nuôi
cấy phôi 12 năm tuổi tại Tây Ninh trong 3 năm (từ 2016-2018)
Nghiệm thức
Tưới (T)

Không tưới

Bón phân 2 lần
Bón phân 3 lần
Bón phân 4 lần
Bón phân 2 lần
Bón phân 3 lần
Bón phân 4 lần

Trung bình tưới nước
Trung bình không tưới
Trung bình bón phân 2 lần
Trung bình bón phân 3 lần
Trung bình bón phân 4 lần

Số quày /
cây/ năm
12,2
13,1
13,5
12,8
13,4
13,8
12,9
13,3
12,5
13,3
13,7
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Số quả /
quày
5,1
5,3
5,8
4,5
4,8
5,0
5,4
4,8
4,8
5,1
5,4

Số hoa cái /
quày
16,1
16,4
17,2
15,3
16,3
16,8
16,6
16,1
15,7
16,4
17,0

Số quả/cây /
năm
62,2
69,4
78,3
57,6
64,3
69,0
70,0
63,6
59,9
66,9
73,7

Tỷ lệ rụng
hoa, quả (%)
68,4
67,7
66,2
70,6
70,6
70,2
67,4
70,5
69,5
69,2
68,2
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Bảng 2: Ảnh hưởng tưới nước và số lần bón phân đến thành phần năng suất của dừa Dứa 16
năm tuổi tại Tây Ninh trong 3 năm (từ 2016-2018)
Số quày /cây/
năm

Số quả /quày

Số hoa cái /
quày

Số quả/cây /
năm

Tỷ lệ rụng
hoa, quả (%)

Bón phân 2 lần

13,8

5,5

20,6

75,9

73,3

Bón phân 3 lần

14,4

6,3

21,0

90,7

70,0

Bón phân 4 lần

15,0

7,0

22,0

105,0

68,2

Nghiệm thức

Tưới (T)

Bón phân 2 lần

13,2

5,4

19,8

71,3

72,7

Bón phân 3 lần

14,0

5,8

20,5

81,9

71,5

Bón phân 4 lần

14,3

6,5

21,4

93,0

69,6

Trung bình tưới nước

14,4

6,3

21,2

90,5

70,5

Trung bình không tưới

13,8

5,9

20,6

82,0

71,3

Trung bình bón phân 2 lần

13,5

5,5

20,2

73,6

73,0

Trung bình bón phân 3 lần

14,2

6,1

20,8

86,3

70,7

Không tưới

Bảng 3: Ảnh hưởng tưới nước và số lần bón phân đến thành phần năng suất của dừa Dứa 12
năm tuổi tại Bến Tre trong 3 năm (từ 2016-2018)
Số quày /cây/
năm

Số quả /quày

Số hoa cái /
quày

Số quả/cây /
năm

Tỷ lệ rụng
hoa, quả (%)

Bón phân 2 lần

12,2

5,1

16,1

62,2

68,4

Bón phân 3 lần

13,1

5,5

16,6

72,1

66,9

Bón phân 4 lần

13,5

6,0

17,2

81,0

65,1

Bón phân 2 lần

12,8

4,5

15,3

57,6

70,6

Bón phân 3 lần

13,4

5,0

16,3

67,0

69,3

Bón phân 4 lần

Nghiệm thức

Tưới (T)

Không tưới

13,8

5,2

16,5

71,8

68,5

Trung bình tưới nước

13,4

5,2

16,6

69,7

68,6

Trung bình không tưới

12,9

4,7

15,9

60,6

70,5

Trung bình bón phân 2 lần

12,7

4,5

15,7

57,2

71,4

Trung bình bón phân 3 lần

13,3

4,9

16,4

65,2

70,0

Trung bình bón phân 4 lần

13,5

5,3

16,7

71,6

68,2

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Ảnh hưởng của số lần bón phân và tưới nước đến
hiện tượng “dừa treo”
Thí nghiệm 2 yếu tố, 06 nghiệm thức, bố trí kiểu lô phụ
(Split Plot Design), 3 lần lặp lại, 5 cây/nghiệm thức.
Yếu tố trong lô chính là (02) biện pháp kỹ thuật tưới
nước và không tưới nước. Yếu tố trong lô phụ (03) là số lần
bón phân/năm: gồm 2 lần, 3 lần và 4 lần.
Lượng phân khuyến cáo: 110 kg N - 38 kg P2O5 – 144
kg K2O/ha - Theo QĐ 1202 QĐ/BNN–KHCN ngày 27 tháng
02 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn.
Kỹ thuật tưới nước được áp dụng trong mùa khô tính từ
tháng 11 đến tháng 4 dương lịch, 15 ngày/lần, nước được
tưới 2 lượt, lượt đi và lượt lại cho thấm đều mặt đất.
Kỹ thuật bón phân: Lượng phân được chia đều thành 2;
3 hoặc 4 lần bón theo nghiệm thức thí nghiệm, tương ứng
với tuần đầu tháng 6 và tháng 12 (2 lần bón), tháng 4, tháng
8 và tháng 12 (3 lần bón) và tháng 3, tháng 6, tháng 9 và
tháng 12 (4 lần bón) trong năm. Phân được bón theo tán lá,
xới đất lấp phân và tưới nước sau bón).

Thí nghiệm thực hiện trên 2 giống dừa Sáp nuôi cấy phôi
và dừa Dứa trồng tại Trung tâm giống Trảng Bàng, Tây Ninh
và giống dừa Dứa trồng tại Trung tâm Dừa Đồng Gò, Bến Tre.
2.2.2. Ảnh hưởng của tưới nước và thụ phấn bổ sung đến
hiện tượng “dừa treo”
Thí nghiệm 2 yếu tố, 4 nghiệm thức, bố trí kiểu lô phụ
(Split Plot Design), 4 lần lặp lại, 5 cây/nghiệm thức.
Yếu tố trong lô chính là (02) biện pháp kỹ thuật tưới
nước và không tưới nước, yếu tố trong lô phụ là (02) thụ
phấn và không thụ phấn.
Thí nghiệm thực hiện trên giống dừa Sáp nuôi cấy phôi
trồng tại Trung tâm giống Trảng Bàng, Tây Ninh.
2.2.3. Ảnh hưởng của phân vi lượng Boric kết hợp các biện
pháp kỹ thuật đến hiện tượng “dừa treo”
Thử nghiệm trên giống dừa Sáp nuôi cấy phôi tại Tây
Ninh; dừa Sáp truyền thống tại Trà Vinh; dừa Dứa tại Tây
Ninh và Bến Tre với 2 quy trình.
- Quy trình kỹ thuật (QTKTBo): sử dụng phân bón lá chứa
axit Boric (H2BO3, với nồng độ 0,03 - 0,05%, kết hợp các biện
pháp kỹ thuật như bón phân110 kg N:38 kg P2O5:144 kg/ha
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Bảng 4: Ảnh hưởng của tưới nước kết hợp thụ phấn bổ sung đến quá trình ra hoa đậu trái của
giống dừa Sáp nuôi cấy phôi 12 năm tuổi tại Tây Ninh
Nghiệm thức

Số phát
hoa/cây

Không tưới - Không thụ phấn
Không tưới - Thụ phấn
Tưới- Không thụ phấn
Tưới - Thụ phấn
LSD
CV (%)

1,0
1,0
1,0
1,1
0,0 NS
8,2

Không tưới - Không thụ phấn
Không tưới - Thụ phấn
Tưới- Không thụ phấn
Tưới - Thụ phấn
LSD
CV (%)

1,0
1,0
1,0
1,1
*NS
7,4

Không tưới - Không thụ phấn
Không tưới - Thụ phấn
Tưới- Không thụ phấn
Tưới - Thụ phấn
LSD
CV (%)

1,0 a
1,0 a
1,1 b
1,1 b
*0,1
3,4

Hoa cái/
phát hoa
Năm 2016
15,7
16,4
18,6
18,0
*
11,7
Năm 2017
18,5
19,4
19,0
18,7
3,7
Năm 2018
18,9
20,7
21,0
21,3
*1,9
9,3

chia làm 2 lần bón/năm; Tưới 2 lần/tháng vào mùa khô từ
tháng 11 đến tháng 4 năm sau; so sánh với:
- Quy trình nông dân: các biện pháp kỹ thuật nông dân
đang áp dụng, bón 120,0 N- 120,0 P2O5-90,0 K2O kg/ha chia
từ 1-2 lần bón/năm, tưới nước 30 ngày/lần vào mùa khô, 3-5
lần/năm
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của số lần bón phân và tưới nước đến
hiện tượng “dừa treo”
* Đối với giống dừa Sáp nuôi cấy phôi:
Bón phân và tưới nước ảnh hưởng rõ rệt đến hiện
tượng “dừa treo” thông qua số liệu đánh giá về năng suất
của giống dừa Sáp nuôi cấy phôi. Kết quả nghiên cứu ảnh
hưởng tưới nước và số lần bón phân đến thành phần năng
suất của dừa Sáp nuôi cấy phôi 12 năm tuổi được thể hiện ở
Bảng 1 cho thấy: Tưới nước và tăng số lần bón phân đều cho
số quày/cây, số quả/quày, năng suất quả/cây/năm cao hơn
so với không tưới và số lần bón phân ít hơn.
Ở nghiệm thức có tưới kết hợp bón phân 4 lần/năm cho
năng suất cao nhất (13,5 quày/cây/năm, 5,8 số quả thu/quày,
78,3 số quả thu/cây/năm); nghiệm thức không tưới và bón
2 lần/năm cho năng suất thấp nhất (12,8 quày/cây/năm; 4,5
quả/quày; 15,3 hoa cái/quày và 57,6 quả/cây/năm) (Bảng 1).
Trung bình ở nghiệm thức có tưới, bón phân 2 lần, các
yếu tố cấu thành năng suất < 3 lần < 4 lần. Ví dụ bón 2 lần
có số quày/cây/năm là 12,7< bón phân 3 lần (13,3) < bón 4
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Sau 3 tháng

Tỷ lệ đậu quả (%)
Sau 6 tháng Sau 9 tháng

44,2 a
45,4 ab
45,2 ab
47,2 b
*2,3
12,5

39,2
40,3
40,5
42,2
NS
4,3

36,0
38,2
37,2
37,4
NS
9,5

47,8 a
49,9 a
49,7 a
52,1 b
**2,1
11,2

45,0 a
47,5 a
47,1a
49,8 b
**2,6
5,8

42,4 a
44,7 a
44,3 a
47,3 b
**2,5
8,0

46,4 a
50,9 b
51,4 bc
52,1 c
**1,1
5,8

44,4 a
50,0 b
51,0 b
51,6 b
**2,2
15,2

42,0 a
46,7 bc
47,9 bc
49,4 c
**2,4
9,1

lần (13,5). Tương tự số quả thu trên quày cũng gia tăng với
trị số tương ứng 4,8 <4,9<5,1 quả/quày, và năng suất quả/
cây/năm cũng theo quy luật như trên (15,7<16,4<16,7 quả/
cây/năm) (Bảng 1).
Trung bình cho các nghiệm thức có số lần bón phân như
nhau, tưới nước cũng cho năng suất cao hơn là không tưới
nước. Tưới nước cho số quày/cây/năm là 13,4, số quả/quày
là 5,2 và số quả/cây/năm là 69,7. Ngược lại không tưới cho
năng suất thấp hơn, 12,9 quày/cây/năm; 4,7 quả/quày và
60,6 quả/cây/năm (Bảng 1).
Chỉ tiêu thể hiện rõ rệt nhất của hiện tượng “dừa treo”
đó là tỷ lệ rụng hoa rụng quả (số lượng quả hình thành so
với số lượng hoa cây đã ra). Kết quả Bảng 1 cho thấy: ở các
nghiệm thức có tưới tỷ lệ rụng hoa và quả non ít hơn không
tưới (68,6% so với 70,5%). Nghiệm thức có số lần bón phân
càng ít số lượng hoa quả rụng càng nhiều và ngược lại. Tỷ lệ
rụng hoa, quả ở nghiệm thức bón 4 lần là 68,2%, bón 3 lần
là 70,0% và bón 2 lần là 71,4%. Ở nghiệm thức bón phân 4
lần + tưới nước có tỷ lệ rụng hoa và quả thấp nhất (66,2%)
và nghiệm thức không tưới + 2 lần bón phân/năm tỷ lệ rụng
là cao nhất (70,6%) (Bảng 1).
Tưới nước và số lần bón phân không những ảnh hưởng
đến năng suất trái mà còn giúp cải thiện năng suất cơm
dừa, theo dõi trên giống Sáp nuôi cấy phôi tại Tây Ninh.
Trung bình ở nghiệm thức, tưới nước đã làm gia tăng khối
lượng quả (10 gr/quả), tăng độ dày cơm 0,06 mm so với
không tưới.
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* Đối với giống dừa Dứa:
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng tưới nước và số lần bón
phân đến thành phần năng suất của dừa Dứa 16 năm tuổi
được thể hiện ở Bảng 2 cho thấy, đối với giống dừa Dứa
trồng tại Tây Ninh, các nghiệm thức tưới nước đều cho số
lượng phát hoa và số hoa cái cao hơn so với không tưới
nước. Số lượng hoa cái/phát hoa theo dõi trong 3 năm cho
thấy: ở các nghiệm thức có tưới đều cao hơn có ý nghĩa so
với không tưới (21,6; 21,2 và 24,6 hoa cái/phát hoa so với
19,8; 20,6 và 21,5 hoa cái/phát hoa).
Tưới nước kết hợp tăng số lần bón phân (4 lần/năm) đều
cho số quày/cây/năm (14,3); số quả/quày (7,0); số quả/cây/
năm (105) cao nhất, cao hơn tất cả các nghiệm thức còn lại.
Nghiệm thức không tưới kết hợp bón 2 lần/năm cho năng
suất thấp nhất (13,2 quày/cây/năm; 5,4 quả/quày và 72,7
quả/cây/năm) (Bảng 2).
Nghiệm thức số lần bón phân càng ít số lượng hoa, quả
rụng càng nhiều và ngược lại. Tỷ lệ rụng hoa, quả ở nghiệm
thức bón 4 lần là 68,9%, bón 3 lần 70,7% và bón 2 lần 73%. Ở
nghiệm thức bón phân 4 lần kết hợp tưới nước có tỷ lệ rụng
hoa và quả thấp nhất (68,2%); nghiệm thức không tưới và
2 lần bón phân/năm tỷ lệ rụng cao nhất (73,3%) (Bảng 2).
Tương tự, bón phân và tưới nước ảnh hưởng rõ rệt đến
hiện tượng “dừa treo” trên giống dừa Dứa tại Bến Tre, thể
hiện ra số lượng phát hoa và hoa cái nhiều hơn so với không
tưới nước và chỉ bón phân với số lần ít hơn.
Bón phân và tưới nước ảnh hưởng rõ rệt đến hiện tượng
“dừa treo” trên giống dừa Dứa tại Bến Tre. Kết quả nghiên
cứu ảnh hưởng tưới nước và số lần bón phân đến thành
phần năng suất của dừa Dứa 12 năm tuổi được thể hiện ở
Bảng 3 cho thấy, tưới nước kết hợp bón phân 4 lần/năm cho

số quày/cây/năm (13,5), số hoa cái/quày là 17,2 và số quả/
quày (6,0), cao hơn tất cả các nghiệm thức còn lại. Nghiệm
thức không tưới và bón 2 lần/năm cho thành phần năng
suất thấp nhất (12,8 quày/cây/năm; 15,3 hoa cái/quày và 4,4
quả/quày). Năng suất ở nghiệm thức tưới và 4 lần bón/năm
đạt 81 quả/cây/năm cao hơn nghiệm thức không tưới và
2 lần bón/năm (57,6 quả/cây/năm) tương ứng tăng 40,6%.
3.2. Ảnh hưởng của tưới nước và thụ phấn bổ sung
đến hiện tượng “dừa treo”
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tưới nước kết hợp
thụ phấn bổ sung đến quá trình ra hoa đậu trái của giống
dừa Sáp nuôi cấy phôi 12 năm tuổi trong 3 năm, từ (20162018) ở Bảng 4 cho thấy, tưới nước và thụ phấn là biện pháp
tích cực làm gia tăng số lượng hoa cái và tỷ lệ đậu quả trên
giống dừa Sáp nuôi cấy phôi tại Trảng Bàng, Tây Ninh.
Các nghiệm thức kết hợp giữa tưới nước và thụ phấn
đều cho tỷ lệ đậu quả cao nhất, cao hơn so với các nghiệm
thức còn lại một cách có ý nghĩa Tưới nước kết hợp thụ phấn
có tỷ lệ đậu quả sau 3, 6 và 9 tháng năm 2016 cao hơn so với
không tưới và không thụ phấn là 3,3%; 3,0% và 1,4 %. Năm
2017 tăng với trị số tương ứng là 3,3%; 4,8 % và 4,9%. Năm
2018 tăng là 5,7%; 7,2% và 7,4%. Số liệu so sánh còn cho
thấy tỷ lệ đậu quả ở hầu hết các kỳ năm sau cao hơn năm
trước (2018 > 2017 > 2016). Điều này chứng tỏ tưới nước kết
hợp thụ phấn nếu thực hiện thường xuyên tỷ lệ đậu quả sẽ
ngày được cải thiện và năng suất dừa vì thế ngày càng được
nâng cao (Bảng 4).
Tưới nước và thụ phấn ảnh hưởng rõ rệt đến năng suất
của giống dừa Sáp nuôi cấy phôi tại Tây Ninh trong 3 năm,
từ 2016-2018. Trung bình mỗi cây dừa trong thí nghiệm có
12,4 quày/cây/năm, với số lượng hoa cái trung bình 18,9

Bảng 5: Vai trò của phân vi lượng Boric trong QTKTBo đến các yếu tố cấu thành năng suất và
năng suất dừa
Khối
lượng
cơm tươi
(g)

Tỷ lệ cơm
(%)

Độ dày
cơm (mm)

1325

490

37,0

1,86

71,5

1296

470

36,3

1,70

9,9

29,0

20,0

0,72

0,16

Nghiệm
thức

Số quày /
cây /năm

Số quả /
quày

Số hoa cái
/quày

Số quả/
cây /năm

QTKT Bo

13,8

5,90

19,7

81,4

QTND

13,0

5,50

18,5

Tăng

0,80

0,40

1,20

Khối
lượng quả
(g)

Dừa Sáp Tây Ninh

Dừa Sáp Trà Vinh
QTKT Bo

13,5

5,50

15,6

74,3

1225

410

33,5

1,76

QTND

12,8

5,00

14,5

64,0

1220

399

32,7

1,62

Tăng

0,70

0,50

1,10

10,3

5,0

11,0

0,76

0,14

Dừa Dứa Tây Ninh
QTKTbo

13

6,00

16,4

78,0

1028

292

28,4

1,10

QTND

12,2

5,40

15,9

65,9

1011

280

27,7

1,00

Tăng

0,80

0,60

0,50

12,1

17,0

12,0

0,71

0,10

Dừa Dứa Bến Tre
QTKTbo

13,2

5,80

19,8

76,6

946

305

32,2

1,10

QTND

12,5

5,20

18,6

65,0

931

288

30,9

1,00

Tăng

0,70

0,60

1,20

11,6

15,0

17,0

1,31

0,10

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u(Số 40 - 12/2019) 29

Nghiên cứu & Triển khai
hoa/quày, số lượng quả đậu 5,7 quả/quày, tương ứng với tỷ
lệ đậu khoảng 30%.
Tưới nước, biện pháp tích cực thúc đẩy cây dừa ra
nhiều quày hơn (1,1 quày/cây/năm), ra nhiều hoa cái hơn
(0,5-1,8 hoa cái/quày). Số lượng quả/quày (tính thời điểm
thu hoạch) ở nghiệm thức tưới nước + thụ phấn là 6,3 quả,
trong khi nghiệm thức không tưới + không thụ phấn là 5,1
quả; tăng 1,2 quả/quày. Năng suất trung bình nghiệm thức
tưới + thụ phấn là 83,2 quả/cây/năm, cao hơn không tưới +
không thụ phấn (61,2 quả/cây/năm); cao hơn 22 quả/cây/
năm tương ứng 35,9%.
Trong các nghiệm thức hoặc chỉ tưới, hoặc chỉ thụ phấn,
ở dừa Sáp nuôi cấy phôi cho thấy, tưới nước có ảnh hưởng
tích cực đến năng suất hơn là thụ phấn. Tưới nước đã làm
gia tăng số phát hoa/cây, số hoa cái/phát hoa, tưới nước còn
duy trì tỷ lệ đậu quả cao hơn. Chính vì vậy năng suất quả
của nghiệm thức tưới nước + không thụ phấn (74,4 quả/
cây/năm) cao hơn thụ phấn + không tưới nước (62,4 quả/
cây/năm), cao hơn 12,1 quả/cây/năm, tương ứng 19,2%.
3.3 Ảnh hưởng của phân vi lượng Boric kết hợp các
biện pháp kỹ thuật đến hiện tượng “dừa treo”
Kết quả nghiên cứu vai trò của phân vi lượng Boric trong
QTKTBo đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
dừa ở Bảng 5 cho thấy:
Số lượng hoa cái của dừa Sáp ở Tây Ninh và Trà Vinh cũng
gia tăng ở QTKTBo so với QTND (20,2 so với 19,4 hoa cái/
phát hoa, năm 2016); (từ 21,5-22,7 so với 21,4 và 21,8 hoa
cái/phát hoa, năm 2017) và năm 2018 cũng cao hơn (23,7 và
23,8 so với 22,9 và 23,2 hoa cái/phát hoa); tăng trung bình
từ 0-0,8 hoa cái/phát hoa.
Tỷ lệ đậu quả sau 3, 6 và 9 tháng của dừa Sáp cũng gia
tăng khi áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật (QTKTBo)
so với QTND. Tỷ lệ đậu quả sau 3, 6 và 9 tháng của giống dừa
Sáp tại Tây Ninh tăng 1,4%, 1,3% và 2,2% (năm 2016); tăng
1,2%; 2,4% và 1,7% (năm 2017) và tăng 0,8%; 0,8% và 1,3%
(năm 2018). Tương tự tỷ lệ đậu quả của dừa Sáp tại Trà Vinh
cũng tăng tương ứng 1,5%; 1,3 và 2,9% (2017); và 0,7%; 0,8
và 0,6% (2018). Trung bình cho cả 3 năm và trên 2 địa bàn
dừa Sáp đã có tỷ lệ đậu quả gia tăng 0,6-2,9%.
Số lượng phát hoa/cây ở QTKTBo cũng có xu hướng cao
hơn so với QTND, đối với giống dừa Dứa tại Tây Ninh (1,03

so với 1,00 phát hoa/tháng, năm 2017 và (1,08 so với 1,07
phát hoa/tháng, năm 2018), tăng trung bình từ 0-0,36 phát
hoa/cây/năm.
Đối với dừa Sáp trồng tại Tây Ninh và Trà Vinh, QTKTBo
đã làm gia tăng 0,7-0,8 quày/cây/năm; 0,4-0,5 số quả thu/
quày; tăng 1,1-1,2 số hoa cái/quày, tăng năng suất 9,9-10,3
quả/cây/năm (13,6-18,1%). Tăng khối lượng quả (5,0-29 g);
tăng khối lượng cơm dừa (11-20 g) và tăng độ dày cơm từ
0,14-0,16mm.
Đối với dừa Dứa trồng tại Tây Ninh và Bến Tre, QTKTBo đã
làm gia tăng 0,7 quày/cây/năm; 0,6 số quả thu/quày; tăng
0,5-1,2 số hoa cái/quày, tăng năng suất 11,6-12,1 quả/cây/
năm (17,8-18,4%). Tăng khối lượng quả (15,0-17,0 g); tăng
khối lượng cơm dừa (12-17 g) và tăng độ dày cơm (0,1mm).
Do sử dụng các biện pháp kỹ thuật và phân vi lượng
Boric (QTKTBo) quá trình rụng hoa và quả (trước thời kỳ
thu hoạch) so với QTND đã được cải thiện. Đối với giống
dừa Dứa trồng tại Tây Ninh tỷ lệ rụng trong QTKTBo
(63,4%) thấp hơn so với QTND (66%), giảm 2,6%. Đối với
dừa Dứa trồng tại Bến Tre tỷ lệ rụng (70,1%) cũng thấp
hơn QTND (70,3%); Đối với dừa Sáp trồng tại Tây Ninh
64,7% so với 65,5% và đối với dừa Sáp trồng tại Trà Vinh
70,7% so với 72%.
Tóm lại QTKTBo giảm tỷ lệ rụng trung bình 0,8-2,6% ở
dừa Sáp và giảm tỷ lệ rụng 0,2-1,3% ở dừa Dứa so với QTND.
4. KẾT LUẬN
Kỹ thuật (tưới nước, bón phân, thụ phấn bổ sung, sử
dụng vi lượng Boric) hạn chế hiện tượng “dừa treo”, giúp
cây sinh trưởng mạnh, tăng khả năng ra hoa, đậu quả, tăng
năng suất và hiệu quả sản xuất.
Tưới nước kết hợp bón phân 4 lần/năm góp phần tăng
năng suất; giảm tỷ lệ rụng hoa và quả so với không tưới kết
hợp bón phân 2 lần/năm.
Tưới nước và thụ phấn bổ sung cho dừa Sáp làm gia
tăng năng suất 22 quả/cây/năm (35,9%), giảm tỷ lệ rụng
hoa và quả (3,8%) so với không tưới và không thụ phấn.
Phân vi lượng Boric kết hợp với các biện pháp kỹ thuật
làm tăng năng suất 9,9-13,6 quả/cây/năm (10,3-18,1%) đối
với dừa Sáp; tăng 11,0-17,8 quả/cây/năm (12,1-18,4%) đối
với dừa Dứa so với quy trình của nông dânv
Ngày nhận bài: 25/10/2019
Ngày chấp nhận đăng bài: 10/11/2019
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CHIẾT TÁCH DẦU TỪ HẠT THANH LONG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME
VÕ BỬU LỢI, BÙI THANH BÌNH, HỒ THỊ MAI
Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu

TÓM TẮT:
Nghiên cứu này cho thấy có thể tận dụng nguồn phụ phẩm phế thải của công nghệ sản xuất nước ép từ
trái Thanh long để chiết tách dầu hạt Thanh long, một sản phẩm dầu thực vật mới, chất lượng cao, giàu các hợp
chất chống oxy hóa (flavonoic và tocopherol). Enzyme Viscozyme L. (hỗn hợp các enzyme Xylanase, Cellulase
Hemicellulase) cho hiệu suất chiết tách dầu hạt Thanh long cao hơn so với các enzyme Protease và Cellulase.
Các thông số kỹ thuật cũng được nghiên cứu tối ưu hóa bao gồm: pH dịch trích 5,1 với tỉ lệ nước bổ sung là 3/1,
hàm lượng enzyme sử dụng 0,54%, thời gian và nhiệt độ thủy phân là 5 giờ và 37oC. Hiệu suất chiết tách cao
nhất đạt được là 88,67%. Công nghệ này có thể chuyển giao cho sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm mới có giá trị
dinh dưỡng cao, đồng thời góp phần giải quyết bã thải gây ô nhiễm môi trường, nâng cao giá trị kinh tế cho
cây Thanh long.
Từ khóa: Dầu hạt Thanh long, enzyme Viscozyme L.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thanh long (Hylocereus spp.) là
loại trái cây đặc sản, có giá trị xuất
khẩu cao vì sự hấp dẫn về hình dáng,
màu sắc, hương vị và dinh dưỡng.
Quả Thanh long chứa nhiều các chất
khoáng, có thành phần dinh dưỡng
phong phú, vị ngọt thanh, có tác
dụng mát gan, bổ sung chất xơ và rất
thích hợp cho những người ăn kiêng.
Thanh long thường được dùng để
làm món ăn tráng miệng và nước giải
khác như các loại trái cây khác. Hiện
nay rất nhiều cơ sở chế biến nước ép
Thanh long tại 2 tỉnh Bình Thuận và
Tiền Giang.
Trong quả Thanh long phần thịt
chiếm khoảng 66,2-67,4%, phần vỏ
chiếm khoảng 24,5-25,2% và hạt
chiếm khoảng 7,9-8,6% [3]. Hạt Thanh
long có tiềm năng phát triển như một
thực phẩm chức năng tốt cho sức
khỏe của con người. Hạt Thanh long
có hàm lượng dầu khoảng 22,8-27,5%
[2], đặc biệt dầu hạt Thanh long rất
nhiều axit linoleic (49,6-50,1%) và axit
oleic (21,6-23,8%) [1] và có khả năng
chống oxy hóa, có tác dụng làm giảm
cholesterol trong máu ngăn ngừa
các bệnh về tim mạch. Trong hạt
Thanh long rất nhiều các chất chống

oxy hóa như phenolic (38-43,9mg
GAE/100g) và flavonoid (42,2- 50,8mg
CAE (Catechin acid equivalent)/ 100g)
[2], ngăn chặn sự hình thành các gốc
tự do gây ung thư.
Mục tiêu của nghiên cứu là chiết
tách dầu từ hạt Thanh long bằng
phương pháp enzyme, tạo ra sản
phẩm dầu ăn mới có chất lượng dinh
dưỡng tốt trên thị trường, làm đa
dạng hóa sản phẩm dầu ăn.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
Vật liệu được sử dụng trong
nghiên cứu là bã nhầy (phụ phẩm của
công nghệ chế biến nước ép thanh
long) của trái Thanh long ruột trắng
(Hylocereus undulatus) được trồng
tại Bình Thuận của Công ty trách
nhiệm hữu hạn Rồng Xanh. Mẫu sau
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khi thu nhận được chứa trong bao
nilon và bảo quản trong thùng xốp.
Enzyme: Các enzyme thương mại của
hãng Novozymes (Đan Mạch).
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Thí nghiệm tối ưu hóa được bố
trí theo phương pháp bề mặt đáp
ứng (Respone Surface Methodology)
kiểu Box-Bhenken (thí nghiệm yếu
tố), sử dụng phần mềm JMP 10.0 để
xử lý số liệu.
Phương pháp phân tích: Đánh giá
chất lượng nguyên liệu hạt Thanh
long và sản phẩm dầu hạt Thanh long
bằng các phương pháp phân tích
theo TCVN, AOCS, FAO, AOAC.
Phương pháp xử lý thống kê:
Phương pháp phân tích phương sai
(ANOVA) được sử dụng để kiểm định
sự khác nhau giữa các giá trị trung
bình (mức ý nghĩa α = 0,05) và kiểm
định LSD được sử dụng với sự hỗ trợ
của phần mềm thống kê JMP 10.0
Phương pháp thực nghiệm:
Phương pháp nghiên cứu công nghệ
sản xuất dầu Thanh long thủy phân
bằng enzyme.
+ Nghiên cứu chiết tách và thu
hồi hạt từ phụ phẩm: Bã sau khi
ép lấy dịch từ trái Thanh long của
Công ty trách nhiệm hữu hạn Rồng
Xanh được chứa trong bao nilon,
bảo quản trong thùng xốp và vận
chuyển về phòng thí nghiệm ngay
trong ngày. Tiến hành thử nghiệm
xử lý bằng nhiệt và bổ sung enzyme
Viscozyme L. Sau khi xử lý, tiến hành
rửa nhiều lần bằng nước lạnh để
thu hồi hạt. Hạt được phơi khô (đến
độ ẩm 7-8%) và bảo quản trong túi
nilon kín.
+ Nghiên cứu lựa chọn enzyme:
Khảo sát 3 loại enzym khác nhau
(enzyme Protease, enzyme Cellulase,
enzyme Vicozyme L.), các enzyme
khảo sát ở 2 yếu tố: pH và nhiệt độ
(trong đó pH thực hiện ở 4 mức, nhiệt
độ ở 3 mức khác nhau). Thí nghiệm
được bố trí theo kiểu đầy đủ, 2 yếu tố,
mỗi nghiệm thức 3 lần lặp lại.
+ Nghiên cứu các thông số kỹ
thuật ảnh hưởng đến hiệu suất trích
ly dầu của hạt Thanh long: Khảo sát
3 thông số kỹ thuật ảnh hưởng đến
quá trình chiết tách: tỉ lệ nước bổ
sung (W/S), tỉ lệ enzyme bổ sung
(E/S), thời gian trích ly theo phương

pháp quy hoạch cổ điển (thí nghiệm
ngẫu nhiên 1 yếu tố). Các thông số thí
nghiệm được khảo sát độc lập. Trong
đó mỗi một thông số sẽ được khảo
sát lần lượt tại các mức khác nhau, các
thông số khác sẽ được cố định tại một
giá trị được lựa chọn.
+ Tối ưu hóa quá trình thủy phân
dầu hạt Thanh long bằng phương
pháp enzyme: Dựa vào kết quả của
các thí nghiệm trước, lựa chọn 3
thông số công nghệ có ảnh hưởng
nhiều đến hiệu suất trích ly để tiến
hành thí nghiệm tối ưu hóa. Thí
nghiệm được bố trí theo phương
pháp bề mặt đáp ứng (Respone
Surface
Methodology)
kiểu
Box-Bhenken, sử dụng phần mềm
JMP 10.0 để xử lý số liệu
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Nghiên cứu tách và thu hồi
hạt Thanh long
Phần thịt trái Thanh long chứa
nhiều những carbohydrate dạng
keo (cellulose, hemicellulose và các
polymer saccharide). Sau khi ép trái
lấy dịch, lớp keo này bao quanh hạt

thanh long và là thành phần gây cản
trở cho các quá trình chế biến dầu
về sau. Từ cơ sở trên đề tài đã chọn
loại enzym Viscozyme L. là hỗn hợp
enzym thủy phân hemicellulose,
cellulose, xylanose theo khuyến cáo
của nhà sản xuất để tách hạt ra khỏi
bã nhầy. Khả năng tách hạt Thanh
long khỏi bã nhầy sau khi gia nhiệt
và bổ sung enzyme để qua đêm được
đánh giá theo thang điểm sau:
(-): Không tách được.
(+): Tách một phần hạt, hạt chưa
sạch còn nhiều nhầy, khó rửa.
(++): Tách một phần hạt, hạt còn ít
nhầy, dễ rửa.
(+++): Tách hoàn toàn, dễ rửa, hạt
sạch.
Kết quả đánh giá khả năng tách
hạt Thanh long khỏi bã nhầy được
trình bày tại Bảng 1 cho thấy, khi xử
lý bằng enzym Viscozyme L. với hàm
lượng 0,04% ở nhiệt độ 40oC hạt
dễ rửa, việc loại bỏ phần dịch nhầy
nhanh, hạt sạch, không lẫn nhầy,
hiệu quả tách hạt cao và có sự khác
biệt có ý nghĩa hơn khi xử lý ở các
điều kiện khác.

Bảng 1. Khả năng tách hạt khỏi bã ở hàm lượng enzym và
nhiệt độ khác nhau
Nhiệt độ (0C)
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Biểu đồ 1. Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đến hiệu suất trích ly của enzyme
Protease
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Biểu đồ 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đến hiệu suất trích ly của enzyme
Cellulase

Biểu đồ 3. Ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đến hiệu suất trích ly của enzyme
Viscozyme L

3.2. Nghiên cứu công nghệ sản
dầu hạt Thanh long bằng phương
pháp enzyme
Nghiên cứu lựa chọn enzyme:
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của
pH và nhiệt độ đến hiệu suất trích
ly dầu hạt thanh long của enzyme
Protease được trình bày ở Biểu đồ 1.

Kết quả cho thấy khi pH của dịch
trích lớn hơn 6,5 thì hiệu suất trích
ly có xu hướng giảm ở các nhiệt độ
khác nhau và nhiệt độ tăng cũng làm
giảm hiệu suất trích ly. Hiệu suất trích
ly đạt được cao nhất là 84,47% ở pH 6
và nhiệt độ 50oC. Điều này chứng tỏ
rằng khi tăng nhiệt độ và pH thì hoạt

Bảng 2. Ảnh hưởng của tỉ lệ nước bổ sung (S/W) đến hiệu
suất trích ly
Hiệu suất trích ly (%)

Nghiệm thức

Tỉ lệ nước bổ
sung ( s/w)

Trung bình

SD

1

2/1

76,68b

1,26

2

3/1

88,45a

0,70

3

4/1

89,23a

1,09

4

5/1

88,82a

1,80

5

6/1

87,03a

1,53

động của enzym bị ức chế, làm cho
hoạt lực thủy phân của enzym giảm.
Vì vậy, đối với enzym protease ở nhiệt
độ 50oC và pH = 6 với hiệu suất trích
ly dầu cao nhất.
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của
pH và nhiệt độ đến hiệu suất trích
ly dầu hạt Thanh long của enzyme
Cellulase được trình bày ở Biểu đồ 2.
Kết quả cho thấy, ở khoảng nhiệt
độ 40oC và ở pH từ 5 – 5,5 thì hiệu
suất trích ly dầu thấp nhất chỉ khoảng
69,51%. Do đó, ở nhiệt độ và pH này
thì không phù hợp cho enzym hoạt
động tối ưu trong quá trình thủy
phân hỗn hợp dịch thanh long. Khi
ở khoảng nhiệt độ 50 – 60oC và pH
5,5- 6,0 thì hiệu suất trích ly dầu của
enzym cellulase đạt cao nhất từ 81,23
– 82,91%, không có sự khác biệt về
mặt thống kê. Còn khi tăng pH lên 6,5
thì sẽ kìm hãm hoạt động của enzym
cellulase làm cho hiệu suất trích ly
dầu có xu hướng giảm dần.
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH
và nhiệt độ đến hiệu suất trích ly dầu
hạt thanh long của enzyme Viscozyme
L được trình bày ở biểu đồ 3.
Kết quả thí nghiệm cho thấy ở
nhiệt độ 60oC hiệu suất trích ly dầu
là thấp nhất (74,29-78,14%). Ở nhiệt
độ 40oC và pH từ 4,5 - 5 thì hiệu suất
trích ly dầu cao nhất (88,37 – 88,66%).
Điều này cho thấy rõ khi tiến hành
thí nghiệm trong khoảng nhiệt độ
và pH này thì phù hợp cho enzym
Viscozyme L có khả năng phá vỡ
màng tế bào, giúp cho các túi dầu
tách ra khỏi màng một cách dễ dàng
hơn. Khi nhiệt độ và pH càng tăng thì
hoạt lực của enzym Viscozyme L càng
giảm và làm cho quá trình thủy phân
hỗn hợp dịch thanh long càng giảm.
Do đó, khả năng giải phóng các túi
dầu càng khó khăn hơn nên hiệu suất
trích ly dầu có xu hướng giảm.
Qua kết quả khảo sát, với 3
loại enzyme khác nhau (Enzyme
Protease, Cellulase, Viscozyme L) ở
các khoảng nhiệt độ và pH khác nhau
theo khuyến cáo của nhà sản xuất,
hiệu suất trích ly dầu của enzyme
Viscozyme L (88,66%) cao nhất, so
với enzyme Protease (84,87%) và
enzyme Cellulase (82,94%). Vì vậy,
chọn enzyme Viscozyme L ở nhiệt độ
40oC và pH = 5 được lựa chọn để trích
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Bảng 3. Ảnh hưởng của tỉ lệ enzym bổ sung (%) đến hiệu suất
trích ly
Hiệu suất trích ly (%)

Ngiệm thức

Hàm lượng
enzym (%)

Trung bình

SD

1

0

72,02c

1,62

2

0,25

86,52b

0,90

3

0,5

89,56a

1,21

4

0,75

90,13a

0,76

5

1

89,72a

0,75

Bảng 4. Ảnh hưởng của thời gian trích ly đến hiệu suất trích
ly dầu hạt Thanh long.
Nghiệm thức

Thời gian (h)

1

Hiệu suất trích ly (%)
Trung bình

SD

3

76,54d

0,89

2

4

88,79ab

0,96

3

5

89,45a

0,92

4

6

87,51bc

0,80

5

7

86,69c

1,12

Bảng 5. Kết quả tối ưu hóa các thông số công nghệ của quá
trình thủy phân bằng enzyme
NT

pH

Nhiệt độ (0C)

Tỉ lệ E/S (%)

HS chiết tách thực
nghiệm (%)

1

4,5

40

0,75

86,45

2

5,0

35

0,75

82,76

3

5,5

40

0,75

80,69

4

5,0

45

0,75

82,55

5

4,5

45

0,50

87,07

6

4,5

35

0,50

84,96

7

5,5

45

0,50

84,56

8

5,5

35

0,50

82,03

9

4,5

40

0,25

81,75

10

5,0

35

0,25

80,59

11

5,5

40

0,25

79,65

12

5,0

45

0,25

82,75

13

5,0

40

0,50

88,75

14

5,0

40

0,50

87,96

15

5,0

40

0,50

87,54

ly dầu cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng các
thông số kỹ thuật đến hiệu suất
trích ly dầu từ hạt Thanh long.
Ảnh hưởng của tỉ lệ nước bổ sung
(W/S):
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của

tỉ lệ nước bổ sung so với lượng hạt
(W/S) đến hiệu suất trích ly dầu hạt
thanh long được trình bày ở Bảng 2
cho thấy, khi lượng nước bổ sung vào
theo tỉ lệ từ 2/1 đến 4/1 thì hiệu suất
trích ly dầu tăng lên từ 76,68% đến
89,23%. Sau đó tiếp tục tăng lượng
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nước thì hiệu suất lại có xu hướng
giảm xuống. Tỉ lệ nước với cơ chất 3/1
cho hiệu suất trích ly cao (88,45%) và
không có khác biệt có ý nghĩa so với tỉ
lệ 4/1, lượng nước sử dụng ít, thuận lợi
cho những công đoạn xử lý tiếp theo.
Do đó, được lựa chọn để tiến hành thí
nghiệm cho các nghiên cứu tiếp theo.
Ảnh hưởng của tỉ lệ enzym bổ sung
(E/S):
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của
tỉ lệ enzyme bổ sung so với lượng
hạt (%) đến hiệu suất trích ly dầu hạt
thanh long được trình bày ở Bảng 3
cho thấy, khi tỉ lệ enzym bổ sung tăng
từ 0,25% đến 0,75% hiệu suất trích
ly dầu tăng (86,52% lên 90,13%) và
sau đó hiệu suất trích ly dầu có giảm
xuống 89,72%, khi tỉ lệ enzym bổ
sung tăng lên 1%. Sự khác biệt giữa
nghiệm thức 0,5% và 0,75% là không
có ý nghĩa thống kê. Vì vậy nghiệm
thức tỉ lệ enzym bổ sung 0,5% được
lựa chọn để tiến hành các thí nghiệm
nghiên cứu tiếp theo.
Ảnh hưởng của thời gian trích ly:
Kết quả khảo sát ảnh hưởng của
thời gian trích ly đến hiệu suất trích ly
dầu hạt thanh long được trình bày ở
Bảng 4.
Qua kết quả thí nghiệm cho thấy
rằng, khi kéo dài thời gian thủy phân
hiệu suất trích ly dầu càng tăng.
Đối với thời gian chiết tách ở 3 giờ
thì cho hiệu suất trích ly dầu thấp
nhất chỉ đạt 76,54%, còn ở thời gian
từ 4-5 giờ thì hiệu suất trích ly cao
nhất (88,79% - 89,45%). Còn khi kéo
dài thêm thời gian từ 6-7 giờ thì hiệu
suất trích ly dầu có xu hướng giảm.
Như vậy, thời gian thủy phân ở 5 giờ
được lựa chọn cho các thí nghiệm
nghiên cứu tiếp theo.
3.3. Tối ưu hóa 3 thông số công
nghệ có ảnh hưởng nhiều đến hiệu
suất trích ly dầu hạt Thanh long:
Enzym Viscozyme L được lựa
chọn và 3 thông số công nghệ có
ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất trích
ly: pH, nhiệt độ và tỉ lệ enzym với cơ
chất sẽ được tiến hành thí nghiệm
tối ưu hóa. Thí nghiệm được bố trí
theo phương pháp bề mặt đáp ứng
(Respone Surface Methodology) kiểu
Box-Bhenken, sử dụng phần mềm
JMP 11.0 để xử lý số liệu. Các thông
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Bã nhầy hạt thanh long

Thủy phân

số cố định: Hạt nghiền qua rây (1mm),
tỉ lệ nước bổ sung/cơ chất ( 3:1), thời
gian là 5 giờ, áp lực ép tối đa (200kg/
cm2) trong vòng 45 phút.
- Phương trình hồi qui mô tả mối
tương quan giữa các yếu tố pH, nhiệt
độ và tỉ lệ enzyme đến hiệu suất trích
ly có dạng như sau:
Y = 88,08 – 1,66X1 + 0,96X3 –
1,72X12 – 1, – 4,22X32 (R2 = 0,97 và
Rhc2 = 0,91)
Kết quả tối ưu hóa cho thấy, khi tổ

Ly tâm tách dầu

Dầu hạt
Thanh Long

hợp cả 3 yếu tố thí nghiệm, hiệu suất
trích ly đạt giá trị cực đại là Ymax =
88,67% tại các giá trị như sau:
+ pH (X1) = 5,10
+ Nhiệt độ thủy phân (X2) = 370C
+ Hàm lượng enzym (X3) = 0,54%.
4. KẾT LUẬN
Kết quả của nghiên cứu cho thấy
qui trình chiết tách dầu bao gồm hai
công đoạn: tách hạt ra khỏi bã nhầy
và chiết dầu từ hạt. Việc sử dụng
enzyme Viscozyme L bổ sung sau khi

gia nhiệt bã phụ phẩm đến 40oC và ủ
qua đêm cho thấy hạt được tách khỏi
lớp keo bao quanh và làm sạch dễ
dàng. Enzyme Viscozyme L cũng cho
thấy hiệu quả trích ly dầu cao hơn so
với các enzyme Protease và Cellulase.
Kết quả tối ưu hóa các thông số kỹ
thuật quả quá trình trích ly được xác
định bao gồm: pH dịch trích 5,1 với
tỉ lệ nước bổ sung là 3/1, hàm lượng
enzyme sử dụng 0,54%, thời gian và
nhiệt độ thủy phân là 5 giờ và 370Cv
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Minh Phú bắt tay FPT thực hiện chuyển đổi số

N

gày 24/12/2019, CTCP FPT và Công ty CP Tập đoàn
Thủy sản Minh Phú đã ký kết Thỏa thuận hợp tác
chiến lược và Hợp đồng tư vấn chuyển đổi số. Theo đó,
FPT và Minh Phú tập trung thực hiện dự án xây dựng
lộ trình chuyển đổi số hướng đến tối ưu hóa quy trình
vận hành, giảm thiểu chi phí và nâng cao năng lực sản
xuất với mục tiêu trở thành công ty công nghệ thủy
sản trong Top đầu thế giới.
Với vai trò là đối tác tư vấn chiến lược, FPT sẽ áp
dụng phương pháp luận chuyển đổi số FPT Digital
Kaizen được đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn, mà họ
đã triển khai cho các công ty trên thế giới, để tìm ra các
vấn đề cần giải quyết, cơ hội tăng trưởng tiềm năng
khi áp dụng số hóa, từ đó xây dựng lộ trình chuyển đổi
số cho Minh Phú.
Theo chia sẻ của ông Lê Văn Quang, Chủ tịch Tập
đoàn Minh Phú, để thực hiện giấc mơ số 1 thế giới

trong ngành tôm với 25% thị phần vào năm 2045,
Minh Phú cần kiểm soát và nhanh chóng xử lý 3 rủi ro
trong ngành này là: dịch bệnh, thời tiết và con người.
PV
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XỬ LÝ RÁC THẢI RẮN CỦA NHÀ MÁY
SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ CÔNG NGHIỆP
LƯƠNG THỊ HỒNG, ĐINH NGỌC NINH, PHÙNG VĂN MUÔN
Công ty CP Công nghệ Xenlulo

TÓM TẮT
Nghiên cứu này cho thấy quá trình tái chế rác thải rắn tại công đoạn đánh tơi trong máy nghiền thủy lực của
các nhà máy sản xuất giấy bao bì công nghiệp từ chủ yếu giấy loại OCC tận thu được vật liệu nhụa và thu hồi
được xơ sợi bột giấy. Vật liệu nhựa có trong rác thải rắn chủ yếu là loại PP và PE. Vật liệu nhựa được nghiên cưu
tái chế tạo hạt nhựa tái sinh. Hàm lượng xơ sợi bột giấy bám dính vào rác thải nhựa chiếm khoảng 20% (tính theo
rác thải nhựa), trong đó bột giấy kraft từ gỗ mềm chiếm 72,3%, bột giấy kraft từ gỗ cứng chiếm 20,1% và bột giấy
cơ học chiếm 7,6%. Bột giấy có chất lượng phù hợp để sản xuất giấy làm bao và lớp mặt của các tông lớp mặt.
Từ khóa: Rác thải nhựa, giấy loại OCC.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bao bì công nghiệp là một trong
các sản phẩm chính của ngành giấy
Việt Nam, với sản lượng chiếm trên
70% [1] tổng sản lượng sản xuất của
ngành giấy. Nhu cầu tiêu dùng giấy
nói chung, các-tông và giấy bao bì
công nghiệp nói riêng ngày càng
tăng theo tốc độ phát triển của nền
kinh tế và sự văn minh của mỗi quốc
gia. Khi nền công nghiệp càng phát
triển thì nhu cầu bao bì, trong đó có
bao bì sản xuất từ giấy và các-tông
ngày càng lớn. Điều đó tạo ra một thị
trường ngày càng phát triển, ngày
càng mở rộng và ổn định cho các sản
phẩm các-tông và giấy bao gói công
nghiệp.
Các công ty giấy bao bì công
nghiệp tại Việt Nam chủ yếu sử dụng
nguyên liệu các tông hòm hợp cũ
(OCC) cho sản xuất. Phụ thuộc vào
chủng loại sản phẩm mức sử dụng
nguyên liệu OCC có thể lên tới trên
90% thậm trí là 100%.
Trong giấy loại nói chung và OCC
nói riêng thường có chứa các tạp chất
không phải là giấy. Tỷ lệ tạp chất phụ
thuộc vào loại giấy loại, hệ thống thu
gom và các yếu tố khác. Thực tế sản
xuất, tỷ lệ tạp chất trong giấy loại OCC
có thể lên tới 5% [2]. Thành phần của
tạp chất gồm: lớp màng nhựa, băng
keo dán, đinh gim, xoắn ốc bằng kim

loại, thủy tinh, cát sạn… trong đó
phần lớn là vật liệu nhựa. Các loại vật
liệu này được loại bỏ trong công đoạn
đánh tơi tại máy nghiền thủy lực của
quá trình sản xuất giấy và được gọi là
chất thải rắn. Vì vậy, việc nghiên cứu
để xây dựng được quy trình công
nghệ cũng như dây chuyền thiết bị xử
lý chất thải rắn có khả năng thu hồi
bột giấy và tái chế nhựa phế thải tiên
tiến đáp ứng các quy định về bảo vệ
môi trường là cần thiết và có ý nghĩa
về mặt kinh tế và khoa học.
2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nguyên liệu
Chất thải rắn: Chất thải rắn được
thải loại trong quá trình sản xuất giấy

bao bì công nghiệp tại bãi chứa chất
thải rắn của Công ty CP Giấy Vạn Điểm.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Các mẫu chất thải rắn lấy tại nhà
máy tiến hành các phép phân tích
trong phòng thí nghiệm để tách xơ
sợi bột giấy ra khỏi vật liệu nhựa;
phân tích các tính chất và thành phần
xơ sợi bột giấy; xác định các loại nhựa
có trong chất thải rắn theo phương
pháp tỷ trọng.
Từ các nghiên cứu trong phòng
thí nghiệm tiến hành xây dựng quy
trình công nghệ tái chế rác thải rắn.
Tiếp đến tiến hành nghiên cứu thiết
kế các thiết bị trong hệ thống dây
chuyền thiết bị tái chế rác thải nhựa.
Sau khi có các bản vẽ kỹ thuật tiến
hành chế tạo các thiết bị và đặt dây

Bảng 1 – Tính chất của xơ sợi bột giấy
TT

Các chỉ số

Đơn vị

Kết quả

1

Thành phần bột giấy:
Bột giấy kraft từ gỗ mềm
Bột giấy kraft từ gỗ cứng
Bột giấy cơ học

%
%
%

72,3
20,1
7,6

2

Độ nghiền

0SR

28

3

Chiều dài đứt

m

7790

4

Chỉ số độ bền xé

mN.m2/g

12,2

5

Chỉ số độ chịu bục

kpa.m /g

5,6

6

Độ tro

%

1,6
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Bảng 2 – Quy trình công nghệ xử lý chất thải rắn
TT

Công đoạn

Thực hiện

Loại bỏ sơ bộ các tạp chất không
Vật liệu nhựa đã được loại tạp chất
phải là nhựa

1

Vật liệu

2

Tách xơ sợi bột giấy ra khỏi vật liệu nhựa

2.1
2.2

2.3

3

Mức

Cắt vật liệu nhựa Thiết bị cắt

Kích thước khoảng 100mm

Đánh tơi

Máy đánh tơi tốc độ cao:
- Tốc độ : 750 vòng/phút
- Nồng độ : 4%
- Thời gian: 5 phút

Tách loại được khoảng 19% xơ sợi bột giấy so với
tổng khối lượng vật liệu

Rửa

Thiết bị rửa có cánh khuấy:
- Tốc độ : 30 vòng/phút
- Nồng độ: 0,2%
Thời gian: 5 phút
Băng tải vớt vật liệu nhựa

Hiệu suất thu hồi xơ sợi bột giấy đạt khoảng 90%

Thu hồi xơ sợi bột giấy

3.1

Tách tạp chất

- Thiết bị lọc cát
- Sàng tách bột
- Sàng rung

Tách các tạp chất nặng nhẹ khỏi huyền phù bột
giấy

3.2

Cô đặc

- Thiết bị cô đặc
- Bể chứa bột

Nồng độ huyền phù bột giấy: ≥ 3%

4

Tái chế nhựa tạo hạt nhựa tái sinh

4.1

Làm khô

Thiết bị vắt ly tâm
- Tốc độ: 700 vòng/phút
- Thời gian: 5 phút

Độ khô vật liệu nhựa: ≥ 80%

4.2

Ép đùn

Máy ép đùn một trục vít:
- Nhiệt độ làm việc: 150 – 2500C

Vật liệu nhựa được làm nóng chảy, tạo hình kéo sợi
với đường kính ~ 5mm

4.2

Cắt hạt

Thiết bị cắt

Hạt nhựa tái sinh dạng hình trụ, chiều dài: (3 - 5)
mm

4.3

Đóng gói

5

Xử lý khí thải

Bao (25 - 50) kg
- Máy nén khí
- Quạt hút khí
Khí thải đạt yêu cầu theo quy định.
- Thiết bị hấp thụ, háp phụ sử dụng
than hoạt tính

chuyền thiết bị tại Công ty CP giấy
Vạn Điểm, chạy thử không tải và sản
xuất thử
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Trong năm 2019, trong khuôn khổ
đề tài “Nghiên cứu quy trình công
nghệ tái chế rác thải rắn của nhà máy
sản xuất giấy bao bì công nghiệp tại
Việt Nam” Công ty CP Công nghệ
Xenlulo đã tiến hành các nội dung
nghiên cứu về phân tích thành phần
của rác thải rắn phát thải trong
quá trình sản xuất giấy bao bì công
nghiệp; nghiên cứu xây dựng quy

trình công nghệ tái chế rác thải nhựa.
Rác thải rắn dùng cho các nội
dung nghiên cứu được lấy ở Công ty
CP Giấy Vạn Điểm là phần được thải
loại tại công đoạn đánh tơi của máy
nghiền thủy lực. Với kết quả phân
tích rác thải rắn bao gồm:
- Rác thải nhựa: khoảng 95%,
trong đó hàm lượng xơ sợi bám dính
vào nhựa chiếm xấp xỉ 20%. Thành
phần của rác thải nhựa chủ yếu là PP
và PE.
- Loại khác: khoảng 5% (đinh gim,
cát sạn,…).
Kết quả phân tích tính chất của

xơ sợi bột giấy sau khi tách ra khỏi
rác thải nhựa được trình bày trong
Bảng 1.
Kết quả trong Bảng 1 cho thấy,
thành phần xơ sợi chủ yếu là bột giấy
kraft chưa tẩy trắng từ gỗ lá kim. Bột
giấy có tính chất cơ học tương đương
với giấy loại chất lượng cao (DLKP)
nhập khẩu. Với mức chất lượng này,
bột giấy thích hợp để sản xuất giấy
làm bao và lớp mặt của các-tông lớp
mặt. Ngoài ra, bột giấy thu hồi có
độ nghiền khá cao, nên sẽ làm giảm
đáng kể năng lượng nghiền trong
quá trình sản xuất giấy bao bì công
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nghiệp.
Để xây dựng quy trình xử lý rác
thải rắn của các nhà máy sản xuất
giấy bao bì công nghiệp chủ yếu
từ nguyên liệu OCC, tiến hành các
nghiên cứu: Chế độ công nghệ tách
xơ sợi bột giấy ra khỏi rác thải nhựa;
chế độ công nghệ rửa vật liệu nhựa
và thu hồi xơ sợi bột giấy; chế độ
công nghệ tái chế rác thải nhựa tạo
hạt nhựa tái sinh; xây dựng phương
án xử lý khí thải phát sinh trong quá
trình tái chế nhựa.
Từ các kết quả nghiên cứu trên
quy trình công nghệ nghệ xử lý rác
thải rắn được thể hiện ở Bảng 2 cho
thấy:
Chất thải rắn ở công đoạn đánh tơi
tại máy nghiền thủy lực của quá trình
sản xuất giấy bao bì công nghiệp từ
giấy loại OCC, sau khi được loại sơ bộ
các tạp chất theo băng tải vào thiết
bị cắt xé. Tại đây rác thải nhựa đươc
cắt thành các mảnh nhỏ. Tiếp theo,
rác thải nhựa theo băng tải vào thiết
bị đánh tơi tốc độ cao. Cơ chế hoạt

động của thiết bị là có tác dụng vò
xé, để tách xơ sợi bột giấy ra khỏi
rác thải nhựa, sau đó huyền phù bột
giấy được chuyển vào bể chứa của hệ
thống thu hồi bột giấy; rác thải nhựa
được đưa vào bể rửa. Tại đây điều
chỉnh lượng nước đầu vào và đầu ra
sao cho nồng độ rửa luôn được duy trì
để đảm bảo nồng độ và thời gian rửa.
Tất cả phần nước rửa được chuyển
vào bể chứa của hệ thống thu hồi bột
giấy; rác thải nhựa được chuyển vào
công đoạn tái chế nhựa.
Huyền phù bột giấy từ bể chứa
được đưa vào thiết bị tách tạp chất
nặng, nhẹ, sau đó vào sàng rung để
loại tạp chất còn lại, phần bột giấy
sạch đi vào máy cô đặc, để loại nước
làm đồng đều nồng độ và đưa vào bể
chứa bột giấy dùng cho sản xuất giấy.
Phần vật liệu phía trên mặt sàng
được thu hồi và đưa lại vào thiết bị
đánh tơi tốc độ cao.
Vật liệu nhựa thu được sau bể rửa
được đưa vào thiết bị vắt khô ly tâm.
Sau khi vắt khô vật liệu nhựa được tập

trung tại bãi chứa, sau đó theo băng
tải vào công đoạn tái chế nhựa theo
phương pháp ép đùn; tiếp theo là vào
bộ phận tạo hình kéo sợi theo kích
thước đường kính sợi xác định. Nhựa
sau khi kéo thành sợi ở nhiệt độ cao
được dẫn qua máng nước tuần hoàn
để làm nguội trước khi vào thiết bị cắt
hạt. Các hạt nhựa có kích thước quy
định được đưa vào bộ phần bao gói
thành phẩm.
Khí thải tạo ra trong quá trình tái
chế rác thải nhựa được gom và dẫn
vào hệ thống xử lý bằng than hoạt
tính.
KẾT LUẬN
Việc tái chế chất thải rắn theo
phương pháp trên không những giải
quyết được vấn đề về môi trường,
mà còn tận thu được nguyên liệu bột
giấy có chất lượng cao phục vụ cho
sản xuất giấy bao bì công nghiệp.
Vật liệu nhựa là nguồn nguyên
liệu có thể tái chế phục vụ sản xuất và
kinh doanh.
Ngày nhận bài: 05/11/2019

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngày chấp nhận đăng bài: 20/11/2019
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Hội nghị quốc tế về chuyển đổi số, xây dựng thành phố
thông minh

T

rong khuôn khổ Giải thưởng APICTA 2019, ngày
20/11/2019, tại Hạ Long, Hội nghị quốc tế về
chuyển đổi số và thành phố thông minh – Quảng
Ninh 2019 với chủ đề “Chuyển đổi số hướng tới xây
dựng thành phố thông minh” đã diễn ra với sự tham
gia của gần 500 đại biểu đến từ 11 tỉnh, thành phố
trong nước và 16 tổ chức thành viên APICTA.
Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công
nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức, UBND
tỉnh Quảng Ninh phối hợp thực hiện.
Hội nghị quốc tế về Chuyển đổi số và Thành phố
thông minh – Quảng Ninh 2019 gồm 2 Hội thảo
chuyên đề, tập trung vào 2 vấn đề cụ thể là Ứng dụng
Chuyển đổi số xây dựng thành phố thông minh và
Chuyển đổi số trong các ngành trọng điểm với các
phiên tọa đàm, nơi các chuyên gia chia sẻ các quan
điểm, tri thức và kinh nghiệm thực tiễn về những kiến
trúc tổng thể cũng như những thành tố cấu thành
nên các đô thị thông minh phát triển bền vững.
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Cùng đó, là phần giới thiệu thực tiễn từ tỉnh Quảng
Ninh – một trong những địa phương tiên phong về
ứng dụng công nghệ thông tin và đặt quyết tâm cao
trong việc xây dựng thành phố thông minh.
MT

Nghiên cứu & Triển khai

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM SẢN
XUẤT DÒNG THUỐC LÁ MỚI D44
TẠI CAO BẰNG VÀ LẠNG SƠN
NĂM 2018 và 2019
TS. TÀO NGỌC TUẤN , ThS. NGUYỄN VĂN LỰ
Viện Thuốc lá

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bộ giống thuốc lá vàng sấy
trong nước hiện nay có tính đa
dạng về các tính trạng nông sinh
học, bước đầu phù hợp với các biến
động của điều kiện sản xuất tại các
tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, các giống
hiện có thể hiện khả năng kháng
thấp đối với 2 bệnh đen thân do
nấm Phytopthora parasitica và
bệnh héo rũ do vi khuẩn Ralstonia
solanacearum. Sản xuất thuốc lá
nguyên liệu chỉ có thể đạt được sự
ổn định về năng suất và thu nhập
cho người trồng cũng như tạo ra
nguyên liệu có chất lượng tốt cho
phối chế thuốc điếu khi các giống
có khả năng kháng bệnh cao được
đưa vào sản xuất.
Việc khảo nghiệm sản xuất nhằm
đánh giá khả năng kháng bệnh cũng
như tiềm năng năng suất và chất
lượng của dòng D44 là cần thiết để
từng bước phát triển thành giống
mới phục vụ sản xuất nguyên liệu.
II. PHƯƠNG PHÁP KHẢO
NGHIỆM DÒNG D44
2.1 Bố trí đồng ruộng
Dòng D44 được khảo nghiệm sản
xuất với quy mô, trình tự theo Quy
chuẩn khảo nghiệm giống thuốc lá
QCVN 01-85:2012/BNNPTNT do Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
ban hành.
Trong một số ruộng khảo nghiệm,
dòng D44 bố trí trồng cặp đôi với
giống đối chứng C9-1 đang được
trồng phổ biến tại các tỉnh phía Bắc.
Một số kỹ thuật áp dụng chung

Khảo nghiệm sản xuất dòng D44 tại Cao Bằng

cho khảo nghiệm sản xuất dòng D44
- Mật độ trồng 20.000 cây/ha,
khoảng cách trồng: 1,0 x 0,5 m
- Phân bón: Dùng phân hỗn hợp
chuyên dùng cho cây thuốc lá do Viện
Thuốc lá sản xuất loại % N:P2O5:K2O =
5,8:7,5:13,5 với mức bón: 1.100 kg/ha.
2.2 Đánh giá và theo dõi khảo
nghiệm sản xuất
- Đánh giá dòng khảo nghiệm sản
xuất theo Quy chuẩn khảo nghiệm
giống thuốc lá QCVN 01-85:2012/
BNNPTNT [5].
+ Theo dõi các chỉ tiêu thí nghiệm
theo quy định ở tài liệu “Hướng dẫn
theo dõi các chỉ tiêu thí nghiệm đồng
ruộng đối với cây thuốc lá” được ban
hành kèm theo Quyết định số 02a/
QĐ-VTL ngày 11/01/2012 của Viện
Thuốc lá.
+ Điều tra sâu bệnh hại theo Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra

dịch hại cây trồng QCVN 01-38:2010/
BNNPTNT [4].
+ Phân cấp thuốc lá sau sấy theo
tiêu chuẩn ngành TCN 26 - 1 – 02 [1].
+ Phân tích một số thành phần
hoá học chính ảnh hưởng đến chất
lượng nguyên liệu như: Nicotin theo
TCVN 7103:2002 (ISO 2881:1992) [2],
đường khử theo TCVN 7102:2002
(CORESTA 38:1994) [3] tại Phòng Phân
tích Viện Thuốc lá.
+ Đánh giá chất lượng cảm quan
theo tiêu chuẩn tạm thời TC 01 - 2000
[6], do Hội đồng bình hút của Viện
Thuốc lá đánh giá, cho điểm.
2.3 Địa điểm, thời gian khảo
nghiệm
- Địa điểm: Xã Phù Ngọc - huyện
Hà Quảng - tỉnh Cao Bằng và xã Vũ
Lăng - huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn.
- Thời gian: Vụ Xuân năm 2018 và
2019.
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Bảng 1: Một số chỉ tiêu nông sinh học của dòng D44 tại Cao Bằng và Lạng Sơn
vụ Xuân 2018 và 2019
Địa điểm

Cao Bằng

Năm

Giống khảo
nghiệm

Cao cây NN
(cm)

Đ.kính thân
(cm)

2018

C9-1 Đ/C

91,4

D44
2019
2018

Lạng Sơn

2019

Kích thước lá trung châu
Dài (cm)

Rộng (cm)

2,9

65,8

24,6

96,3

2,8

60,9

21,0

C9-1 Đ/C

93,1

3,0

72,4

24,2

D44

113,9

3,0

67,9

21,0

C9-1 Đ/C

78,7

2,5

54,6

19,7

D44

78,3

2,6

53,7

19,8

C9-1 Đ/C

92,2

2,5

64,1

21,9

D44

97,6

2,6

65,0

22,5

Ghi chú: Đ.kính thân: đường kính thân; NN: ngắt ngọn

Bảng 2: Một số chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất của dòng D44
tại Cao Bằng và Lạng Sơn vụ Xuân 2018 và 2019
Địa điểm

Cao Bằng

Năm

Giống khảo
nghiệm

Số lá TH (lá/
cây)

K. lượng lá TC
(g/lá)

Năng suất
khô (tấn/ha)

NS so với Đ/C
(%)

2018

C9-1 Đ/C

22,7

45,8

2,21

-

D44

27,6

40,6

2,48

112,2

C9-1 Đ/C

22,4

49,8

2,32

-

D44

27,5

43,2

2,79

120,3

C9-1 Đ/C

23,8

35,8

1,63

-

D44

25,5

34,9

1,79

110,9

C9-1 Đ/C

22,2

40,1

2,19

-

D44

26,1

41,0

2,48

113,2

2019
2018

Lạng Sơn

2019

Ghi chú: Đ/C: đối chứng; K.lượng: khối lượng; NS: năng suất; TC: Trung châu; TH: Thu hoạch

2.4 Phương pháp xử lý số liệu:
Xử lý thống kê các số liệu theo
các phương pháp thông dụng, có sử
dụng các lập trình trên máy vi tính
như EXCEL, STAR.
III. KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM
DÒNG THUỐC LÁ D44 TẠI CAO
BẰNG VÀ LẠNG SƠN
3.1 Mức độ sinh trưởng của
dòng D44
Mức độ sinh trưởng của dòng D44
tại Cao Bằng và Lạng Sơn được thể
hiện qua một số chỉ tiêu nông sinh
học thể hiện ở Bảng 1.
- Tại Cao Bằng: Dòng D44 có mức
sinh trưởng trội hơn giống C9-1 đối
chứng thể hiện rõ ở cao cây ngắt
ngọn khi đạt 96,3 – 113,9 cm. Nhưng,
đường kính thân và kích thước lá

trung châu nhỏ hơn so với giống C9-1
đối chứng.
- Tại Lạng Sơn: Dòng D44 thể hiện
mức sinh trưởng trội hơn giống C9-1
đối chứng, thể hiện rõ năm 2019 khi
có cao cây ngắt ngọn, đường kính
thân và kích thước lá trung châu đều
lớn hơn.
3.2 Đánh giá về mức độ sâu,
bệnh hại dòng D44
Kết quả theo dõi sâu, bệnh hại
chính dòng D44 tại Cao Bằng và Lạng
Sơn cho thấy:
- Về mức độ sâu hại: Tại Cao Bằng
cũng như tại Lạng Sơn, sâu xanh và
rệp gây hại rất nhẹ (2018) và nhẹ đến
trung bình (2019) nhưng ảnh hưởng
không đáng kể đến sinh trưởng phát
triển cũng như năng suất và chất
lượng của hai giống thí nghiệm.
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- Về mức độ bệnh hại: Bệnh khảm
lá TMV không gây hại trên dòng D44,
trong khi bệnh gây hại trên giống
C9-1 đối chứng năm 2019 với mức độ
hại từ rất nhẹ tại Lạng Sơn đến nhẹ
tại Cao Bằng. Bệnh đen thân và héo rũ
vi khuẩn là bệnh được chú trọng theo
dõi và đánh giá nhưng bệnh chỉ xuất
hiện tại Cao Bằng năm 2019, trong
đó dòng D44 bệnh gây hại rất nhẹ và
nhẹ hơn so với giống C9-1 đối chứng.
Bệnh đốm nâu gây hại trên cả hai
giống, tại Cao Bằng bệnh gây hại rất
nhẹ đến nhẹ, tại Lạng Sơn bệnh gây
hại mức nhẹ đến trung bình, dòng
D44 có xu hướng bệnh gây hại nặng
hơn so với giống C9-1 đối chứng.
3.3 Đánh giá về năng suất của
dòng D44
Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu có

Nghiên cứu & Triển khai

Khảo nghiệm sản xuất dòng D44 tại Lạng Sơn

ảnh hưởng đến năng suất và năng suất
của dòng D44 khảo nghiệm sản xuất
được trình bày tại Bảng 2 cho thấy:
- Tại Cao Bằng: Dòng D44 có số
lá thu hoạch từ 27,5 - 27,6 lá/cây và
nhiều hơn 4,9 – 5,1 lá/cây, khối lượng
lá đạt 40,6 – 43,2 g/lá nhỏ hơn, với ưu
thế là số lá thu hoạch nhiều hơn nên
có năng suất đạt từ 2,48 – 2,79 tấn/ha
vượt 12,2 – 20,3% so vơi giống C9-1
đối chứng.
- Tại Lạng Sơn: Dòng D44 có số
lá thu hoạch từ 25,5 - 26,1 lá/cây và
nhiều hơn từ 1,7 – 3,9 lá/cây, khối
lượng lá đạt 34,9 – 41,0 g/lá và ở
mức tương đương đến lớn hơn,

năng suất từ 1,79 – 2,48 tấn/ha vượt
từ 10,9 – 13,2% so với giống C9-1
đối chứng.
3.4 Đánh giá về chất lượng
nguyên liệu của dòng D44
Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu
về công nghệ và phân tích thành
phần hóa học chính ảnh hưởng đến
chất lượng nguyên liệu của dòng D44
được trình bày tại Bảng 3.
- Cấp loại lá sấy: Dòng D44 có tỷ
lệ cấp 1+2 đạt từ 46,6 - 63,0% và luôn
cao hơn so với giống C9-1 đối chứng
tại Cao Bằng. Tại Lạng Sơn, dòng D44
có tỷ lệ lá cấp 1+2 đạt 45,8 - 48,4% và
thấp hơn so với giống C9-1 đối chứng.

- Tỷ lệ cọng: Là một chỉ tiêu công
nghệ ảnh hưởng đến mức thu hồi thịt
lá sau sơ chế nên được các đơn vị sản
xuất thuốc điếu quan tâm. Dòng D44
có tỷ lệ cuộng lá biến động từ 33,7
đến 34,9% tại Cao Bằng và từ 31,6%
- 34,0% tại Lạng Sơn. So với giống
đối chứng C9-1 thì dòng D44 có tỷ lệ
cuộng lá tương đương (năm 2018) và
thấp hơn (năm 2019).
- Về hàm lượng nicotin: Dòng D44
có hàm lượng thấp đến thích hợp
(0,99% - 1,94%) tại Cao Bằng, hơi thấp
(1,52 – 1,80%) tại Lạng Sơn và luôn
thấp hơn so với giống C9-1 đối chứng.
- Về hàm lượng đường khử:
Dòng D44 có hàm lượng cao
(27,1% năm 2018) đến thấp (8,8%
năm 2019) tại Cao Bằng, hơi cao
(25,2% năm 2018) đến thích hợp
(19,2% năm 2019) tại Lạng Sơn và
chưa xác định được rõ ràng khi so
sánh với giống C9-1 đối chứng.
Đánh giá cảm quan nguyên liệu
dòng D44
Kết quả đánh giá cảm quan
nguyên liệu dòng D44 tại Cao Bằng
và Lạng Sơn vụ Xuân 2018 và 2019
ở Bảng 5 cho thấy, tại Cao Bằng,
nguyên liệu dòng D44 được đánh
giá có tính chất hút khá khi có tổng
điểm đánh giá đạt 38,1 – 39,7 điểm và
tương đương giống C9-1 đối chứng.
Tại Lạng Sơn, nguyên liệu dòng D44
được đánh giá có tính chất hút khá
(38,6 – 39,7 điểm) và có kém hơn
giống C9-1 đối chứng khi có điểm
hương thơm và khẩu vị có kém hơn.

Bảng 3: Một số chỉ tiêu về công nghệ và thành phần hóa học nguyên liệu của dòng D44
Đơn vị tính: %
Địa điểm

Cao Bằng

Năm

Giống khảo
nghiệm

Tỷ lệ lá cấp
1+2

Tỷ lệ cọng

Nicotin

Đường khử

2018

C9-1 Đ/C

58,3

34,2

1,37

22,0

D44

63,0

34,9

0,99

27,1

C9-1 Đ/C

45,5

37,0

2,06

15,3

D44

46,6

33,7

1,94

8,8

C9-1 Đ/C

53,5

31,1

1,58

27,1

D44

48,4

31,6

1,52

25,2

C9-1 Đ/C

49,9

36,0

2,45

17,1

D44

45,8

34,0

1,80

19,2

2019

2018
Lạng Sơn

2019
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Bảng 5: Kết quả đánh giá cảm quan nguyên liệu dòng D44 tại Cao Bằng và Lạng Sơn vụ Xuân
2018 và 2019
Đơn vị tính: Điểm
Địa điểm

Cao Bằng

Năm

Giống
khảo
nghiệm

Hương
thơm

Khẩu vị

Độ nặng

Độ cháy

Màu sắc

*Tổng
điểm

2018

C9-1 Đ/C

9,5

9,2

5,8

7,0

7,0

38,5

D44

9,5

9,5

5,1

7,0

7,0

38,1

C9-1 Đ/C

10,2

9,6

7,0

6,0

6,8

39,6

D44

10,0

9,7

7,0

6,0

7,0

39,7

C9-1 Đ/C

9,5

9,4

6,5

7,0

7,0

39,4

D44

9,7

9,2

6,8

7,0

7,0

39,7

C9-1 Đ/C

9,8

9,6

7,0

7,0

7,0

40,4

D44

9,5

9,2

6,1

7,0

6,8

38,6

2019

2018
Lạng Sơn

2019

Ghi chú:( *) - Khoảng đánh giá tính chất hút theo tổng điểm: + 30 - <35 điểm: Trung bình;
+ 35 - <40 điểm: Khá; + ≥ 40 điểm: Tốt

4. KẾT LUẬN
- Về mức độ sinh trưởng phát
triển: Dòng D44 có mức sinh trưởng
vượt trội so với giống đối chứng C9-1
tại cả Cao Bằng và Lạng Sơn thể hiện
rõ ở vụ xuân 2019 với các chỉ tiêu:
chiều cao cây, số lá thu hoạch và
đường kính thân lớn hơn.
- Về mức độ sâu bệnh hại: Dòng
D44 không nhiễm bệnh khảm lá TMV,
bệnh đen thân nhẹ hơn nhưng bệnh
đốm nâu có xu hướng nặng hơn.
- Về năng suất: Tại Cao Bằng, dòng
D44 có năng suất từ 2,48 – 2,79 tấn/
ha vượt 12,2 – 20,3% so với giống

C9-1 đối chứng. Tại Lạng Sơn, dòng
D44 có năng suất từ 1,79 – 2,48 tấn/
ha vượt từ 10,9 – 13,2% so với giống
C9-1 đối chứng.
- Về tỷ lệ lá cấp 1+2: Tại Cao Bằng,
kết quả hái sấy của dòng D44 có tỷ lệ
lá cấp 1+2 đạt từ 46,6 - 63,0% và luôn
cao hơn so với giống C9-1 đối chứng.
Tại Lạng Sơn, dòng D65 tỷ lệ cấp 1+2
từ 45,8 - 48,4% và thấp hơn so với
giống C9-1 đối chứng.
- Về chất lượng của nguyên liệu:
Tại Cao Bằng, nguyên liệu của dòng
D44 có tính chất hút khá và tương
đương so với giống C9-1 đối chứng.

Tại Lạng Sơn, nguyên liệu của dòng
D44 có tính chất hút khá nhưng có
xu hướng kém hơn so với giống C9-1
đối chứng.
Như vậy, dòng D44 thể hiện có
triển vọng khi vừa có khả năng kháng
bệnh khảm lá TMV và đen thân khá
tốt và năng suất khá cao, vừa cho
nguyên liệu có tính chất hút khá
đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu
của các nhà máy sản xuất thuốc lá
điếu trong nước và xuất khẩu nên
cần được sản xuất thử và nghiên cứu
biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp
nhằm khai thác tiềm năng của giống.
Ngày nhận bài: 5/11/2019

Ngày chấp nhận đăng bài: 25/11/2019
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XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ ÉP NHIỆT
TẠO VẬT LIỆU BIO-COMPOSITE TỪ DĂM GỖ
BÙI THỊ THUỶ, HÀ TIẾN MẠNH, HÀ THỊ THU, NGUYỄN VĂN GIÁP
Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

TÓM TẮT
Nghiên cứu này đã xác định được thông số công nghệ ép nhiệt để tạo vật liệu bio-composite từ dăm gỗ
Keo lai (acacia hybrid) đã qua xử lý ủ nấm mục và sấy về độ ẩm 12%. Ván dăm bio-composite khi ép ở chế độ
áp suất, nhiệt độ, thời gian lần lượt là 0,55 MPa, 1700C và 40-50 phút cho tính chất cơ lý cao nhất (độ bền uốn
tĩnh MOR đạt 3,93 MPa; mô đun đàn hồi uốn tĩnh MOE đạt 1233,5 MPa). Khối lượng thể tích trung bình của
ván dăm bio-composite ở tất cả các chế độ ép là 0,81g/cm3, thuộc nhóm rất cao so với tiêu chuẩn ván dăm
thông thường dùng trong sản xuất. Với chỉ số cách âm trung bình 40,5 dB; hệ số cách nhiệt trung bình R =
8,534 m2.K/W, tương đương hoặc cao hơn một số loại vật liệu khác kể cả các loại vật liệu cách âm cách nhiệt
phổ biến nên ván dăm bio-composite hoàn toàn có thể dùng làm sản phẩm cách âm cách nhiệt.
Từ khoá: Ván dăm bio-composite, chế độ ép nhiệt, cách âm, cách nhiệt

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, lĩnh vực công nghệ
sinh học đã và đang có những bước
tiến bộ vượt bậc, cho ra đời nhiều
công trình nghiên cứu mang tính
ứng dụng cao. Phát minh về sự lên
men vi sinh vật sớm đựợc ứng dụng
ở quy mô công nghiệp từ đầu thế kỷ
XX và phát triển cho đến nay. Sự phát
minh ra tế bào vi khuẩn có khả năng
kết dính để tạo một số vật liệu có giá
trị từ các phế thải nông lâm nghiệp
đang dần được nghiên cứu ứng dụng.
Từ đó, công nghệ ép ván dăm từ các
loại chất kết dính đặc biệt này cũng
cần được nghiên cứu để có thể tạo
ra sản phẩm ván bio-composite thân
thiện môi trường.
Hiện nay ở Việt Nam, lượng phế
liệu trong sản xuất ván bóc từ gỗ
rừng trồng (bao gồm gỗ Keo lai) là
rất lớn và cần có biện pháp xử lý hiệu
quả. Thực tế sản xuất ván bóc cho
thấy, ngoài lượng vỏ (chiếm 10-12%),
lượng phế liệu còn lại có thể băm dăm
để sản xuất ván dăm chiếm khoảng
20%. Nếu sử dụng lượng phế liệu này
để sản xuất ván dăm bio-composite
thì ý nghĩa mang lại về kinh tế, xã
hội và đặc biệt là môi trường của sản
phẩm là rất lớn.
Để có được các ý nghĩa đó, ván

bio-composite ở đây chỉ sử dụng
chất kết dính tự tạo ra trong quá trình
lên men nấm cho dăm gỗ mà không
dùng keo dán phổ biến cho ván dăm,
nên mục tiêu hướng tới bước đầu của
sản phẩm là ván cách âm, cách nhiệt.
Trong quá trình sản xuất ván dăm,
ép nhiệt là khâu ảnh hưởng rất lớn
đến chất lượng sản phẩm. Nghiên
cứu này sử dụng các thông số ép
nhiệt khác nhau để thí nghiệm tạo
ván dăm bio-composite. Thông số
nào cho chất lượng cơ lý tốt nhất mà
khả năng cách âm, cách nhiệt đạt yêu
cầu sẽ được lựa chọn.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu
- Mẫu thí nghiệm:
Dăm gỗ được lấy từ nguồn
nguyên liệu phế phẩm của quá trình
sản xuất ván bóc các loại gỗ Keo lai
(acacia hybrid) đã trải qua giai đoạn
ủ nấm thích hợp và được sấy khô về
độ ẩm 12%.
Ván dăm có cấu trúc 1 lớp, khác
với ván dăm 3 lớp thông thường; một
cấp kích thước dày 25 mm. Căn cứ
vào thiết bị thí nghiệm, quy cách ván

Bảng 1. Bảng ma trận thực nghiệm cho các chế độ ép
Chế độ thí nghiệm

Thời gian ép (τ, phút)

Nhiệt độ ép T (0C)

CĐ1

30

150

CĐ2

30

170

CĐ3

30

190

CĐ4

40

150

CĐ5

40

170

CĐ6

40

190

CĐ7

50

150

CĐ8

50

170

CĐ9

50

190
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Bảng 2. MOR của ván dăm bio-composite ở các chế độ ép khác nhau
MOR (MPa)

Độ lệch
chuẩn (MPa)

Sai số của
trung bình
cộng (±)
(MPa)

Hệ số biến
động v (%)

150

2,49

0,38

0,10

15,39

170

2,97

0,76

0,20

25,48

CĐ3

190

2,66

0,30

0,08

11,11

CĐ4

150

3,25

0,46

0,12

14,17

170

3,96

0,74

0,19

18,75

CĐ6

190

3,64

0,49

0,13

13,51

CĐ7

150

3,57

0,74

0,19

20,71

170

3,80

0,70

0,18

18,44

190

3,31

0,37

0,10

11,15

Chế độ thí
nghiệm

Thời gian ép
(τ, phút)

Nhiệt độ ép
T (0C)

CĐ1
CĐ2

CĐ5

CĐ8

30

40

50

CĐ9
dăm lựa chọn là dài x rộng x dày = 350
x 350 x 25 mm.
- Thiết bị thí nghiệm:
Máy ép nhiệt thí nghiệm thuộc
Trường Đại học Lâm nghiệp, gia nhiệt
bằng điện, được sử dụng để ép nhiệt
tạo ván bio-composite từ dăm gỗ đã
gây nấm. Một số thông số kỹ thuật
của máy như sau:
- Mặt bàn ép có kích thước dài x
rộng = 600 x 600 mm.
- Nhiệt độ ép tối đa 200 0C.
- Áp lực ép tối đa cho ván có kích
thước 600 x 600 mm là 1,5 MPa.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Lựa chọn thông số ép thí
nghiệm
Khối lượng dăm được cố định
là 3 kg/tấm trong suốt quá trình
thí nghiệm thay đổi các thông số
ép nhiệt.
Các thông số chế độ ép thí
nghiệm được xác định từ các thí
nghiệm thăm dò kết hợp với các kết
quả nghiên cứu có trước. Quá trình
thăm dò không sử dụng thanh cữ như
các thí nghiệm trong các nghiên cứu
khác về ván dăm để xác định chính
xác áp lực ép cần thiết cho sản phẩm
đạt được chiều dày và khối lượng thể
tích mong muốn. Kết quả là với áp lực
ép là 0,55 MPa, sản phẩm đạt được có
khối lượng thể tích 0,8 kg/cm2, chiều
dày 25 mm. Quá trình ép thăm dò
cũng cho thấy ván cần có khối lượng
thể tích tối thiểu 0,8 kg/cm2 mới đạt

Hình1. Đồ thị so sánh MOR của ván dăm bio-composite ở các chế độ ép

độ vững chắc nhất định (nếu nhỏ hơn
ván dễ bị vỡ, không liên kết). Áp lực
ép 0,55 MPa sẽ được cố định trong
suốt quá trình thí nghiệm với các mức
nhiệt độ và thời gian ép khác nhau.
Cũng trong các thí nghiệm thăm dò,
để ván có thể hình thành liên kết (khi
cầm thấy chắc chắn) thì nhiệt độ và
thời gian ép lần lượt là 1700C và 40
phút. Vì vậy các mức thông số nhiệt
độ và thời gian ép được lựa chọn để
nghiên cứu như sau:
- Nhiệt độ ép (T): Tmin = 150 0C, T0 =
170 0C, Tmax = 190 0C
- Thời gian ép (τ): τmin = 30 phút, τ0
= 40 phút, τmax = 50 phút
Bảng ma trận thực nghiệm
2.2.2. Quy trình ép ván
Các bước thực hiện:
- Sấy dăm đã gây nấm trong lò
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sấy thí nghiệm Shepherd Systems P/L
Model Melb Uni 2074-4. Nhiệt độ sấy
800C. Phương pháp kiểm tra độ ẩm:
sử dụng cân - sấy - cân để xác định độ
ẩm ban đầu của mẫu kiểm tra; sau đó
cân mẫu ở các thời điểm khác nhau
để xác định độ ẩm mẫu. Khi mẫu đạt
độ ẩm 12%, ngừng lò sấy, để nguội và
đưa dăm vào túi ni lông để không bị
hút ẩm.
- Cân khối lượng dăm đủ cho mỗi
tấm ván là 3 kg.
- Đổ dăm vào khuôn định hình để
trải thành thảm dăm sơ bộ.
- Đưa thảm dăm lên bàn ép để ép
ván.
2.2.3. Phương pháp kiểm tra chất
lượng ván bio-composite
Mẫu ván được kiểm tra theo các
chỉ tiêu chất lượng về cơ lý và khả

Nghiên cứu & Triển khai
Bảng 3. MOE của ván dăm bio-composite ở các chế độ ép khác nhau
MOE (MPa)

Độ lệch chuẩn
(MPa)

Sai số của
trung bình
cộng (±)
(MPa)

Hệ số biến
động v (%)

150

548,2

122,6

31,65

22,37

170

712,4

203,1

52,44

28,51

CĐ3

190

611,7

112,9

29,16

18,46

CĐ4

150

751,8

204,4

52,76

27,18

170

1175,6

211,5

54,60

17,99

CĐ6

190

737,6

129,8

33,51

17,60

CĐ7

150

805,1

228,0

58,88

28,32

170

1233,5

210,3

54,30

17,05

190

781,1

257,7

66,55

32,99

Chế độ thí
nghiệm

Thời gian ép
(τ, phút)

Nhiệt độ ép
T (0C)

CĐ1
CĐ2

CĐ5

CĐ8

30

40

50

CĐ9
năng cách âm cách nhiệt. Để đánh
giá chất lượng về cơ lý của ván tạo ra,
ba chỉ tiêu bao gồm độ bền uốn tĩnh,
mô đun đàn hồi khi uốn tĩnh và khối
lượng thể tích được xác định. Các
chỉ tiêu này được thực hiện tại Viện
nghiên cứu Công nghiệp rừng. Các
chỉ tiêu về cách âm cách nhiệt được
thực hiện tại Viện Công nghệ vật liệu.
Chỉ tiêu cách âm được xác định
theo tiêu chuẩn TCVN 5964:1995
(ISO 1996/1) - Âm học - mô tả và đo
tiếng ồn môi trường - các đại lượng và
phương pháp đo chính [4].

Hệ số cách nhiệt được xác định
theo ASTM C518 - 98 - Phương pháp
thử cho các đặc tính truyền nhiệt ở
trạng thái ổn định bằng thiết bị đo
dòng lưu lượng nhiệt [7].
Kiểm tra độ bền uốn tĩnh (MOR)
và mô đun đàn hồi khi uốn tĩnh (MOE)
theo TCVN 7756-6:2007 [3].
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ
THẢO LUẬN
3.1. Sự ảnh hưởng của chế độ ép
nhiệt đến độ bền uốn tĩnh (MOR),

mô đun đàn hồi khi uốn tĩnh (MOE)
và khối lượng thể tích (KLTT) của
ván dăm bio-composite
Kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng
của chế độ ép nhiệt đến độ bền uốn
tĩnh (MOR), mô đun đàn hồi khi uốn
tĩnh (MOE) và khối lượng thể tích
(KLTT) của ván dăm bio-composite
được thể hiện ở Bảng 2 và Hình 1
cho thấy, độ bền uốn tĩnh của ván
bio-composite ở tất cả các chế độ
ép thí nghiệm là thấp hơn so với yêu
cầu trong tiêu chuẩn đối với ván dăm

Bảng 4. KLTT của ván dăm bio-composite ở các chế độ ép khác nhau
KLTT (g/cm3)

Độ lệch chuẩn
s (g/cm3)

Sai số của
trung bình
cộng m (±)(g/
cm3)

Hệ số biến
động v (%)

150

0,72

0,08

0,03

11,11

170

0,72

0,07

0,02

9,72

CĐ3

190

0,68

0,05

0,02

7,35

CĐ4

150

0,89

0,06

0,02

6,74

170

0,91

0,08

0,03

8,79

CĐ6

190

0,80

0,05

0,02

6,25

CĐ7

150

0,82

0,04

0,01

4,88

170

0,89

0,06

0,02

6,74

190

0,84

0,07

0,02

8,33

0,81

0,06

0,02

7,77

Chế độ thí
nghiệm

Thời gian ép
(τ, phút)

CĐ1
CĐ2

CĐ5

CĐ8

30

40

50

CĐ9
Trung bình

Nhiệt độ ép
T (0C)
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thông thường. Tất cả các giá trị đạt từ
2,49 MPa đến gần 3,96 MPa, trong đó
có nhiều giá trị lớn hơn 3 MPa. Nếu
so sánh với MOR của ván dăm thông
dụng sử dụng trong điều kiện khô
theo TCVN 7754-2007 là 8,5 MPa thì
loại ván này là thấp hơn khá nhiều.
Các giá trị MOR ở đây, vì mục đích sử
dụng làm ván cách âm, cách nhiệt
nên không thể đem so sánh với tiêu
chuẩn của ván dăm thông thường có
sử dụng keo dán để đánh giá về độ
bền uốn tĩnh thực sự của sản phẩm,
nhưng có ý nghĩa để so sánh giữa các
chế độ ép.
Kết quả thí nghiệm cũng cho thấy
rằng sự thay đổi về các mức thời gian
ép có tác động nhiều hơn đến MOR
của sản phẩm so với nhiệt độ ép.
Lấy mức trung gian, với nhiệt độ ép
1700C, MOR khác nhau đến 1,81 MPa
giữa thời gian ép 30 phút và 40 phút.
Ở mỗi mức nhiệt độ ép khác, sự chênh
lệch giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
của MOR cũng tương đối lớn (gần 1
MPa). Ngược lại, sự chênh lệch MOR
giữa các mức nhiệt độ không lớn
bằng, chỉ từ 0,5-0,7 MPa. Với thời gian
ép 40 phút, mức chênh lệch giữa giá
trị lớn nhất và nhỏ nhất của MOR ở
nhiệt độ 1700C và 1900C chỉ là 0,39
MPa. Bên cạnh đó, số liệu cũng cho
thấy ở tất cả các mức nhiệt độ, MOR
lớn nhất khi ép ở thời gian 40 phút,
tiếp đến là ở 50 phút và thấp nhất
là ở 30 phút. Như vậy, chế độ ép ván

Hình 2. Đồ thị so sánh MOE của ván dăm bio-composite ở các chế độ ép

bio-composite với nhiệt độ 170oC và
thời gian 40 phút cho giá trị MOR cao
nhất (3,93 MPa) tức khả năng chịu lực
uốn cao nhất nên được xem xét để
lựa chọn sau khi đánh giá thêm các
chỉ tiêu MOE, khối lượng thể tích và
khả năng cách âm cách nhiệt của ván.
Số liệu kiểm tra ở Bảng 3 và
Hình 2 cho thấy, ở mỗi mức thời
gian ép, MOE đều cao hơn khi sản
phẩm ép ở nhiệt độ 1700C. Với mức
nhiệt độ này, độ bền uốn tĩnh của
ván cũng cao nhất nên được xem
xét lựa chọn làm nhiệt độ ép hợp lý
cho ván bio-composite.
Ở mỗi mức nhiệt độ ép, MOE tăng
dần khi tăng thời gian ép và đạt giá
trị lớn nhất (1233,5 MPa) ở chế độ ép
50 phút, 1700C. Với nhiệt độ ép 1700C,
mức chênh lệch về MOE giữa hai mức

thời gian 50 phút và 40 phút là không
nhiều. Như vậy, chế độ ép với nhiệt
độ 1700C và thời gian ép 40-50 phút
sẽ được xem xét lựa chọn để ép ván
dăm bio-composite.
Kết quả nghiên cứu khối lượng
thể tích của ván dăm bio-composite
ở các chế độ ép khác nhau ở Bảng 4
cho thấy, không có sự khác biệt đáng
kể về KLTT của sản phẩm giữa các chế
độ ép khác nhau. Hai mức thời gian
ép 40 phút và 50 phút đều cho KLTT
cao hơn thời gian ép 30 phút. Vì vậy,
chế độ ép với nhiệt độ 1700C và thời
gian ép 40-50 phút vẫn là phù hợp
nhất khi xem xét cả 3 chỉ tiêu MOR,
MOE và KLTT.
Xét về khối lượng thể tích ván
dăm có 5 nhóm:
- Nhóm khối luợng thể tích rất

Bảng 5. Chỉ số cách âm và hệ số cách nhiệt của ván dăm bio-composite
ở các chế độ ép khác nhau
Nhiệt độ ép T (0C)

Chỉ số cách âm (dB)

Hệ số cách nhiệt
(m2.K/W)

150

40,8

8,635

170

40,6

8,946

CĐ3

190

40,4

8,567

CĐ4

150

40,2

8,835

170

40,3

8,568

CĐ6

190

40,7

8,456

CĐ7

150

40,4

8,213

170

40,6

8,345

190

40,7

8,243

40,5

8,534

Chế độ thí nghiệm

Thời gian ép
(τ, phút)

CĐ1
CĐ2

CĐ5

CĐ8

30

40

50

CĐ9
Trung bình
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nhỏ: γ < 350 kg/m3
- Nhóm khối luợng thể tích nhỏ: γ
= 360 ÷ 500 kg/m3
- Nhóm khối luợng thể tích trung
bình: γ = 510 ÷ 650 kg/m3
- Nhóm khối luợng thể tích cao: γ
= 660 ÷ 800 kg/m3
- Nhóm khối luợng rất cao: γ = 810
÷ 1000 kg/m3
KLTT trung bình của ván dăm
bio-composite ở tất cả các chế độ ép
là 0,81g/cm3, thuộc nhóm KLTT rất
cao so với tiêu chuẩn ván dăm thông
thường dùng trong sản xuất.
3.2. Ảnh hưởng của chế độ ép
nhiệt đến chỉ số cách âm, hệ số cách
nhiệt của ván dăm bio-composite
Nghiên cứu chỉ số cách âm
và hệ số cách nhiệt của ván dăm
bio-composite ở các chế độ ép khác
nhau được thể hiện ở Bảng 5 cho thấy,
dữ liệu cách âm cách nhiệt không cho
thấy sự khác nhau nhiều và không
theo quy luật giữa các chế độ ép nên
chế độ ép với nhiệt độ 1700C và thời
gian ép 40-50 phút cho MOR, MOE
cao nhất vẫn được lựa chọn để ép sản
phẩm ván dăm bio-composite.
Chỉ số cách âm trung bình là 40,5
dB cao hơn so với một số loại vật liệu
xây dựng khác như tường gạch dày
100 mm là 37 dB, gỗ dán dày 5 mm
là 24 dB [1].
Vật liệu ván bio-composite trong
nghiên cứu này đã đáp ứng yêu cầu
về chỉ số cách âm cho một số công
trình xây dựng. Theo tiêu chuẩn xây
dựng Việt Nam TCXD 150:1986 [5],
mức ồn trung bình cao nhất trên
các hệ đường giao thông là đường
cao tốc (87 dB). Nếu sử dụng vật liệu

bio-composite ở đây (với chỉ số cách
âm là 40,5 dB) để cách âm cho các
công trình nhà ở hoặc nhà công cộng
tiếp giáp với hệ đường giao thông
này thì mức ồn cao nhất thu được
bên trong công trình là 46,5 dB. Đối
chiếu với TCXDVN 175:2005 [6], chỉ
số này đáp ứng được các công trình
xây dựng nhà công cộng với các loại
phòng có yêu cầu âm học tối đa là
mức khá (LTĐ = 50 dB) như lớp học,
giảng đường, văn phòng, khách sạn,
nhà văn hoá. Nếu vật liệu cách âm
này sử dụng bên cạnh các nguồn
gây ồn khác có mức ồn cao hơn như
xưởng cơ khí, cầu đường sắt, máy cắt
cỏ,… (mức ồn tối đa tới 110 dB) thì
chỉ số cách âm 40,5 dB là chưa đạt.
Ngược lại, nếu đặt ở các nguồn gây
ồn thấp như đường giao thông nội
bộ (73 dB), thì vật liệu cách âm này có
thể được sử dụng cho các công trình
công cộng với các loại phòng có yêu
cầu âm học ở mức cao (LTĐ = 35 dB)
như nhà hát kịch, phòng hội thảo,
rạp chiếu phim,… Cũng theo TCXD
150:1986 [5], vật liệu này đạt được
chỉ tiêu cách âm cho các kết cấu ngăn
che trong nhà ở (> 40 dB) bao gồm:
sàn giữa các phòng với tầng hầm, áp
mái; sàn giữa các phòng trong căn hộ
2 tầng; vách không có cửa, giữa các
phòng ở, giữa bếp với phòng ở của
căn hộ; vách giữa phòng ở với khu vệ
sinh của một căn hộ; tường và vách
ngăn giữa các phòng phục vụ sinh
hoạt văn hoá của nhà tập thể và giữa
chúng với các phòng sử dụng chung;
cầu thang, sảnh hàng lang.
Hệ số cách nhiệt trung bình R
= 8,534 m2.K/W, mặc dù không cao

bằng các loại vật liệu cách nhiệt
phổ biến khác như sợi amiăng (12,5
m2.K/W), sợi thuỷ tinh (25 m2.K/W),
len (25 m2.K/W), xốp (30,3 m2.K/W),
nhưng cao hơn các loại vật liệu xây
dựng khác như bê tông, gạch đỏ
và gạch cách nhiệt. Giá trị này cũng
cao hơn ở các loài gỗ phổ biến khác
như Sồi (5,88 m2.K/W), Thông (6,67
m2.K/W), và cao hơn ván ép (8,40
m2.K/W) [2].
Các so sánh trên về chỉ số cách
âm và hệ số cách nhiệt cho thấy vật
liệu ván dăm bio-composite có trị số
tương đương hoặc cao hơn nên hoàn
toàn có thể dùng làm sản phẩm cách
âm cách nhiệt.
IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu bước đầu đã tìm ra sự
ảnh hưởng của thời gian ép và nhiệt
độ ép đến tính chất cơ lý ván dăm sử
dụng chất kết dính sinh học trong
nguyên liệu đã qua xử lý nấm. Chế
độ ép phù hợp gồm các thông số áp
suất, nhiệt độ, thời gian ép lần lượt
là 0,55 MPa, 1700C và 40-50 phút với
dăm nguyên liệu đã sấy đến độ ẩm
12%. Với chế độ ép này tính chất cơ
lý của sản phẩm là tốt nhất. MOR đạt
3,93 MPa và MOE đạt 1233,5 MPa.
Khối lượng thể tích và khả năng
cách âm cách nhiệt của ván không
phụ thuộc nhiều vào thời gian và
nhiệt độ ép. Khối lượng thể tích đạt
0,81g/cm3, thuộc nhóm rất cao so với
tiêu chuẩn ván dăm thông thường.
Chỉ số cách âm là 40,5 dB và hệ số
cách nhiệt là 8,534 m2.K/W, đáp ứng
được yêu cầu của vật liệu cách âm,
cách nhiệtv
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BƯỚC ĐẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH BẢO QUẢN
SINH TRƯỞNG CHẬM NGUỒN GEN CÂY THUỐC LÁ
BẰNG PHƯƠNG PHÁP INVITRO
TRẦN THỊ THANH HẢO, ĐINH BÁ MẠNH
Viện Thuốc lá

TÓM TẮT
Lưu giữ nguồn gen thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên được Viện Thuốc lá thực hiện với hai phương
pháp là bảo quản sinh trưởng chậm và bảo quản hạt trung hạn. Nghiên cứu xác định môi trường thích
hợp để lưu giữ nguồn gen bằng phương pháp bảo quản sinh trưởng chậm nhằm đạt các tiêu chí là lưu giữ
nguyên trạng số lượng, chất lượng nguồn gen, đạt tốc độ sinh trưởng chậm, giảm chu kỳ nuôi cấy và tăng
cường hiệu quả lưu giữ nguồn gen thuốc lá đã được triển khai trong năm 2018-2019. Kết quả bước đầu cho
thấy môi trường MS (pH= 5,6-5,8), nồng độ agar 1%, bổ sung sucrose 6% hoặc D-mannitol 2% ở điều kiện
nhiệt độ 20 ± 20C có tác dụng làm cây thuốc lá sinh trưởng chậm về chiều cao cây, độ dài lá đồng thời đảm
bảo chất lượng cây cao nhất khi bảo quản sinh trưởng chậm.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thuốc lá (Nicotiana spp.) là một
trong những cây trồng phi thực
phẩm thuộc họ cà (Solanaceae) được
trồng thương mại rộng rãi trên toàn
thế giới (Moon và cộng sự, 2009) [5].
Chi thuốc lá có trên 64 loài, trong đó,
loài Nicotiana tabaccum được trồng
nhiều nhất. Thuốc lá có một số dạng
khác nhau, được phân biệt dựa theo
các tiêu chí như phương pháp sấy
(thuốc lá vàng sấy lò, hong gió, phơi
nắng, sấy lửa…) hoặc theo các đặc
điểm hình thái và sinh hóa (thuốc lá
thơm, thuốc lá sáng màu, thuốc lá
Burley, thuốc lá phương Đông) (Ren,
Timko, 2001) [6]. Lưu giữ nguồn gen
cây thuốc lá nhằm tránh xói mòn
nguồn gen, tạo nguồn vật liệu khởi
đầu phong phú để thực hiện các
mục tiêu nghiên cứu khoa học, đào
tạo, phát triển nguồn gen và trao
đổi nguồn gen quốc tế là nhiệm vụ
thường xuyên được thực hiện tại Viện
Thuốc lá. Nghiên cứu ứng dụng một
số yếu tố kỹ thuật nhằm tăng cường
hiệu quả lưu giữ nguồn gen cây
thuốc lá được triển khai, trong đó nội
dung nghiên cứu xác định một số yếu
tố làm tăng áp suất thẩm thấu trong
môi trường bảo quản sinh trưởng
chậm là nội dung khá quan trọng.

Dưới đây là một số kết quả của nội
dung nghiên cứu này.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu:
Vật liệu nghiên cứu gồm những
cây thuốc lá invitro chất lượng tốt,
sạch bệnh, không có lá úa vàng, có
nguồn gốc từ phòng nuôi cấy mô
thuộc thuốc lá (nguồn gen C254 và
Heivesi1).
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
- Cây thuốc lá của các nguồn
gen đang được bảo quản trong ống
nghiệm có chất lượng tốt, sạch bệnh,
có nguồn gốc từ phòng nuôi cấy
mô của Viện Thuốc lá, chiều cao từ
8 - 10 cm được sử dụng làm vật liệu
ban đầu. Dùng pank lấy mẫu ra khỏi
ống nghiệm, cắt bỏ đốt ngọn, đốt sát
gốc và lá, sau đó cắt đoạn thân thành
những đoạn có chứa một chồi bên,
cấy mẫu vào môi trường nuôi cấy thí
nghiệm. Xác định môi trường thích
hợp cho bảo quản sinh trưởng chậm
nguồn gen cây thông qua các thí
nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của
nồng độ agar, nồng độ D-mannitol
và sucrose đến khả năng bảo quản
sinh trưởng chậm nguồn gen thuốc
lá trong các thời điểm khác nhau của
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chu kỳ bảo quản mẫu.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng
độ agar đến khả năng phát triển của
cây thuốc lá invitro: gồm 3 nồng độ
agar (CT1-0,8%, CT2-1% và CT31,2%), bố trí ngẫu nhiên hoàn toàn, 3
lần nhắc lại, 10 cây/lần nhắc lại.
- Nghiên cửu ảnh hưởng của nồng
độ D-mannitol đến khả năng phát
triển của cây invitro: gồm 6 nồng độ
D-mannitol (CTĐC, DM1-1%, DM22%,, DM3-3%, DM4-6% và DM5-9%),
trong môi trường MS (agar 1%), bố trí
ngẫu nhiên hoàn toàn, 3 lần nhắc lại,
10 cây/lần nhắc.
- Nghiên cửu ảnh hưởng của
nồng độ sucrose đến khả năng phát
triển của cây invitro: gồm 5 nồng độ
sucrose (CTĐC-3%, DS1-4%, DS1-5%,
DS1-6% DS1-9%), trong môi trường
MS (agar 1%), bố trí ngẫu nhiên hoàn
toàn, 3 lần nhắc lại, 10cây/lần nhắc.
- Phương pháp xác định môi
trường thích hợp trong lưu giữ bảo
quản sinh trưởng chậm: Xác định
được công thức đồng thời đạt các
tiêu chí: chiều cao cây, kích thước
lá và số lá thấp nhất, chất lượng cây
đạt từ trung bình đến tốt sau 10 tuần
nuôi cấy.
- Quy định thang đánh giá chất
lượng cây trong ống nghiệm sau 10
- 12 tuần cấy:
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Bảng 3.1: Ảnh hưởng của nồng độ agar đến khả năng phát triển của nguồn gen thuốc lá C254
trong môi trường bảo quản sinh trưởng chậm
TT

CTTN

Tỷ lệ cây
ra rễ
(%)

Chất lượng
cây

Chiều cao
cây (cm)

Tổng số lá
(lá)

Chiều dài
lá lớn nhất
(cm)

Chiều rộng
lá lớn nhất
(cm)

1

CT1- 0,8%

90

++

10,9 a

10,2 a

8,1a

2,33 a

2

CT2 - 1%

87

++

9,5 b

9,5 a

7,3 b

2,24 a

3

CT3 - 1,2%

76

+

9,1c

9,2 a

6,8 c

2,23 a

CV (%)

5,02

6,54

2,3

4,41

LSD 0,05

0,76

1,26

0,34

0,20

Agar 0,8%

Agar 1%		

Agar 1,2%

Hình 1: Cây sau 10 tuần cấy chuyển ở các nồng độ agar khác nhau

+++: tốt: tỷ lệ ra rễ ≥ 90%, lá màu
xanh, dài lá>6cm, lá cân đối, chiều
cao cây >7 cm, thân cây cứng cáp, rễ
nhiều.
++: trung bình: tỷ lệ ra rễ ≥ 80%, lá
màu xanh vàng, xanh nhạt, dài lá từ 46 cm, lá cân đối, chiều cao cây từ 4-7
cm, thân cây cứng cáp, rễ trung bình.
+: kém: tỷ lệ ra rễ trên < 80%, lá
xanh rất đậm hoặc ngả sang vàng, dài
lá dưới 4 cm, lá phát triển không cân
đối, cao cây dưới 4cm, ít rễ, rễ bị chùn.
- Số liệu được xử lý trong phần
mềm Statistix 8.2
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Ảnh hưởng của nồng độ
agar đến khả năng phát triển của
cây thuốc lá invitro
Agar là một loại polysaccharide
thu được từ một số loài tảo (ngành
tảo đỏ-Rhodophyta), có tác dụng

tạo dạng rắn (solid) và dạng sệt
(semi-solid) trong môi trường nuôi
cấy invitro. Agar có đặc tính không
phản ứng với các thành phần của môi
trường, không bị thủy phân bởi các
enzyme thực vật, duy trì sự ổn định ở
tất cả các nhiệt độ nuôi cấy. Ở 800C,
agar ngậm nước chuyển sang trạng
thái sol và ở 400C trở về trạng thái gel.
Khả năng ngậm nước của agar cao
từ 6 - 12 g/l. Bình thường, agar được
dùng trong môi trường để tạo gel rắn
chắc ở pH đặc trưng cho môi trường
nuôi cấy mô và tế bào thực vật. Hiện
tại, Viện Thuốc lá đang lưu giữ cây
invitro trong môi trường MS cơ bản
với nồng độ agar là 0,8% (tương ứng
là 8g/l). Để nghiên cứu ảnh hưởng
của nồng độ agar đến khả năng phát
triển cây thuốc lá invitro, đề tài đã thử
nghiệm 3 công thức thí nghiệm với 3
nồng độ agar là 0,8%, 1% và 1,2% trên

nền môi trường MS, nguồn gen C254.
Một số kết quả chính được thể hiện
trong Bảng 3.1 cho thấy:
Tỷ lệ (TL) cây ra rễ giảm ở cả hai
nồng độ agar 1-1,2% (tương ứng là 87
và 76%) so với CTĐC (90%).
Chất lượng cây ở nồng độ agar 1%
đạt trung bình và tương đương với
đối chứng (++), ở nồng độ agar 1,2%
cây có chất lượng kém (+). Như vậy,
khi tăng nồng độ agar đến 1,2% có xu
hướng làm giảm chất lượng cây.
Chiều cao cây ở cả hai nồng độ
agar 1 và 1,2% đều thấp hơn so với
CTĐC (tương ứng là 9,5; 9,1 và 10,9
cm). Như vậy, khi tăng nồng độ agar
trong môi trường MS từ 1 đến 1,2% có
tác dụng làm giảm chiều cao cây.
Chiều dài lá lớn nhất ở cả hai nồng
độ agar 1 và 1,2% đều ngắn hơn so với
CTĐC (tương ứng là 7,3; 6,8 và 8,1 cm).
Tổng số lá và chiều rộng lá của ở
cả hai nồng độ agar 1 và 1,2% tương
đương với CTĐC.
Tổng hợp các chỉ tiêu theo dõi cho
thấy, khi tăng nồng độ agar từ 1-1,2%
trong môi trường MS làm giảm chiều
cao cây, giảm chiều dài lá, giảm tỷ lệ
cây ra rễ nhưng không ảnh hưởng
đến tổng số lá và chiều rộng lá. Tuy
nhiên, ở nồng độ 1,2%, tỷ lệ ra rễ giảm
(đạt 76%), lá gốc vàng, rễ bị xoắn vặn,
môi trường cứng khiến thao tác cấy
chồi vào môi trường lâu hơn, chồi dễ
bị thương tổn do cần lực mạnh để
ghim cây vào môi trường nên ảnh
hưởng đến chất lượng mẫu cấy ơ lần
cấy tiếp theo. Vì thế, bổ sung nồng
độ agar 1% là công thức thích hợp để
bảo quản sinh trưởng chậm thay thế
cho CTĐC đang sử dụng. Môi trường
MS, agar 1% được dùng để triển khai
các thí nghiệm tiếp theo.
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Bảng 3.2: Ảnh hưởng của nồng độ D-manitol đến khả năng phát triển của nguồn gen thuốc lá
C254 trong môi trường bảo quản sinh trưởng chậm
TT

Công thức

Tỷ lệ cây ra
rễ (%)

Chất lượng
cây

Chiều cao
cây (cm)

Tổng số lá
(lá)

Chiều dài
lá lớn nhất
(cm)

Chiều rộng
lá lớn nhất
(cm)

1

CTĐC

90

++

9,7a

9,3b

7,2b

2,7a

2

DM1 - 1%

90

+++

9,6a

9,8a

7,8a

2,5b

3

DM2 - 2%

83

++

6,2b

9,7a

4,4c

1,7c

4

DM3 - 3%

60

+

3,3c

9,7a

2,1d

0,9d

5

DM4 - 6%

53

+

1,5d

9,3b

1,1e

0,8e

6

DM5 - 9%

0

-

-

-

-

-

2,23

1,43

2,12

2,52

0,25

0,25

0,17

CV (%)
LSD 0,05

0,08

Ghi chú: trong cùng cột, những giá trị có chữ giống nhau là không sai khác về thống kê ở mức tin cậy 95% ; NSC: ngày sau cấy;
+++: tốt; ++: trung bình; +: kém; -: không ghi nhận;
3.2. Ảnh hưởng của nồng độ
D-manitol trong môi trường bảo
quản sinh trưởng chậm
Thành phần hoá học của môi
trường đóng vai trò quyết định đối
với thành công của nuôi cấy tế bào và
mô thực vật. Trong nuôi cấy invitro,
nguồn carbon giúp mô và tế bào thực
vật tổng hợp các chất hữu cơ để tế
bào phân chia, tăng sinh khối không
phải từ quá trình quang hợp mà chính
là nguồn carbon bổ sung vào môi
trường dưới dạng đường. Manitol là
một trong các phân tử lưu trữ năng
lượng và carbon có nhiều nhất trong
tự nhiên, được sản xuất bởi rất nhiều
các vi sinh vật, bao gồm cả vi khuẩn,
nấm men, nấm, tảo, địa y và nhiều
loài thực vật. D-manitol vừa là nguồn
cacbon cung cấp cho mẫu nuôi cấy,
đồng thời còn tham gia điều chỉnh
áp suất thẩm thấu của môi trường.
Khi bổ sung mannitol vào môi trường
nuôi cấy sẽ có tác dụng làm giảm khả
năng hút nước, hút khoáng của bộ
rễ và làm giảm tốc độ phân chia của
tế bào thực vật. Vì thế mannitol có ý
nghĩa rất lớn đối với hoạt động duy
trì quỹ gen thực vật qua phương thức
bảo quản sinh trưởng chậm (Jarret,
Gawel, 1991) [4]. Nhằm đánh giá ảnh
hưởng của nồng độ D-manitol đến sự
phát triển của cây thuốc lá trong môi
trường bảo quản sinh trưởng chậm,
để tài tiến hành thí nghiệm bổ sung
một số nồng độ D-manitol trong môi
trường MS (nồng độ agar1%). Kết quả

D-manitol 9%

D-manitol 6%

D-manitol 2%

D-manitol 1%

CTĐC

Hình 2: Cây sau 10 tuần cấy chuyển ở các nồng độ D-manitol khác nhau

nghiên cứu thể hiện trong Bảng 3.2.
TL cây ra rễ TL nghịch với nồng độ
D-manitol bổ sung vào môi trường,
trong đó, công thức DM1-1%, DM22% có TL cây ra rễ trên trên 80%
(tương ứng là 90; 90 và 83%), công
thức DM3-3% và DM4-6% có TL cây ra
rễ dưới 80% (tương ứng là 60 và 53%);
công thức DM5 - 9% chồi không ra rễ,
mô chuyển vàng và chết dần.
Chất lượng cây TL nghịch với
nồng độ D-manitol, trong đó, chất
lượng cây tốt nhất được ghi nhận ở
công thức DM1-1%, tốt hơn CTĐC;
kém nhất tại công thức DM3-3% và
DM4-6%.
Chiều cao cây TL nghịch với nồng
độ D-manitol, trong đó, chiều cao cây
ở công thức DM1-1% tương đương
CTĐC (tương ứng là 9,6 và 9,7cm); các
công thức còn lại đều thấp hơn CTĐC,
trong đó thấp nhất là công thức DM46% (1,5 cm).
Tổng số lá của công thức DM1-1%,
DM2-2% và DM3-3% tương đương
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nhau (tương ứng là 9,8; 9,7 và 9,7 lá)
và cao hơn CTĐC và DM4-6% (9,3 lá).
Chiều dài lá TL nghịch với nồng
độ D-manitol, trong đó CT DM1-1%
cho chiều dài lá dài nhất (7,8 cm) và
DM4-6% có chiều dài lá ngắn nhất
(1,1 cm).
Chiều rộng lá TL nghịch với nồng
độ D-manitol, trong đó, CTĐC cho
chiều rộng lá lớn nhất (2,7 cm) và
DM4-6% có chiều rộng lá hẹp nhất
(0,8 cm).
Tổng hợp các chỉ tiêu theo dõi cho
thấy bổ sung D-manitol nồng độ 2%
vào môi trường bảo quản sinh trưởng
chậm nguồn gen thuốc lá là phù hợp
vì môi trường này có nhiều ưu điểm
như TL ra rễ trên 80%, chất lượng
cây trung bình, chiều cao cây và kích
thước lá nhỏ hơn CTĐC và và đảm
bảo chất lượng mẫu cấy cho lần cấy
chuyển tiếp theo.
Kết quả này cũng phù hợp với
nghiên cứu trước đó của một số tác
giả khi nghiên cứu phương pháp bảo

Nghiên cứu & Triển khai
quản nguồn gen khác như: Hà Thị Hân
(2006) [1], sử dụng môi trường bảo
quản MS cơ bản, bổ sung manitol 3%
và sorbitol 2% có hiệu quả tốt nhất
trong lưu giữ cây khoai tây invitro, Vũ
Ngọc Lan và CS (2015) [2], lưu giữ cây
khoai môn invitro trong môi trường
bảo quản MS + 6g/l agar + 20g/l
mannitol; Lê Khả Tường và Nguyễn
Thị Hà Phương (2017) [3], môi trường
lưu giữ invitro nguồn gen gừng bổ
sung D-mannitol với lượng 10g/l,
30g/l sucrose, 6g/l agar, 100mg/l
myoinosotol trong môi trường MS,
pH=5,6-5,8 ở nhiệt độ 200C là công
thức bảo quản hiệu quả.
3.3. Ảnh hưởng của nồng độ
sucrose trong môi trường bảo quản
sinh trưởng chậm
Saccaroza được bổ sung thêm
vào môi trường nuôi cấy để làm tăng
áp suất thẩm thấu của môi trường,
làm giảm sự hấp thu dinh dưỡng của
cây, do đó làm cây chậm sinh trưởng.
Đường sucrose là nguồn cacbon chủ
yếu và được sử dụng thường xuyên
trong hầu hết các môi trường nuôi
cấy mô với nồng độ thích hợp phổ
biến là 2-3%. Đường sucrose vừa là
nguồn cacbon cung cấp cho mẫu
nuôi cấy, đồng thời còn tham gia
điều chỉnh áp suất thẩm thấu của môi
trường. Sucrose đóng góp khoảng
50-70% vào khả năng thẩm thấu của
môi trường (Trigiano and Gray, 2000)
[7]. Vì vậy, điều chỉnh tăng nồng độ
đường sucrose vào môi trường MS

Sucrose-9%

Sucrose -6%

Sucrose -5%

Sucrose -4% Sucrose -3% ĐC

Hình 3: Cây sau 10 tuần cấy chuyển ở các nồng độ sucrose khác nhau

trong một giới hạn nhất định có tác
dụng kìm hãm tốc độ sinh trưởng
của cây. Để nghiên cứu hoàn thiện
và tối ưu qui trình bảo quản nguồn
gen bằng phương pháp sinh trưởng
chậm, đề tài đã tiến hành thí nghiệm
về nồng độ sucrose bổ sung vào môi
trường bảo quản đến sự sinh trưởng
phát triển của nguồn gen thuốc lá
(Heivesi1). Kết quả nghiên cứu thể
hiện trong Bảng 3.3.
Tỷ lệ cây ra rễ TL nghịch với nồng
độ sucrose và đều có TL cây ra rễ ≥
80% (ngoại trừ DS4-9%), đảm bảo
yêu cầu.
Chất lượng cây của các công thức
DS1-DS3 đạt trung bình và tương
đương so với CTĐC, ở công thức DS49% có chất lượng cây kém (+), lá có biểu
hiện chuyển vàng sơm, già hóa nhanh.
Chiều cao cây của các công thức
DS1-4%, DS2-5% tương đương CTĐC
(khoảng 8 cm), DS3-6% và DS4-9% có

chiều cao cây nhỏ hơn (tương ứng là
7,0 và 6,5 cm).
Tổng số lá của các CTTN đều nhỏ
hơn CTĐC (9,9 lá/cây), trong đó tổng
số lá của công thức DS1-4%, DS2-5%
và DS3-6% tương đương nhau (tương
ứng là 8,9; 8,7 và 8,8 lá/cây) và nhiều
hơn công thức DS4-9% (7,5 lá/cây).
Chiều dài và chiều rộng lá của đa
số công thức đều nhỏ hơn CTĐC và TL
nghịch với nồng độ sucrose bổ sung
vào môi trường; trong đó chiều dài rộng lá lớn nhất là công thức DS1-4%
(7,9 x 2,7 cm) và nhỏ nhất là của công
thức DS4-9% (5,8 x1,9 cm).
Tổng hợp các chỉ tiêu theo dõi
cho thấy công thức bổ sung sucrose
với nồng độ 6% vào môi trường bảo
quản sinh trưởng chậm nguồn gen
cây là phù hợp do môi trường này
có nhiều ưu điểm so với môi trường
đang sử dụng (MS cơ bản, agar 1%)
như TL ra rễ trên 80%, chất lượng cây,

Bảng 3.3: Ảnh hưởng của nồng độ sucrose đến khả năng phát triển của nguồn gen thuốc lá
Heivesi1 trong môi trường bảo quản
TT

Công thức

Tỷ lệ cây
ra rễ
(%)

Chất lượng
cây

Chiều cao
cây (cm)

Tổng số lá
(lá)

Chiều dài
lá lớn nhất
(cm)

Chiều rộng
lá lớn nhất
(cm)

1

CTĐC

90

++

7,9a

9,9a

7,9a

2,7ab

2

DS1 - 4%

90

++

8,0a

8,9b

7,9a

2,8a

3

DS2 - 5%

83

++

8,0a

8,7b

7,5b

2,6b

4

DS3 - 6%

80

++

7,0b

8,8b

6,8c

2,1c

5

DS4 - 9%

67

+

6,5c

7,5c

5,8d

1,9d

CV (%)

1,24

1,56

2,14

1,68

LSD0,05

0,17

0,25

0,28

0,07

Ghi chú: trong cùng cột, những giá trị có chữ giống nhau là không sai khác về thống kê ở mức tin cậy 95%; NSC: ngày sau cấy;
+++: tốt; ++: trung bình; +: kém
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chiều cao cây và kích thước lá nhỏ
hơn so với CTĐC và đảm bảo chất
lượng mẫu cấy cho lần cấy chuyển
tiếp theo.
Kết quả này cũng phù hợp với
nghiên cứu trước đó của các tác giả
Hà Thị Hân (2006) [1], sử dụng môi
trường bảo quản MS cơ bản, bổ sung
saccaroza 6% có tác dụng làm chậm
sinh trưởng khi lưu giữ cây khoai tây
invitro, Lê Khả Tường và Nguyễn Thị

Hà Phương (2017) [3], môi trường
MS với pH = 5,6 - 5,8 bổ sung sucrose
lượng 60 g/l trong làm cây gừng đạt
tốc độ sinh trưởng chậm nhất về cao
cây và số lá đồng thời đảm bảo chất
lượng cây cao nhất sau 8 tuần.
IV. KẾT LUẬN
- Môi trường MS, nồng độ agar1%,
bổ sung D-manitol nồng độ 2% dung
lưu giữ invitro nguồn gen thuốc lá

đảm bảo đạt tốc độ sinh trưởng chậm
về chiều cao cây, độ dài lá và chất
lượng cây cao nhất sau 10 tuần cấy
chuyển.
- Môi trường MS, nồng độ agar 1%,
bổ sung sucrose với nồng độ 6% pH =
5,6-5,8 ở nhiệt độ 20 ± 20C để lưu giữ
invitro nguồn gen thuốc lá đảm bảo
đạt tốc độ sinh trưởng chậm về chiều
cao cây, độ dài lá và chất lượng cây cao
nhất sau 10 tuần cấy chuyểnv
Ngày nhận bài: 17/11/2019
Ngày chấp nhận đăng bài: 2/12/2019
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“Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số”

T

ại Hội thảo Ngày Internet Việt Nam 2019 do Hiệp
hội Internet Việt Nam tổ chức tại Hà Nội với chủ đề
“Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số”,
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng
Hải nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo diễn ra thuận lợi
nhất trong môi trường Internet, môi trường số vì đây
là nhân tố trọng yếu mang tính chiến lược quyết định
sự thành công trong chuyển đổi số nền kinh tế.
Năm 2019, nước ta đã và đang chứng kiến sự ra đời
và lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp công nghệ, hoạt
động trong nhiều lĩnh vực với nhiều mô hình khác
nhau, đặc biệt chứng kiến hàng loạt tên tuổi lớn trong
“làng Internet Việt Nam” khẳng định rõ quyết tâm
chuyển mình để trở thành các nhà cung cấp dịch vụ số
và tiên phong kiến tạo xã hội số.
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho
biết, hiện tại, dân số Việt Nam đạt mốc xấp xỉ 97 triệu
dân, với 64 triệu người sử dụng Internet, tăng đến 28%
so với năm 2017. Theo số liệu thống kê, có tới 58 triệu
người dùng mạng xã hội trên thiết bị di động tính đến
đầu năm 2019. Thống kê từ WeareSocial và Hootsuite
cũng cho thấy, người dùng Việt Nam dành trung bình
tới 6 giờ 42 phút mỗi ngày để tham gia các hoạt động
liên quan tới mạng Internet. 94% người dùng Internet
ở Việt Nam sử dụng Internet hằng ngày. Và 6% số
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người sử dụng Internet ít nhất một lần trong tuần.
Ông Hải cũng cho biết, năm 2019 cũng đánh dấu
mốc quan trọng trong nghiên cứu, ứng dụng và phát
triển nghệ 5G tại Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền
thông đã cấp phép thử nghiệm công nghệ 5G cho 3
doanh nghiệp viễn thông lớn, mục tiêu là hướng tới
việc thương mại hóa công nghệ 5G. Điều này sẽ tạo ra
một hạ tầng đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của
nền kinh tế số, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về tốc độ và
quy mô kết nối.
HQ

Nghiên cứu & Triển khai

SO SÁNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
THUỐC LÁ LẬU PHỔ BIẾN TRÊN
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
VÀ THUỐC LÁ NỘI ĐỊA CÙNG PHÂN KHÚC
CHU CAO KHÁNH, NGUYỄN BẠCH DƯƠNG, NGUYỄN VIỆT HÀ
Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá

TÓM TẮT
Nhằm so sánh đánh giá chất lượng thuốc lá lậu phổ biến trên thị trường Việt Nam và thuốc lá nội địa
cùng phân khúc, nhóm nghiên cứu đã thực hiện phân tích các chỉ tiêu về bao bì sản phẩm, chỉ tiêu độ ẩm,
chỉ số bào tử nấm mốc, hàm lượng Coumarin, Cadimi, Asen trong sợi, hàm lượng Nicotin, Tar và Carbonyls
trong khói.
Các kết quả phân tích cho thấy thuốc lá lậu không tuân thủ các quy định của Nhà nước về bao bì sản
phẩm, hàm lượng Nicotin, Tar trong khói cao hơn so với quy chuẩn Việt Nam hiện hành và thuốc lá nội địa
cùng phân khúc. Do không có sự quản lý chất lượng sản phẩm, một số chỉ tiêu phân tích khác như độ ẩm,
hàm lượng kim loại Cadimi, Asen trong sợi và Formaldehyde trong khói các mẫu thuốc lá lậu có sự chênh
lệch lớn, cao hơn so với các nghiên cứu trên thế giới và thuốc lá nội địa cùng phân khúc, tiềm ẩn nguy cơ
ảnh hưởng tới sức khoẻ người tiêu dùng.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hiện nay, các sản phẩm thuốc lá
điếu nhập lậu gây tác động xấu đến
nhiều mặt kinh tế xã hội đất nước,
ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hội
và đặc biệt không kiểm soát được
chất lượng dẫn đến tác hại nghiêm
trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.
Năm 2014, Tổng Công ty Thuốc lá
Việt Nam giao cho Viện Thuốc lá thực
hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích,
đánh giá chất lượng và sự an toàn
của sản phẩm thuốc lá nhập lậu JET
và HERO. Kết quả nghiên cứu đã cho
thấy chất lượng sản 02 sản phẩm
thuốc lá nhập lậu JET và HERO không
đảm bảo an toàn: Hàm lượng kim loại
trong sợi, Tar, Nicotin trong khói khá
cao so với các sản phẩm thuốc lá điếu
trong nước, có thể gây ảnh hưởng
tiêu cực tới người tiêu dùng. Mẫu
HERO và JET đều có chứa các chất
độc hại, đặc biệt nguy hiểm là nhóm
Coumarin, không có trong danh mục
được phép sử dụng [1].

Bảng 1: Kết quả phân tích độ ẩm sợi, chỉ số bào tử nấm mốc
TT

Tên mẫu

Độ ẩm sợi (%)

Chỉ số bào tử nấm
mốc (CFU/g)

I

THUỐC LÁ LẬU

13,6

KPH

1

555 (Anh)

14,0*

KPH

2

Craven A (Anh)

13,6

KPH

3

JET

13,7

KPH

4

HERO

13,9*

KPH

5

SCOTT

14,3

KPH

6

Canyon

12,5*

KPH

7

ESSE Classic superslim

14,0*

KPH

8

ESSE Gold superslim

12,9

KPH

II

THUỐC LÁ NỘI ĐỊA

13,7

KPH

9

555 nội địa

14,0*

KPH

10

Craven A nội địa

13,9*

KPH

11

Vinataba

13,5

KPH

12

Thăng Long BC

13,6

KPH

13

Young Star superslim

13,4

KPH

KPH: <10CFU/g, *: độ ẩm sợi vượt mức khuyến nghị 13,2-0,5%
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Bảng 2: Kết quả phân tích hàm lượng kim loại Cadimi, Asen và Coumarin trong sợi
TT

Tên mẫu

Cadimi (mg/kg)

Asen (mg/kg)

Coumarin (mg/kg)

I

THUỐC LÁ LẬU

0,813

0,348*

KPH

1

555 (Anh)

0,794

0,235

KPH

2

Craven A (Anh)

2,107

0,415

KPH

3

JET

0,464

0,227

KPH

4

HERO

0,253

0,212

KPH

5

SCOTT

0,352

0,260

KPH

6

Canyon

2,087

0,906

KPH

7

ESSE Classic

0,219

0,298

KPH

8

ESSE Gold

0,233

0,235

KPH

II

THUỐC LÁ NỘI ĐỊA

0,942

0,060

KPH

9

555 nội địa

1,050

-

KPH

10

Craven A nội địa

0,916

-

KPH

11

Vinataba

0,707

-

KPH

12

Thăng Long BC

1,182

-

KPH

13

Young Star

0,857

0,060

KPH

*: trung bình có sự khác biệt với KTC 95%

Bảng 3: Kết quả phân tích hàm lượng Nicotin trong khói các
mẫu thuốc lá loại kingsize, compact
TT

Tên mẫu

Hàm lượng Nicotin
trong khói trung bình
(mg/điếu)

I

Thuốc lá lậu loại kingsize, compact

1,47*

1

555 (Anh)

0,93

2

Craven A (Anh)

1,09

3

JET

1,58*

4

HERO

1,89*

5

SCOTT

2,01*

6

Canyon

1,33

II

Thuốc lá nội địa loại kingsize,
compact (đối chứng)

1,11

7

555 nội địa

0,99

8

Craven A nội địa

1,10

9

Vinataba

1,07

10

Thăng Long BC

1,29

*: hàm lượng Nicotin vượt ngưỡng quy định QCVN 16-1:2015/BYT
(1,40mg/điếu)

Vì vậy, trong năm 2018, 2019, Viện
Thuốc lá tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
khoa học nhằm nghiên cứu về các
mác thuốc lá lậu phổ biến tại Việt
Nam, so sánh đánh giá chất lượng với
thuốc lá nội địa cùng phân khúc trên
cơ sở kết quả phân tích một số chỉ tiêu
lý hoá, cung cấp thêm những hiểu biết
về mối nguy tiềm ẩn khi sử dụng sản
phẩm thuốc lá điếu nhập lậu.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI,
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng, phạm vi nghiên
cứu:
Đối tượng nghiên cứu
Các mác thuốc lá điếu nhập lậu
phổ biến tại thị trường Việt Nam:
sau khi thu thập thông tin về thuốc
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lá lậu, nhóm thực hiện đã lấy mẫu
08 mác thuốc lá lậu phổ biến tại thị
trường Việt Nam bao gồm 06 mẫu
thuốc lá điếu loại kingsize, compact:
555 (Anh), Craven A (Anh), JET, HERO,
SCOTT, Canyon và 02 mẫu thuốc lá
điếu loại superslim: ESSE Classic và
ESSE Gold.
Các mác thuốc lá điếu nội địa tại
thị trường Việt Nam: trên cơ sở các
mẫu thuốc lá lậu, nhóm thực hiện
đã lấy mẫu 05 mác thuốc lá điếu nội
địa cùng phân khúc với thuốc lá lậu.
Trong đó có 04 mẫu thuốc lá điếu
loại kingsize, compact: 555 nội địa,
Craven A nội địa, Vinataba, Thăng
Long bao cứng (BC) và 01 mẫu thuốc
lá điếu loại superslim: Young Star.
Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu so sánh đánh giá chất
lượng thuốc lá lậu phổ biến trên thị
trường Việt Nam và thuốc lá điếu nội
địa cùng phân khúc thông qua kết
quả phân tích một số chỉ tiêu lý học,
hoá học.
2. Nội dung nghiên cứu.
- Phân tích các chỉ tiêu về bao bì
sản phẩm, chỉ tiêu độ ẩm, chỉ số bào
tử nấm mốc, hàm lượng Coumarin,
Cadimi, Asen trong sợi, hàm lượng
Nicotin, Tar và Carbonyls trong khói.
- So sánh đánh giá chất lượng
thuốc lá điếu lậu phổ biến tại Việt

Nghiên cứu & Triển khai
Bảng 4: Hàm lượng Nicotin trong khói các mẫu thuốc lá loại
superslim
TT

Tên mẫu

Hàm lượng Nicotin trong khói
trung bình (mg/điếu)

I

Thuốc lá lậu loại superslim

0,57

1

ESSE Classic

0,69

2

ESSE Gold

0,45

II

Thuốc lá nội địa loại
superslim (đối chứng)

0,78

3

Young Star

0,78

Bảng 5: Kết quả phân tích hàm lượng Tar trong khói các mẫu
thuốc lá loại kingsize, compact
TT

Tên mẫu

Hàm lượng Tar trong khói
trung bình (mg/điếu)

I

Thuốc lá lậu loại kingsize, compact

16,2*

1

555 (Anh)

10,5

2

Craven A (Anh)

14,0

3

JET

16,7*

4

HERO

19,3*

5

SCOTT

21,9*

6

Canyon

14,8

II

Thuốc lá nội địa loại kingsize,
compact (đối chứng)

13,8

1

555 nội địa

11,2

2

Craven A nội địa

14,6

3

Vinataba

14,0

4

Thăng Long BC

15,5

Tên mẫu

Hàm lượng Tar trong khói trung
bình (mg/điếu)

I

Thuốc lá lậu loại superslim

5,8

1

ESSE Classic

8,0

2

ESSE Gold

3,6

II

Thuốc lá nội địa loại superslim

7,7

3

Young Star

7,7

Nam và các mẫu thuốc lá điếu nội địa
trên cơ sở các chỉ tiêu đã phân tích.
3. Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng các phương pháp phân
tích hiện hành: Phân tích độ ẩm, chỉ
số bào tử nấm, hàm lượng Coumarin,
Cadimi, Asen trong sợi. Phân tích

1. Kết quả đánh giá mẫu mã bao
bì
Kích thước, hình dáng vỏ tút,
vỏ bao các mẫu thuốc lá lậu tương
đương như các mẫu thuốc lá điếu nội
địa cùng phân khúc. Vỏ tút, vỏ bao
được sản xuất mới, không phải là vỏ
sử dụng lại.
Tuy nhiên, bao bì các mẫu thuốc
lá lậu không tuân thủ các yêu cầu
theo Thông tư liên tịch số 05/2013/
TTLT-BYT-BCT về Hướng dẫn việc
ghi nhãn, in cảnh báo sức khoẻ trên
bao bì thuốc lá của Bộ Y tế, Bộ Công
Thương: Các mẫu thuốc lá nhập lậu
không in cảnh báo sức khoẻ bằng
hình ảnh, không ghi rõ nơi sản xuất,
ngày sản xuất, ngày hết hạn sử dụng,
thông tin về thành phần hóa học
không chính xác: kết quả phân tích
hàm lượng Nicotin, Tar trong khói
các mẫu thuốc lá lậu Craven A (Anh),
ESSE Classic và ESSE Gold cao hơn so
với thông tin in trên bao bì sản phẩm:
hàm lượng Nicotin cao gấp 1,1 - 1,6
lần và hàm lượng Tar gấp 1,1 - 1,7 lần
so với thông tin in trên bao bì.
2. Kết quả xác định độ ẩm sợi,
chỉ số bào tử nấm mốc

Bảng 6: Hàm lượng Tar trong khói các mẫu thuốc lá loại
superslim
TT

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

hàm lượng Tar, Nicotin, Carbonyls
(Formaldehyde, Acetaldehyde và
Acetone) trong khói.
Xử lý số liệu theo phương pháp
kiểm định trung bình Independent
Sample T-test, sử dụng phần mềm
SPSS 18 (Statistical Package for the
Social Sciences).

Phân tích độ ẩm sợi, chỉ số bào tử
nấm mốc của các mẫu thuốc lá nhập
lậu và thuốc lá nội địa được thể hiện
ở Bảng 1 cho thấy:
- Các mẫu thuốc lá lậu có độ ẩm
dao động từ 12,5-14,3%; căn cứ theo
chỉ tiêu độ ẩm thuốc lá điếu khuyến
nghị 13,2±0,5% [2]. Các mẫu thuốc
lá lậu 555 (Anh), HERO, Canyon và
ESSE Classic có độ ẩm vượt ngưỡng
khuyến nghị từ 0,2-0,6%. Đặc biệt,
mẫu SCOTT có độ ẩm cao đột biến
(14,3%) và mẫu Canyon lại có độ ẩm
rất thấp (12,5%).
- Các mẫu thuốc lá nội địa của
Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sản
xuất (Vinataba, Thăng Long BC, Young
Star) có độ ẩm từ 13,4-13,6% đạt yêu
cầu so với mức khuyến nghị. Hai mẫu
còn lại là 555 và Craven nội địa do các
Công ty liên doanh sản xuất có độ ẩm
13,9-14,0% vượt mức khuyến nghị từ
0,2-0,3%.
- Nhìn chung, do không có sự
quản lý chất lượng, các mẫu thuốc lá
lậu có độ ẩm không đồng đều, chênh
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Bảng 7: Kết quả phân tích hợp chất Carbonyls trong khói thuốc lá loại kingsize, compact
Hợp chất Carbonyls trong khói
TT

Tên mẫu

Hàm lượng
Formaldehyde
(mcg/điếu)

Hàm lượng
Acetaldehyde
(mcg/điếu)

Hàm lượng
Acetone
(mcg/điếu)

I

Thuốc lá lậu loại kingsize, compact

91,9*

1.550,4

529,7

1

555 (Anh)

61,8*

1.219,3

406,7

2

Craven A (Anh)

107,6

1.804,3

631,0

3

JET

73,2*

1.333,2

456,5

4

HERO

142,3*

2.031,7*

702,2*

5

SCOTT

69,7*

1.134,9

388,1

6

Canyon

97,3*

1.779,3*

594,1*

II

Thuốc lá nội địa loại kingsize, compact
(đối chứng)

54,3

1.527,1

469,2

7

555 nội địa

52,9

1.239,8

391,2

Đ/c 555 (Anh) lậu

8

Craven A nội địa

94,3

2.190,6

674,2

Đ/c Craven A
(Anh) lậu

9

Vinataba

37,8

1.484,6

445,3

Đ/c JET, HERO lậu

10

Thăng Long BC

32,1

1.193,3

366,0

Đ/c SCOTT và
Canyon lậu

lệch biên độ lớn 1,8%. Trong khi đó,
các mẫu thuốc lá nội địa có độ ẩm
đồng đều hơn so với thuốc lá lậu,
chênh lệch 0,6%.
- Kết quả phân tích tổng số bào
tử nấm mốc của các mẫu ở ngưỡng
KPH (<10CFU/g). Nhưng các sản
phẩm thuốc lá lậu không quy định rõ
ngày sản xuất và hạn sử dụng, độ ẩm
không đồng đều, khi bảo quản trong
thời gian dài sẽ giảm chất lượng và rất
dễ phát sinh nấm mốc, ảnh hưởng tới
sức khoẻ người tiêu dùng khi sử dụng
sản phẩm này.
3. Kết quả đánh giá hàm lượng
kim loại Cadimi, Asen và Coumarin
trong sợi
Phân tích hàm lượng kim loại
Cadimi, Asen và Coumarin trong sợi
của các mẫu thuốc lá nhập lậu và
thuốc lá nội địa được thể hiện ở Bảng
2 cho thấy:
Hàm lượng Cd trong các mẫu
thuốc lá lậu (0,813 mg/kg) và thuốc
lá nội địa (0,942 mg/kg) là tương
đương (p=0,548>0,050; KTC 95%) và
xấp xỉ so với các nghiên cứu trên thế
giới (trung bình 0,930 mg/kg) [3] [4].
Tuy nhiên, mẫu thuốc lá lậu Craven
A (Anh) và Canyon có hàm lượng Cd
cao bất thường 2,087-2,107 mg/kg,
gấp hơn 2,0 lần so với trung bình các

sản phẩm thuốc điếu trên thế giới
0,930 mg/kg và gấp 1,8 lần so với
mẫu thuốc lá nội địa Thăng Long BC
(mẫu nội địa có hàm lượng Cd cao
nhất 1,182 mg/kg).
Tất cả các mẫu thuốc lá lậu có
hàm lượng As cao 0,348 mg/kg gấp
2 lần so với nghiên cứu trên thế giới
0,170 mg/kg [3] [4]; gấp 5,8 lần so với
mẫu thuốc lá nội địa (p=0,033<0,05;
KTC 95%). Đặc biệt mác Canyon có
hàm lượng As rất cao 0,906 mg/kg,
gấp 15 lần so với thuốc lá điếu nội địa
(mẫu Young Star 0,060 mg/kg).
Tất cả các mẫu thuốc lá lậu được
khảo sát đều không phát hàm lượng
nhóm chất Coumarin trong sợi.
4. Kết quả phân tích hàm lượng
Nicotin trong khói
Kết quả phân tích hàm lượng
Nicotin trong khói các mẫu thuốc lá
loại kingsize, compact của các mẫu
thuốc lá nhập lậu và thuốc lá nội ở
Bảng 3 cho thấy:
Mẫu thuốc lá lậu JET, HERO và
SCOTT (nhóm sản phẩm chiếm xấp xỉ
80% sản lượng tiêu thụ thuốc lá lậu
trên thị trường) có hàm lượng Nicotin
trong khói vượt ngưỡng quy chuẩn
Việt Nam QCVN 16-1:2015/BYT, cụ
thể: hàm lượng Nicotin trong khói 03
mẫu kể trên dao động từ 1,58 - 2,01
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Ghi chú

mg/điếu, cao gấp 1,1-1,4 lần so với
quy chuẩn (Nicotin ≤ 1,40 mg/điếu).
Trong khi đó, các mẫu thuốc lá nội
địa cùng phân khúc có hàm lượng
Nicotin trong khói đảm bảo theo
quy chuẩn quốc gia. Xét về tổng thể,
thuốc lá lậu loại kingsize, compact có
hàm lượng Nicotin trung bình 1,47
mg/điếu cao gấp 1,4 lần so với các
mác thuốc lá nội địa (trung bình 1,11
mg/điếu); p=0,014<0,05; KTC 95%.
Các mác thuốc lá lậu loại
superslim có hàm lượng Nicotin
trong khói là 0,57 mg/điếu, thuốc lá
loại superslim nội địa 0,76 mg/điếu và
kiểm định trung bình cho thấy không
có sự khác biệt giữa hai nhóm mẫu
(p=0,057>0,05; KTC 95%).
5. Kết quả phân tích hàm lượng
Tar trong khói
Kết quả phân tích hàm lượng
Tar trong khói các mẫu thuốc lá loại
kingsize, compact ở Bảng 5 cho thấy,
tương tự với chỉ tiêu Nicotin, các mẫu
thuốc lá lậu JET, HERO và SCOTT có
hàm lượng Tar trong khói dao động
từ 16,7-21,9 mg/điếu; cao gấp 1,11,4 lần so với quy định tại quy chuẩn
QCVN 16-1:2015/BYT (Tar ≤ 16,0 mg/
điếu) trong khi các mẫu thuốc lá nội
địa đều có hàm lượng Tar đảm bảo
theo quy chuẩn.

Nghiên cứu & Triển khai
Bảng 8: Kết quả phân tích hợp chất Carbonyls trong khói thuốc lá loại superslim
Hợp chất Carbonyls trong khói
TT

Tên mẫu

Hàm lượng
Formaldehyde
(mcg/điếu)

I

Thuốc lá lậu loại superslim

40,6

547,2

212,3

1

ESSE Classic

54,3

725,9

274,2

2

ESSE Gold

26,8

368,5

150,5

II

Thuốc lá nội địa loại superslim (đối
chứng)

23,3

682,1

208,6

3

Young Star

23,3

682,1

208,6

Kiểm định trung bình đối với mác
thuốc lá loại kingsize và compact,
thuốc lá lậu có hàm lượng Tar trong
khói 16,2 mg/điếu cao gấp 1,2 lần so
với mẫu thuốc lá nội địa 13,8 mg/điếu
(p=0,093<0,1; KTC 90%).
Kết quả phân tích hàm lượng
Tar trong khói các mẫu thuốc lá loại
superslim ở Bảng 6 cho thấy, các mác
thuốc lá lậu loại superslim có hàm
lượng Tar trong khói trung bình 5,78
mg/điếu, thuốc lá loại superslim nội
địa 7,71 mg/điếu và kiểm định trung
bình cho thấy không có sự khác
biệt giữa trung bình hai nhóm mẫu
(p=0,230>0,05; KTC 95%).
6. Kết quả phân tích hàm lượng
Carbonyls trong khói
Kết quả phân tích hợp chất
Carbonyls trong khói thuốc lá được
thể hiện ở Bảng 7 cho thấy, hàm lượng
Formaldehyde trung bình các mẫu
thuốc lá lậu loại kingsize, compact
91,9 mcg/điếu cao gấp 1,7 lần so
với thuốc lá nội địa 54,3 mcg/điếu
(p=0,009<0,05; KTC 95%). Trong đó,
các mẫu thuốc lá lậu 555 (Anh), JET,
HERO, SCOTT và Canyon đều có hàm

Hàm lượng
Acetaldehyde
(mcg/điếu)

Hàm lượng Acetone
(mcg/điếu)

lượng Formaldehyde trung bình cao
hơn so với các mẫu đối chứng tương
ứng (p=0,005-0,020<0,05; KTC 95%).
Hàm lượng Acetaldehyde, Aceton
thuốc lá lậu và thuốc lá nội địa cho
kết quả tương đương (p=0,896 và
0,328 > 0,05; KTC 95%).
Kiểm định trung bình cho
thấy hàm lượng Formaldehyde,
Acetaldehyde và Acetone của các
mẫu thuốc lá lậu tương đương so với
mẫu thuốc lá nội địa (p=0,118-0,924
> 0,05; KTC 95%). Nói cách khác, hàm
lượng 03 hợp chất Carbonyls của các
mẫu thuốc lá lậu và thuốc lá nội địa
loại superslim được khảo sát không
có sự khác biệt về mặt thống kê.
IV. KẾT LUẬN
Các mẫu thuốc lá lậu phổ biến
trên thị trường không tuân thủ theo
các quy định của Nhà nước về bao bì
sản phẩm quy định tại Thông tư liên
tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT. Hàm
lượng nicotin, Tar trong khói các mẫu
thuốc lá lậu JET, HERO, SCOTT cao
hơn 1,1 - 1,4 lần so với quy chuẩn Việt
Nam QCVN 16-1:2015/BYT và thuốc lá
nội địa cùng phân khúc.

Do không có sự quản lý chất
lượng sản phẩm, một số chỉ tiêu phân
tích các mẫu thuốc lá lậu có sự chênh
lệch lớn, cao hơn so với các nghiên
cứu trên thế giới và thuốc lá nội địa
cùng phân khúc:
- Các mẫu thuốc lá lậu có độ ẩm
không đồng đều, chênh lệch biên độ
lớn 1,8%. Trong khi đó, các mẫu thuốc
lá nội địa có độ ẩm đồng đều hơn so
với thuốc lá lậu, chênh lệch 0,6%.
- Mẫu thuốc lá lậu Craven A (Anh)
và Canyon có hàm lượng Cadimi cao
bất thường, gấp hơn 2 lần so với
trung bình các sản phẩm thuốc điếu
trên thế giới và gấp 1,8 lần so với mẫu
thuốc lá nội địa cùng phân khúc.
- Tất cả các mẫu thuốc lá lậu có
hàm lượng Asen trong sợi cao, gấp
2 lần so với nghiên cứu trên thế giới;
gấp 5,8 lần so với thuốc lá nội địa. Đặc
biệt mác Canyon có hàm lượng As rất
cao, gấp 15 lần so với thuốc lá điếu
nội địa.
- Hàm lượng Formaldehyde
trong khói các mẫu thuốc lá lậu loại
kingsize, compact cao gấp 1,7 lần so
với thuốc lá nội địa cùng loạiv
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[3] International Journal of Environmental Research and Public Health, 2013. Toxic metal concentrations in cigarettes obtained from U.S. Smokers in
2009: results from the international tobacco control (ITC) United States survey cohort.
[4] M.C.Jung, I.Thornton and H.T.Chon, 1996. Arsenic, Cadmium, Copper, Lead, and Zinc concentrations in cigarette produced in Korea and The United
Kingdom.
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Schneider Electric
ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG SỐ HÓA
trong sản xuất công nghiệp
Schneider Electric - Tập đoàn tiên phong về số hóa các chương
trình quản lý năng lượng và tự động hóa - vừa tổ chức Innovation
Talk - Hội nghị Đổi mới sáng tạo với chủ đề “Đón đầu xu hướng Số
hóa trong Sản xuất Công Nghiệp”.
NGHIÊM LAN

N

ắm bắt xu thế số hóa đang
diễn ra mạnh mẽ dưới tác
động của CMCN 4.0, tại
Innovation Talk – Đón đầu số hóa
trong Sản xuất Công nghiệp 2019,
khách mời là các doanh nghiệp, đối
tác của Schneider Electric được giới
thiệu về cách thức sản xuất thông
minh và số hóa trong sản xuất với
những ưu điểm vượt trội: thúc đẩy
doanh thu, nâng cao lợi nhuận và
tăng cường hình ảnh doanh nghiệp.
Đó không chỉ là vấn đề về lợi ích
ngắn hạn hay thời gian thu hồi vốn
khi đầu tư vào chuyển đổi số, mà là
câu chuyện cạnh tranh sống còn và
phát triển bứt phá của doanh nghiệp
trước những thách thức của thời cuộc.
Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp có
quy mô sản xuất ngày càng mở rộng,
dây chuyền phức tạp, số hóa giúp
tinh giản trong vận hành và quản lý,
tăng năng suất đến 50% và giảm các
gián đoạn do lỗi kỹ thuật đến 50%.
Chia sẻ tại sự kiện, ông Đỗ Mạnh
Dũng – Giám đốc ngành hàng Tự
động hóa – Công nghiệp nhấn mạnh,
để số hóa thành công, các doanh
nghiệp cần hội tụ đủ ba yếu tố cơ bản
“tầm nhìn & cam kết của lãnh đạo”,
“đào tạo công nghệ cho đội ngũ triển
khai” và “truyền thông tới nhân viên
để chuyển đổi nhận thức”, đồng thời
kết hợp với các đối tác đáng tin cậy để
tăng hiệu quả thực hiện.
Tham dự sự kiện, khách mời được
tham quan và trải nghiệm thực tế các
giải pháp đổi mới và sáng tạo được

trưng bày như ứng dụng công nghệ
thực tế ảo tăng cường trong vận
hành nhà máy (Augmented Operator
Advisor), ứng dụng công nghệ điện
toán đám mây và máy học cho các
nhà Chế tạo máy (Machine Advisor)
và Modicon M262, … tích hợp trên
nền tảng hệ thống EcoStruxure,
mang đến khả năng tối ưu từ khâu
thiết kế đến vận hành, tăng hiệu
quả năng lượng đến 65%, nâng cao
năng suất lao động đến 50%, đảm
bảo an toàn an ninh mạng tuyệt đối,
cải thiện hiệu quả bảo trì bảo dưỡng,

hướng đến việc sản xuất thông minh
với phát thải khí carbon bằng không.
Sự kiện lần này là một trong chuỗi
các chương trình “Đổi mới sáng tạo”
được Schneider Electric tổ chức, chào
mừng dấu mốc 25 năm hình thành và
phát triển của doanh nghiệp tại Việt
Nam. Thông qua những chủ đề thảo
luận chuyên sâu về số hóa trong quản
lý, điều hành năng lượng hiệu quả và
chuyên đề thành phố thông minh tại
Innovation Day vào tháng 4-5; giải
pháp tích hợp EcoStruxure IT mang
đến sự chắc chắn trong một thế giới

Khách hàng, đối tác trải nghiệm tại quầy Secure Connect
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Bà Đào Nhật Nguyệt Thủy - Trưởng nhóm quản lý sản
phẩm và giải pháp ngành hàng Tự động hóa Công
nghiệp, Schneider Electric Việt Nam giới thiệu về
Modicon M262

kết nối tại Innovation Day tháng 7 hay phương thức mới
Masterpact MTZ giúp tái định nghĩa phân phối điện trong
nền kinh tế số hóa của Việt Nam tại Innovation Talk diễn
ra vào tháng 8 vừa qua cho thấy tầm nhìn và vị thế tiên
phong của Schneider Electric trong việc đón đầu số hóa,
mang đến những sản phẩm và giải pháp sáng tạo, phù
hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và người dân trong bối
cảnh hiện nay.
Ông Yoon Young Kim, Tổng giám đốc Schneider Electric
Việt Nam, Myanmar & Campuchia chia sẻ: “25 năm là hành
trình chúng tôi không ngừng nỗ lực để tiên phong mang
đến những giải pháp sáng tạo cho các doanh nghiệp và
người dân Việt Nam, đảm bảo cho một sự phát triển bền
vững thông qua việc sử dụng và quản lý năng lượng hiệu
quả, an toàn, tin cậy. Giữa bối cảnh CMCN 4.0 mạnh mẽ,
Schneider Electric sẽ phát huy vai trò đầu tàu của một
doanh nghiệp hàng đầu trong số hóa về quản lý năng
lượng và tự động hóa, cùng với giải pháp EcoStruxure,
giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số thành công và nâng
cao sức cạnh tranh trên thị trường.”

FSI giới thiệu các giải pháp công nghệ số hóa 4.0 tại VNITO 2019

C

ác giải pháp công nghệ số hóa 4.0 của FSI góp phần
thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số
doanh nghiệp được trình bày trong Hội nghị xuất khẩu
dịch vụ công nghệ thông tin VNITO diễn ra hồi cuối tháng
10/2019.
Tại Hội nghị, Công ty FSI Việt Nam đã tham luận và giới
thiệu các giải pháp công nghệ số hóa 4.0 tại Chuyên đề:
Digital transformation – Chuyển đổi số diễn đàn.
Giải pháp số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu thông minh
D-IONE: Được xây dựng theo tiêu chuẩn an ninh thông tin
ISO/IEC 27001:2015 tích hợp công nghệ Barcode, QR Code,
công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động, nhận
dạng chữ viết tay, nhận dạng ký tự giúp các đơn vị tổ chức:
Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu (CSDL) tiết kiệm đến 50% chi
phí triển khai, 80% thời gian và nguồn lực so với phương
pháp số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu truyền thống, đồng thời
nâng cao tính an toàn, chính xác và bảo mật thông tin.
Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin tự động
IONE: Xây dựng trên các công nghệ lõi: OCR, OMR, ICR,
ADRT,… giúp nhận dạng thông tin tự động chính xác >
95% hỗ trợ tạo lập cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) trở nên đơn
giản. IONE tích hợp nhiều công nghệ thông minh như:
công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên bóc tách thông tin tự
động (Auto Extract Information), cơ chế học máy (Machine
learning), học sâu (Deep Learning), AI, IOT,…giúp nâng
cao độ chính xác cho các nghiệp vụ khách hàng riêng biệt.
Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu DocEye: DocEye tích
hợp các công nghệ nhận dạng hiện đại giúp quản lý các
dữ liệu số của tổ chức một các chuyên nghiệp, tiết kiệm
thời gian tra cứu, tìm kiếm thông tin và hỗ trợ các đơn vị
trong việc ra quyết định. Bên cạnh đó, DocEye tích hợp

D-IONE giải pháp số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu cho các
đơn vị, tổ chức, góp phần chuyển đổi số quốc gia

thêm các tính tạo lập quy trình – thủ tục, báo cáo thống kê,
giúp doanh nghiệp vận hành, quản lý công việc trên cùng
một nền tảng một cách thuận tiện. Đồng thời, DocEye
cũng dễ dàng tích hợp với các phần mềm hệ thống sẵn có
của tổ chức, để tạo một cơ sở quản lý dữ liệu, nghiệp vụ
liên thông và đồng bộ.
Các giải pháp được giới thiệu tại sự kiện VNITO năm
nay của FSI đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các
khách mời, đặc biệt là các khách mời, đối tác quốc tế.
Cũng tại sự kiện, ngoài giới thiệu giải pháp, tham dự sự
kiện VNITO lần này, FSI mong muốn học hỏi kinh nghiệm
từ các chuyên gia, các tập đoàn CNTT trên thế giới cũng
như các doanh nghiệp tại Việt Nam qua đó tích lũy kiến
thức, nắm bắt thị trường CNTT trên thế giới và Việt Nam.
FSI cũng hi vọng sau sự kiện này sẽ mở ra nhiều cơ hội
hợp tác trong lĩnh vực quốc tế để nhanh chóng vươn ra thị
trường thế giới.
HH
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PC ĐỒNG NAI:

Quản lý hồ sơ khách hàng

BẰNG CÔNG NGHỆ SỐ
B
PV

ằng việc triển khai thành công
số hóa hồ sơ khách hàng, Công
ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai
(PC Đồng Nai) đã được vinh danh với
Giải thưởng Doanh nghiệp chuyển
đổi số 2019. Vậy Giải pháp số của PC
Đồng Nai có gì đặc biệt?
PC Đồng Nai hiện có hơn 840.000
khách hàng, đồng nghĩa với chừng
đó bộ hồ sơ về mua bán điện cần
được lưu trữ. Chưa kể mỗi năm, số
lượng khách hàng mới của Công ty
cũng tăng bình quân hơn 40.000
khách hàng. Trước năm 2016, toàn
bộ hồ sơ hợp đồng mua bán điện của
khách hàng được lưu trữ thủ công tại
kho của 11 Điện lực trên địa bàn toàn
tỉnh. “Điều này có nghĩa, hàng chục
kho lưu trữ hồ sơ khách hàng mua
điện tại các Điện lực luôn ở trạng thái
quá tải, có thể ảnh hưởng đến chất
lượng bảo quản hồ sơ. Đồng thời,
còn mất nhiều thời gian khi phải tìm
kiếm, trích xuất, đó là chưa kể, lưu trữ
thủ công luôn đối diện với rủi ro khi
xảy ra cháy, nổ…” - ông Phạm Viết Ái
- Trưởng phòng Kinh doanh PC Đồng
Nai chia sẻ.

Từ năm 2016, Công ty đã xây
dựng và thực hiện đề án “Xây dựng
hệ thống lưu trữ điện tử hồ sơ khách
hàng mua điện”. Đến hết tháng
8/2019, hơn 97% số hợp đồng mua
điện đã được các đơn vị trong Công
ty hoàn thành việc chỉnh lý và số hóa.
Dự kiến đến hết năm 2019, Công ty sẽ
hoàn thành số hóa toàn bộ hợp đồng
mua điện hiện đang lưu giữ.
Theo ông Phạm Viết Ái, việc ứng
dụng chương trình số hóa hồ sơ mua
điện của khách hàng đã mang lại hiệu
quả ngay khi được triển khai, giúp đơn
giản hóa thủ tục giải quyết các yêu cầu
của khách hàng. Công ty tiến hành số
hóa ngay các hồ sơ của khách hàng
phát triển mới tại thời điểm đăng ký
mua điện. Nhờ vậy, năng suất lao động
của PC Đồng Nai được nâng lên rõ rệt,
giảm thời gian tìm kiếm thông tin, hồ
sơ của khách hàng, công tác quản lý
được thông suốt qua các cấp quản lý.
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Cùng với nhiều công ty điện lực
khác trong Tập đoàn, việc số hóa hồ
sơ khách hàng đã tạo tiền đề giúp PC
Đồng Nai thực hiện cung cấp dịch
vụ điện theo phương thức giao dịch
điện tử. Theo đó, khách hàng có thể
đăng ký yêu cầu các dịch vụ điện qua
website, ứng dụng (app) chăm sóc
khách hàng, ký kết hợp đồng mua
điện theo hình thức xác nhận mã OTP,
cung cấp hồ sơ tài liệu dưới dạng file
dữ liệu số, thanh toán các khoản phí
và tiền điện trực tuyến…
Tối ưu chi phí nhờ việc số hóa hồ
sơ khách hàng tại PC Đồng Nai:
- Tiết kiệm chi phí trang bị phần
mềm lưu trữ và quản lý hồ sơ khách
hàng: Khoảng 250 triệu đồng/năm;
- Tiết kiệm chi phí giấy, photo với
hồ sơ khách hàng phát triển mới mỗi
năm: Khoảng 60 triệu đồng/năm;
- Tiết kiệm chi phí mở rộng kho
lưu trữ…v
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CÔNG NGHỆ

giúp Công ty Phân bón Việt Nhật
sản xuất sạch, tạo sản phẩm sạch
Sản xuất và môi trường luôn là hai vấn đề nhức nhối đối với các doanh nghiệp
và quốc gia. Sản xuất càng phát triển, môi trường bị tác động càng nhiều. Các
loại rác thải công nghiệp, chất thải nguy hại, khói bụi… trong quá trình sản xuất
sẽ dẫn đến sự ô nhiễm không khí, nguồn nước và đất đai.
HOÀNG DƯƠNG

S

ự ô nhiễm tích tụ lâu dài sẽ ảnh
hưởng đến cây trồng, vật nuôi,
sức khoẻ con người, thậm chí
những tác hại này còn ảnh hưởng
tiêu cực lâu dài đến sức khoẻ của cả
thế hệ sau. Ở những quốc gia phát
triển như Nhật Bản, môi trường luôn
là yếu tố quan trọng hàng đầu bất kể
là trong sản xuất hay sinh hoạt hàng
ngày. Vì vậy, các Công ty Nhật Bản
luôn chú trọng đầu tư vào hệ thống
sản xuất với công nghệ tiên tiến
nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo
sự an toàn của sản phẩm khi được
tiêu dùng.
Là một công ty 100% vốn đầu tư
Nhật Bản, Công ty Phân bón Việt Nhật
(JVF) tự hào với công nghệ sản xuất
phân bón của Nhật Bản thân thiện với
môi trường, an toàn với sức khoẻ con
người và hiệu quả với cây trồng. JVF
đang sản xuất phân bón NPK cao cấp
bằng dây chuyền sản xuất hiện đại
với công nghệ tạo hạt bằng hơi nước,
một công nghệ tiên tiến được đánh
giá là phù hợp với điều kiện khí hậu
và môi trường của các quốc gia nhiệt
đới như Việt Nam.
Quy trình tạo hạt bằng hơi nước
cho phép JVF thay đổi linh hoạt các
loại nguyên liệu như SA, DAP, MAP,
SSP, MOP hay SOP theo yêu cầu từng
công thức. Máy tạo hạt bằng thùng
quay đem lại sự đồng nhất về thành
phần dinh dưỡng của các hạt phân
và tạo hạt tròn đều, chắc chắn. Quan
trọng hơn hết là công nghệ tạo hạt
bằng hơi nước này không sử dụng
các loại chất lỏng như Ammoniac và

Phòng điều khiển trong nhà máy của Công ty phân bón Việt Nhật

Acid Phosphoric trong sản xuất nên
không gây ô nhiễm không khí, nguồn
đất hay nguồn nước trong quá trình
sản xuất.
Nguyên tắc cơ bản của công nghệ
tạo hạt bằng hơi nước tuy không có
gì mới nhưng nhà đầu tư của JVF là
Công ty Central Glass (CGC) đã phát
triển cao độ thành một quy trình
chắc gọn và hiệu quả. Quy trình sản
xuất được thực hiện với công nghệ
tự động hoá khép kín và hồi lưu nước
hoàn toàn không gây ô nhiễm môi
trường. Hệ thống thu hồi bụi và lắng
lọc triệt để cho phép thu hồi toàn bộ
bụi và khí thải trong quá trình sản
xuất. Lượng bụi sau khi thu gom và
nước sau khi được thu hồi và đưa lại
vào quy trình sản xuất. Với tính ưu
việt này, JVF vừa có thể tiết kiệm được
nguyên liệu sản xuất đồng thời bảo
vệ môi trường một cách hiệu quả.
Thêm vào đó, JVF sử dụng nguyên

liệu nhập khẩu từ những nhà cung
cấp quốc tế có uy tín và chất lượng
ổn định để đáp ứng được yêu cầu
khắc khe về chất lượng thành phẩm.
Hệ thống lấy mẫu tự động định kỳ 15
phút/lần trên dây chuyển sản xuất
cho phép JVF kiểm soát được hàm
lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn
và đảm bảo nguyên liệu hay thành
phẩm đều không chứa bất kỳ yếu
tố độc hại nào cho môi trường, cây
trồng hay cho sức khoẻ con người.
JVF luôn nghiêm chỉnh tuân thủ
các quy định pháp luật Việt Nam và
tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản liên
quan đến các vấn đề môi trường và
chất lượng sản phẩm. Do vậy, JVF
luôn tin tưởng và tự hào về công
nghệ sản xuất “sạch” và sản phẩm
phân bón NPK chất lượng cao của
mình đã, đang và sẽ đóng góp cho
một nền nông nghiệp Việt Nam an
toàn và hiệu quảv
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Bước tiến Công nghệ

LẦN ĐẦU TIÊN VIỆT NAM
triển khai phần mềm FT Batch
trong pha chế dầu nhờn
Triển khai phần mềm chuyên dụng FT Batch là bước đột phá của PIACOM
trong việc ứng dụng giải pháp tiêu chuẩn quốc tế làm nền tảng phát triển hệ
thống tự động điều khiển pha chế dầu nhờn.
GIANG CHÂU

H

ệ thống Tự động hóa dây
chuyền pha chế dầu nhờn của
Công ty TNHH Castrol BP Petco
trước đây sử dụng bộ điều khiển PLC5,
phần mềm SCADA RSView 32 và phần
mềm tạo mẻ BIS tự phát triển. Tuy
nhiên, các thiết bị điều khiển PLC và
phần mềm đã hết vòng đời sản phẩm
và cần nâng cấp lên các phiên bản
mới hơn. Đặc biệt, phần mềm SCADA
RSView 32 và phần mềm tạo mẻ BIS
đã lỗi thời, khiến cho việc kiểm soát
pha chế dầu nhờn, quản lý chặt chẽ
chức năng điều khiển, cũng như đa
dạng hóa chủng loại sản phẩm gặp
nhiều trở ngại.
Vì thế BP Petco đã ký hợp đồng với
Công ty cổ phần Tin học Viễn thông
Petrolimex (PIACOM) triển khai dự án
“Triển khai lắp đặt SCADA và PLC hệ
thống kiểm soát pha chế dầu nhờn”
tại Nhà máy Castrol BP PetCo, Tổng
kho Xăng dầu Nhà Bè. Thực hiện dự
án này, các kỹ sư của PIACOM đã tiến
hành thiết kế và nâng cấp hệ thống
tự động hóa dây chuyền lên hệ thống
PLC ControlLogix của hãng Rockwell
Automation. Trong đó, phần mềm
RSView 32 được nâng cấp lên phiên
bản FactoryTalk View SE. Đặc biệt
phần mềm tạo mẻ BIS được PIACOM
thay thế bằng giải pháp FT Batch.
FT Batch là bộ phần mềm chuyên
dụng được Rockwell xây dựng dựa
trên tiêu chuẩn ISA 88 - tiêu chuẩn
thống nhất cho các nhà phát triển hệ
thống tự động hóa quá trình sản xuất
theo mẻ (Batch Processing). Đây là đột
phá của PIACOM trong việc áp dụng

Với giải pháp FT Batch, PIACOM đã chuẩn hóa lại qui trình quản lý và sản
xuất với tính năng bảo mật và phân cấp sử dụng chặt chẽ

giải pháp tiêu chuẩn quốc tế làm nền
tảng phát triển hệ thống điều khiển
pha chế dầu nhờn. Tính đến nay, BP
là nhà máy pha chế dầu mỡ nhờn đầu
tiên có quy mô lớn và hiện đại tại Việt
Nam triển khai giải pháp này.
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Với giải pháp FT Batch, PIACOM đã
chuẩn hóa lại qui trình quản lý và sản
xuất với tính năng bảo mật và phân
cấp sử dụng chặt chẽ từ phòng Lab
đến bộ phận pha chế, các module
quản lý chu trình sản xuất nhiều loại

Bước tiến Công nghệ

Triển khai phần mềm chuyên dụng FT Batch là bước đột phá của PIACOM

bể; quản lý nguyên liệu vật liệu; quản
lý bể trộn, thiết bị; quản lý công thức,
các báo cáo truy xuất thông tin…
Hệ thống SCADA được xây dựng
hiện đại đáp ứng các nhu cầu hiển
thị thông tin, quan sát dữ liệu với
số lượng màn hình quan sát lên tới
56 màn hình giao diện chính, hỗ trợ
người vận hành hệ thống dễ dàng
thao tác chính xác từng bước qui
trình pha chế cũng như kịp thời kiểm
soát khi có sự cố.
Sau hơn 12 tháng hợp tác triển
khai, mới đây Hệ thống tự động hóa
pha chế dầu nhờn mới của BP Petco

đã đi vào hoạt động, được BP Petco
đánh giá là “Giúp đa dạng hóa chủng
loại sản phẩm, quản lý chặt chẽ chức
năng điều khiển và giám sát nhà máy,
nâng cao năng suất lao động, cung
cấp thông tin chính xác, kịp thời, giúp
giảm thời gian và chi phí kinh doanh,
đáp ứng yêu cầu trong xu thế quản trị
tổng thể, phù hợp với quy mô phát
triển lớn và tốc độ phát triển không
ngừng của BP Petco”.
Dự án nâng cấp hệ thống Tự động
hóa dây chuyền pha chế dầu nhờn cho
Công ty TNHH Castrol BP Petco cũng
được các khách hàng trong ngành

xăng dầu đánh giá là điểm sáng về
công nghệ của Công ty PIACOM, do
mang lại giải pháp tốt nhất cho khách
hàng. Tiến sỹ Lê Minh Quốc - Ủy viên
HĐQT Tổng công ty Xây lắp và thương
mại Petrolimex khẳng định: “Piacom
đã triển khai thành công hệ thống tự
động hóa pha chế dầu nhờn tại nhà
máy Castrol BP Petco ở Việt Nam. Đây
là Công ty liên doanh mang tầm cỡ
quốc tế, họ có nhiều sự lựa chọn các
đối tác nước ngoài để thực hiện, tuy
nhiên đã tin tưởng giao cho Piacom
thực hiện dự án và Piacom đã thực
hiện thành công hơn cả sự mong đợi
của họ”.
Dự án này được đánh giá là
thành công nhờ sự hợp tác từ 2 phía.
PIACOM dành sự quan tâm đặc biệt
và dồn nhiều nguồn lực để nghiên
cứu, triển khai; BP Petcochủ động
thống nhất với PIACOM cách thức
triển khai từng dự án thành phần và
phân cấp trách nhiệm cụ thể tới từng
nhóm tham gia dự án.
Sau khi hoàn thành dự án, nhiều
đối tác trong sản xuất và kinh doanh
dầu nhờn đã tiếp xúc với PIACOM đặt
vấn đề nâng cấp hệ thống pha dầu
nhờn tương tự. Như vậy, có thể khẳng
định dịch vụ nâng cấp Hệ thống tự
động hóa pha chế dầu nhờn của
PIACOM bước đầu đã được thị trường
chấp nhận, mở thêm một dư địa mới
cho sự phát triển của mìnhv

An Giang tổ chức hội thảo Chuyển đổi số trong doanh nghiệp

N

gày 24/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông
An Giang tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong
doanh nghiệp” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu
là lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp trong
tỉnh.
Tại hội thảo, đại biểu được nghe các diễn giả trình
bày, giới thiệu về các dịch vụ, sản phẩm chuyển đổi
số, cũng như lộ trình triển khai đề án An Giang điện
tử, lộ trình chuyển đổi số và lợi ích của chuyển đổi số
mang lại. Qua đó, nhằm tạo cơ hội để các bên liên
quan, bao gồm đơn vị cung ứng dịch vụ công, đơn
vị cung cấp sản phẩm dịch vụ, giải pháp chuyển đổi
số, thanh toán điện tử và các cơ quan quản lý chuyên
ngành thảo luận về bức tranh chung đối với tình hình
chuyển đổi số của tỉnh. Từ đó thúc đẩy chuyển đổi số
trên địa bàn tỉnh, bao gồm: tăng tỷ lệ thanh toán điện
tử; phát triển thương mại điện tử; ứng dụng công

nghệ số thay đổi mô hình, quy trình, sản phẩm của
các doanh nghiệp, nhằm tăng khả năng cạnh tranh,
nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải thiện
chất lượng cuộc sống của người dân.
HQ
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Gặp gỡ - Đối thoại

CÔNG NGHỆ ĐỒNG PHÁT

GIÚP GIẢM 20%
CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG
Mới đây, Hội thảo
“Ứng dụng đồng
phát trong công
nghiệp sử dụng tua
bin hiệu suất cao”
của Siemens thu hút
được sự quan tâm
của rất nhiều doanh
nghiệp. Điều đó cho
thấy công nghệ này
dường như là bước
chuyển tiếp phù hợp
trong bối cảnh xu
hướng số hóa mạnh
mẽ hiện nay. Tiến sỹ
Phạm Quang Vinh
- Giám đốc Ban Khí
và Điện, Siemens
Việt Nam vừa có
những chia sẻ chi
tiết về công nghệ
này. Xin giới thiệu
cùng bạn đọc.
PHAN VINH (thực hiện)

PV: Theo nhận định của ông, vì
sao nhiều doanh nghiệp lại quan
tâm đến công nghệ này như vậy?
TIẾN SỸ PHẠM QUANG VINH:
Công nghệ đồng phát (tiếng Anh là
Cogeneration) là việc sử dụng một hệ
thống đồng thời tạo ra cả điện năng
và nhiệt năng hữu ích từ duy nhất một
nguồn năng lượng sơ cấp. Công nghệ
này được áp dụng hiệu quả cho các nhà
máy công nghiệp (mía đường, giấy, hóa
chất, vải sợi, xi măng…) có sử dụng hơi
bão hòa để phục vụ cho mục đích gia
nhiệt, sấy hoặc làm khô sản phẩm.
Với công nghệ truyền thống, nhà
máy lắp đặt các lò hơi công nghiệp để
trực tiếp cấp hơi cho quá trình công
nghệ. Nhu cầu điện của nhà máy được
thỏa mãn bằng cách mua điện từ lưới
quốc gia. Áp dụng công nghệ đồng
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phát sẽ cho phép thỏa mãn cả nhu cầu
hơi công nghệ và điện từ cùng một
nguồn chất đốt như than hoặc chất thải
sinh khối bao gồm bã mía, trấu, mùn
cưa, gỗ vụn…
Việc đốt cháy nhiên liệu trong công
nghệ này tạo ra hơi nước có áp suất và
nhiệt độ cao trong lò hơi. Hơi nước ra
khỏi lò hơi được đưa vào sử dụng làm
quay tuabin tạo ra điện. Phần hơi nước
sau khi ra khỏi tuabin sẽ được đưa vào
sử dụng trong sản xuất của nhà máy để
thực hiện các công việc như sấy, sưởi,
gia nhiệt… Việc này giúp tiết kiệm ít
nhất 20% chi phí cho năng lượng so với
việc phải có 2 hệ thống nhiệt và điện
riêng biệt. Đây là một lợi ích rất lớn
trong xu thế giá điện và năng lượng
liên tục tăng cao. Tiết kiệm chi phí năng
lượng sẽ giúp nhà máy sản xuất hiệu
quả hơn và giảm giá thành sản phẩm.

Gặp gỡ - Đối thoại

Tiến sỹ Phạm Quang Vinh (cầm micro) giới thiệu về tua bin khí của
Siemens trong dịp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm nhà máy của
Siemens tại Đức.

PV: Vậy theo ông, đâu là những
ưu điểm nổi bật mà công nghệ
này có thể mang lại cho các
doanh nghiệp? Ông có thể cho
biết một vài mô hình thực tế có
ứng dụng công nghệ này của
Siemens?
TIẾN SỸ PHẠM QUANG VINH:
Giải pháp đồng phát đã được chứng
minh hiệu quả từ rất nhiều các dự án
trên thế giới. Tại Việt Nam cũng đã có
những doanh nghiệp cho đến nay sử
dụng công nghệ đồng phát thành
công như các dự án mà Siemens cung
cấp tuabin tại Nhà máy Giấy Bãi Bằng,
Công ty Đường Khánh Hòa, Nhà
máy DAP No.2 Lào Cai và Ninh Bình,
Nhà máy giấy Cheng Long, Nhà máy
Đường 333…
Công nghệ đồng phát mang
lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.
Trong nhà máy công nghiệp, sử dụng
đồng phát giúp tiết kiệm ít nhất 20%
năng lượng. Đây chính là yếu tố giúp
nâng cao năng lực cạnh tranh so với
các doanh nghiệp vẫn sử dụng công
nghệ truyền thống (chi phí sản xuất
giảm, giúp giảm giá thành của sản
phẩm).
Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ chủ
động trong việc cung cấp năng lượng,
không phụ thuộc vào tính ổn định
của hệ thống lưới điện tại khu vực
(do không phải mua toàn bộ điện từ
lưới). Chất lượng điện của lưới không
ổn định sẽ ảnh hưởng tới dây chuyền
sản xuất và hệ quả là tới chất lượng

sản phẩm. Việc có một hệ thống sản
xuất điện của riêng mình giúp cho
nhà máy chủ động trong việc cung
cấp điện từ đó tạo lợi thế cạnh tranh.
Hơn thế, nghiên cứu xây dựng
hệ thống đồng phát đặt ra yêu cầu
nhà máy phải rà soát lại toàn bộ quy
trình sản xuất, hiểu kĩ các yêu cầu về
sử dụng hơi và điện trong các công
đoạn. Quá trình này giúp loại bỏ các
khâu, thiết bị kém hiệu quả, lạc hậu,
đồng thời giúp nhà máy có tầm nhìn
dài hạn khi tính toán lên kế hoạch
việc mở rộng sản xuất trong tương lai.
Việc này chính là cơ hội để nhà máy
tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng
cao năng lực cạnh tranh.
PV: Thực tế thì hiện nay hạ tầng
công nghệ, thiết bị… của nhiều
doanh nghiệp Việt còn đang ở
mức phát triển thấp, vậy theo
ông thách thức mà họ có thể
gặp phải là gì và Siemens có
những hỗ trợ như thế nào để
doanh nghiệp Việt ứng dụng
hiệu quả công nghệ này?
TIẾN SỸ PHẠM QUANG VINH:
Để thực hiện dự án đồng phát, thách
thức lớn là các doanh nghiệp cần
chấp nhận loại bỏ công nghệ cũ, lạc
hậu, hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều
năng lượng để chuyển sang thiết bị
thông số, hiệu suất cao. Việc chuyển
đổi này đòi hỏi tính toán và cân nhắc
trong đầu tư vì giá trị cao (có thể lên
đến tiền triệu đô la Mỹ). Tuy nhiên,
nếu vẫn sử dụng công nghệ cũ sẽ

không thể giúp tăng năng suất và
giảm giá thành sản phẩm cạnh tranh
với các đối thủ có công nghệ tốt.
Nhiều doanh nghiệp vì mong
muốn hiệu quả ngắn hạn mà chọn
những thiết bị giá rẻ, có độ bền không
cao, hiệu suất thấp, hay bị hỏng hóc,
gặp sự cố. Việc này có thể làm giảm
suất đầu tư ban đầu, tuy nhiên lại
để lại hệ quả vô cùng lớn trong vận
hành làm giảm hiệu quả đầu tư của
toàn bộ dự án. Công nghệ đồng phát
có tính liên kết hệ thống cao, chỉ cần
một hư hỏng của thiết bị có thể khiến
hệ thống phải dừng máy. Tuabin
phát điện là trái tim của nhà máy, khi
tuabin và lò hơi ngừng hoạt động
dẫn tới sản xuất bị gián đoạn. Doanh
nghiệp nên lựa chọn thiết bị có chất
lượng tốt để đầu tư, từ đó giúp mang
lại hiệu quả lâu dài cho dự án.
Siemens có thể giúp tư vấn cho
các doanh nghiệp xây dựng một hệ
thống đồng phát tối ưu về mặt kĩ
thuật và kinh tế. Đã có nhiều dự án
Siemens giúp khách hàng tối ưu hóa
toàn bộ chu trình nhiệt, chọn thông
số hơi tối ưu nhất với yêu cầu sản xuất
nhà máy của khách hàng. Công việc
tối ưu hóa này không diễn ra trong
một vài ngày trao đổi, mà là một quá
trình kéo dài nhiều tháng và trải qua
nhiều vòng tính toán tối ưu hóa để
cho ra kết quả tốt nhất.
Với đội ngũ chuyên gia kĩ thuật
từ trung tâm kĩ thuật tại Malaysia và
Đức, Siemens có thể tính toán cho
khách hàng ngay cả khi yêu cầu ban
đầu của doanh nghiệp còn sơ sài và
chưa cụ thể. Như chia sẻ của chủ đầu
tư của Nhà máy Đường 333 sau khi
sử dụng công nghệ đồng phát với
tuabin hiệu suất cao của Siemens, dự
án phát huy hiệu quả rất nhanh. Thời
gian khởi động toàn bộ hệ thống chỉ
còn 20 phút so với 1 tiếng của hệ
thống cũ. Hệ thống tiêu thụ ít nhiên
liệu hơn, thay vì phải đốt toàn bộ bã
mía nhà máy mới đạt công suất phát
7MW thì chỉ cần đốt 1 phần, bã mía
còn dư đem bán ra thị trường thu
về 10 tỷ đồng/năm… Như vậy, sau 2
năm nhà máy đường có thể thu hồi
vốn đầu tư tuabin chưa kể lợi ích thu
được từ việc cấp toàn bộ hơi và 7MW
điện cung cấp cho nhà máy sử dụng.
PV: Xin trân trọng cám ơn ông!

KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u(Số 40 - 12/2019) 65

Khoa học công nghệ thế giới
Những sự kiện công nghệ được chờ đợi trong năm 2020

N

ăm 2020 là “năm bản lề” trong lĩnh vực du hành vũ
trụ khi Mỹ sẽ tự đưa phi hành đoàn của mình lên
không gian với hai tàu vũ trụ do chính nước này chế tạo,
kể từ năm 2011 khi phải “đi nhờ” các tàu vũ trụ của Nga.
Tàu vũ trụ CST-100 của Boeing có thể đưa 7 phi hành gia
lên quỹ đạo. Trong khi đó, tàu vũ trụ SpaceX Dragon sẽ
trải qua một số thử nghiệm cuối cùng vào đầu năm 2020
để hướng tới mục tiêu tương tự.
Điện thoại sẽ phải “xanh” hơn khi thế giới hiện có tới
18 tỷ chiếc điện thoại “chỉ để trưng cho đẹp”. Trong năm
2019, có khoảng 1,3 tỷ chiếc điện thoại đã được bán ra
thị trường, và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Các
nhà sản xuất điện thoại di động đang đứng trước áp lực
cải tổ quy trình sản xuất sao cho “xanh” hơn và điện thoại
của họ dễ dàng sửa chữa hơn.
Thời của màn hình dẻo đã đến khi Samsung ra mắt
chiếc điện thoại thông minh màn hình gập đầu tiên của
hãng này hồi tháng 4/2019. Samsung dự kiến sẽ ra mắt
các thiết bị khác có màn hình linh hoạt vào năm tới - có
thể là máy tính bảng.
Hãng TCL của Trung Quốc cũng đang “đặt cược” với
thiết bị di động có màn hình gập đầu tiên vào năm 2020
và tiếp đó có thể các sản phẩm khác với công nghệ
tương tự. TCL hiện đã đầu tư 5,5 tỷ USD vào việc phát
triển màn hình linh hoạt.
Mạng di động và điện toán lượng tử tăng tốc khi đến

CST-100 Starliner được đưa vào vũ trụ bởi tên lửa đẩy
Atlas V. Ảnh: NASA

cuối năm 2019, khoảng 40 mạng ở 22 quốc gia đã cung
cấp dịch vụ 5G. Đến cuối năm 2020, con số đó sẽ tăng
hơn gấp đôi với khoảng 125 nhà khai thác.
Năm 2020 cũng sẽ là một năm của điện toán lượng
tử. Vào tháng 10/2019, Google cho biết máy tính lượng
tử của họ đã thực hiện một nhiệm vụ trong 200 giây, mà
thông thường rằng siêu máy tính nhanh nhất sẽ phải
mất 10.000 năm để hoàn thành.
Một khi công nghệ được chứng minh, máy tính
lượng tử có thể tạo ra những bước đột phá trong các
lĩnh vực hóa học, dược phẩm và kỹ thuật.
MK

Nhuộm màu cho cotton

C

ông ty Huntsman của Mỹ đã phát triển một dòng
thuốc nhuộm cho bông có tên Avitera, loại thuốc
nhuộm này liên kết trực tiếp với xơ và giảm 1/4 đến
1/3 lượng nước và giảm 1/3 năng lượng. Ba nhóm hoạt
tính được gắn vào nhóm mang màu của thuốc nhuộm
(hoặc phân tử tạo màu), trước đây chỉ có một hoặc hai
nhóm hoạt tính được dùng phổ biến đối với thuốc
nhuộm bông.
Do các nhóm hoạt tính thêm vào, khâu nhuộm kéo
dài khoảng bốn giờ, so với trước đó phải mất bảy giờ
đối với thuốc nhuộm thông thường. Phương pháp này
tiết kiệm chi phí vì giảm việc sử dụng năng lượng và
nước.
Một phương pháp khác để cải thiện liên kết giữa
thuốc nhuộm và xơ bông là một quá trình gọi là
Cation hóa. ColorZen, một công ty khởi nghiệp ở Bắc
Carolina, đã phát triển một bước tiền xử lý bông. Ông
Tony Leonard là nhà phát minh và giám đốc kỹ thuật
cho biết: “Với thuốc nhuộm bông thông thường, muối
được sử dụng để làm mất điện tích trên bề mặt bông.
Nhưng công nghệ ColorZen sử dụng hợp chất amoni
bậc bốn để gắn vĩnh viễn gốc amino tích điện dương
vào phân tử xenlulo tạo ra lực hút tự nhiên giữa thuốc
nhuộm và xơ”. ColorZen xử lý xơ bông thô ngay từ lúc
loại bỏ hạt.
Sau khi xử lý, bông được kéo thành sợi theo yêu
cầu của khách hàng. Leonard đảm bảo rằng tiền xử
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lý ColorZen, giúp quá trình nhuộm nhanh hơn trong
khi sử dụng giảm 90% lượng nước, 75% năng lượng
và 90% hóa chất phụ trợ và cũng cắt giảm gần một
nửa lượng thuốc nhuộm so với quy trình nhuộm bể sử
dụng muối.
Trong trường hợp giặt vải bông nhuộm, cần một
lượng nước rất lớn để loại bỏ thuốc nhuộm không liên
kết so với các loại vải khác. Mặt khác, theo một số tính
toán, cần 100 kg dầu mỏ, 1.000 L nước và 10 kg hóa
chất khác để sản xuất 1 kg thuốc nhuộm. Thay vì thuốc
nhuộm, bột màu pigment có thể được sử dụng để tạo
màu cho bông.
In kỹ thuật số đang dần trở nên quen thuộc. Đối
với vải polyester, in kỹ thuật số là một quá trình thăng
hoa thuốc nhuộm hai bước và gần như không dùng
nước. Nhưng quy trình này không áp dụng được cho
vải bông, tơ tằm hoặc các loại vải tự nhiên khác. Intech
Digital, một công ty sản xuất máy in, đầu in và mực
cho hàng dệt may, cung cấp một loại mực đặc biệt mới
được làm bằng bột màu pigment không hòa tan kết
hợp với chất kết dính giống như polymer được thiết
kế để tạo ra màu.
Với loại mực này, chỉ cần một máy in và hệ thống
nhiệt (để liên kết mực) và quá trình này có thể được
thực hiện ở bất cứ đâu mà không phải lo ngại về môi
trường hoặc bất kỳ chi phí xử lý nước thải.
LAN HƯƠNG/Vinatex

Khoa học công nghệ thế giới
Công nghệ mới tái chế rác thải nhựa mà không cần phân loại

K

hông giống như phương thức tái chế vật lý truyền
thống, công nghệ mới không yêu cầu phải phân tách
nhựa theo loại và màu sắc mà có thể tái chế mọi thứ, từ
hộp sữa, đồ lặn, thậm chí cả phụ phẩm gỗ.
Các nhà khoa học Australia đang nghiên cứu phát
triển một công nghệ mới hướng tới việc có thể tái chế
tất cả các loại nhựa để giải quyết cuộc khủng hoảng rác
thải hiện nay.
Công nghệ mới này đã được cấp bằng sáng chế và là
kết quả hợp tác nghiên cứu của Tiến sĩ Len Humphreys,
đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty Licella,
cùng Giáo sư Thomas Maschmeyer thuộc Đại học Sydney.
Công nghệ này được kỳ vọng có thể xử lý hầu hết các
loại rác thải nhựa hiện đang không thể tái chế.
Các tác giả của công nghệ mới này cho biết, cơ chế
hoạt động của công nghệ mới là chuyển đổi các loại rác
thải nhựa thành chất lỏng hoặc hóa chất hình thành nên
chất liệu đó.
Công nghệ này sử dụng lò phản ứng thủy nhiệt xúc
tác (Cat-HTR) xử lý các loại rác thải nhựa thông qua một
hình thức tái chế hóa học làm thay đổi nhựa ở cấp độ
phân tử, sử dụng nước nóng ở áp suất cao để biến chúng
trở lại thành dầu. Từ đó, dầu có thể biến thành hóa chất
bitumen, xăng hoặc các loại nhựa khác.
Tiến sĩ Humphreys cho biết công nghệ Cat-HTR đã
được cấp bằng sáng chế khác với các công nghệ nhựa dầu hiện có như nhiệt phân.

Không giống như phương thức tái chế vật lý truyền
thống, công nghệ mới không yêu cầu phải phân tách
nhựa theo loại và màu sắc mà có thể tái chế mọi thứ, từ
hộp sữa đến đồ lặn và thậm chí cả các phụ phẩm gỗ.
Công nghệ này đã được Công ty Licella thử nghiệm
trong gần 10 năm qua tại một nhà máy thí điểm ở một bờ
biển tại bang New South Wales và đã sẵn sàng được đưa
ra thương mại hóa.
Hiện Công ty Licella đang triển khai mở nhà máy tái
chế thương mại đầu tiên theo công nghệ mới tại Vương
quốc Anh. Ông Humphreys cho biết Chính phủ Anh có
chính sách tài trợ và môi trường phát triển thuận lợi hơn
nhiều so với ở Australia.
Theo Công ty Licella, với công nghệ mới này, một cơ
sở thương mại có thể xử lý khoảng 20.000 tấn nhựa mỗi
năm.
Công nghệ nói trên được các chuyên gia đánh giá cao
và Bộ trưởng Môi trường Australia Sussan Ley cũng cho
biết Chính phủ đang đàm phán với Công ty Licella để có
thể hỗ trợ phát triển công nghệ này tại Australia.
Trung bình, người dân Australia thải ra khoảng 3,5
triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng hiện tại chỉ có
khoảng 10% trong số đó được tái chế. Phần còn lại
thường được xử lý bằng cách chôn xuống đất, đốt cháy
hoặc vận chuyển ra nước ngoài.
BT

Hyundai phát triển công nghệ tự lái dựa trên AI

H

ãng chế tạo ô tô Hyundai Motor Group của Hàn
Quốc cho biết đã phát triển một công nghệ tự lái
dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và sẽ ứng dụng công nghệ
này vào các mẫu ô tô mới của hãng.
Theo Hyundai, đây là lần đầu tiên một hãng sản xuất
ô tô phát triển công nghệ tự lái dựa trên AI trong ngành
công nghiệp ô tô.
Trong một thông báo, Hyundai cho biết đã phát triển
công nghệ có tên SCC-ML, theo đó ô tô sẽ phân tích cách
thức điều khiển xe của tài xế và cho phép tự động lái một
phần theo chức năng kiểm soát hành trình thông minh.
Để sử dụng tính năng SCC - một công nghệ cốt lõi
của hệ thống hỗ trợ lái xe của Hyundai - tài xế phải thiết
lập tốc độ của xe, khoảng cách với các xe khác cũng như
những điều kiện khác. Công nghệ SCC-ML cho phép sử
dụng công nghệ tự lái cấp độ 2.5 trong một chiếc xe.
Hyundai Motor và chi nhánh Kia Motors Corp cho
hay họ có kế hoạch ứng dụng từng bước công nghệ này
vào các mẫu ô tô mới. Hiện có 5 cấp độ lái xe tự động
theo đánh giá của Hiêp hội Kỹ sư Tự động Quốc tế.
Cấp độ 1 được thiết kế để duy trì xe chạy trên làn

đường và bảo vệ hiệu quả lái xe khỏi những hậu quả
nghiêm trọng thường xảy ra do thiếu tập trung, sao
nhãng hoặc ngủ gật.
Trong khi đó, Hyundai Mobis, chi nhánh sản xuất phụ
tùng ô tô của Hyundai, đã phát triển công nghệ tự lái
cấp độ 2, theo đó tài xế có thể chuyển làn đường trên
đường cao tốc cũng như đi vào hoặc ra các tuyến cao tốc
nếu tài xế chỉ bật đèn báo hiệu. Hyundai dự định thực
hiện kế hoạch thương mại hóa công nghệ tự lái cấp độ
2 trong năm 2019.
Với xe tự lái ở cấp độ 3, Hyundai Mobis đang tiến
hành thử nghiệm công nghệ này ở xe tự lái M.BILLY
trên đường cao tốc tại Hàn Quốc, Mỹ và châu Âu từ năm
ngoái. Nếu được phát triển đầy đủ, công nghệ này sẽ
giúp xe đổi làn và thực hiện nhiều chức năng tự lái khác
mà không cần sự can thiệp của tài xế.
Với xe tự lái ở cấp độ 4, xe có thể tự vận hành với
những điều kiện hạn chế và sẽ không hoạt động nếu tất
cả những điều kiện cần thiết không được thỏa mãn. Với
xe tự lái ở cấp độ 5, xe có thể tự hành ở mọi điều kiện.
NGUYỄN HẰNG
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Khoa học công nghệ thế giới
Công nghệ in laser giúp tạo ra vải điện tử chống nước
trong nháy mắt

C

ác nhà khoa học từ Đại học RMIT đã phát triển một
phương pháp hiệu quả và có thể nhân rộng để chế tạo
nhanh các vải dệt được tích hợp các thiết bị lưu trữ năng
lượng. Chỉ trong ba phút, phương pháp này có thể tạo
ra một miếng vá dệt thông minh 10x10cm, không thấm
nước, có thể co giãn và sẵn sàng tích hợp với các công
nghệ tạo năng lượng.
Trong việc triển khai thử nghiệm để kiểm chứng tính
thực thi, các nhà nghiên cứu đã kết nối siêu tụ điện với
pin mặt trời, mang đến một loại vải thông minh hiệu quả,
có thể giặt và tự cung cấp năng lượng, khắc phục những
nhược điểm chính của công nghệ lưu trữ năng lượng trong
vải dệt may hiện có.
Ngành công nghiệp vải thông minh đang phát triển có
các ứng dụng đa dạng trong các thiết bị đeo thông minh
cho người tiêu dùng, cho ngành chăm sóc sức khỏe và lĩnh
vực quốc phòng – từ việc dõi theo các dấu hiệu quan trọng
của bệnh nhân, đến theo dõi vị trí và tình trạng sức khỏe
của binh sĩ ngoài chiến trường, và theo dõi phi công hoặc
lái xe để tránh trường hợp họ quá mệt mỏi trong quá trình
lái xe/máy bay.
Dự án nghiên cứu đã phân tích hiệu suất của hàng dệt
thông minh trong quá trình triển khai thử nghiệm để kiểm
chứng tính thực thi, với một loạt các thử nghiệm cơ học,

Công nghệ mới có thể sản xuất loại thông minh không
thấm nước kích cỡ 10x10cm chỉ trong vài phút. Đại
học RMIT

nhiệt độ và khả năng giặt và họ nhận thấy loại vải này vẫn
ổn định và hiệu quả.
Min Gu, Giáo sư danh dự của Đại học RMIT và Giáo sư
xuất sắc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Thượng Hải,
cho biết công nghệ này có thể cho phép lưu trữ năng
lượng tái tạo trong thời gian thực cho vải dệt điện tử: Nó
cũng mở ra khả năng chế tạo cuộn vải nhanh hơn, với việc
sử dụng công nghệ in laser tiên tiến dựa trên kỹ thuật chế
tạo đa máy và kỹ thuật máy học.
THÙY GIANG/Vinatex

Xử lý chất thải Lignoxenluloza bằng phương pháp sinh học

L

ignoxenluloza là tên gọi chung cho thành phần vật
chất chủ yếu cấu tạo nên các loài thực vật, trong đó
các thành phần chủ yếu xếp theo thứ tự tỉ lệ giảm dần là
xenluloza, hemixenluloza, và lignin. Lignoxenluloza là một
cơ chất phức hợp bao gồm các polisaccarit, các polyme có
gốc phenol, và protein. Các thành phần của lignoxenluloza
tạo thành một dạng cấu trúc gọi là vi sợi (microfibril), các
vi sợi này tạo thành các bó sợi góp phần điều chỉnh độ bền
cấu trúc của vách tế bào thực vật.
Các nguồn sinh khối lignoxenluloza như gỗ, rơm rạ, bã
mía, cỏ,... đang được tận dụng trong việc chế biến nhiên
liệu từ các vật liệu sinh học có nguồn gốc không phải thực
phẩm. Các nguyên vật liệu này có thể được lên men để tạo
etanol, cracking thành khí đốt và chuyển hóa thành than,
hoặc đơn giản nhất là dùng trực tiếp như một dạng nhiên
liệu, tức là cho vào lò và đem đốt sinh ra nhiệt năng.
Một cản trở quan trọng trong việc sử dụng nguyên
liệu lignoxenluloza đó là tính “trơ” của nguồn nguyên liệu
này, và quá trình xử lý sơ bộ cho chúng “dễ tiêu” hơn nhìn
chung khá khó khăn và tốn kém. Nguyên nhân là trong tự
nhiên, cấu trúc dạng tinh thể của lignoxenluloza khiến cho
các enzim khó có thể tiếp cận để phân giải chúng. Đặc biệt
sự tồn tại của lignin càng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt tính
của các enzim vì nó thu hút enzim về phía mình hơn là về
phía các chất khác như xenluloza.
Ở Mỹ, nút thắt trong sản xuất sinh học xảy ra do nhiều
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yếu tố như chi phí tài nguyên sinh khối cao, tính chất bền
vững của các chất thải licno xenluloza (chất trong mô gỗ
của thực vật), chi phí sử dụng enzyme hoặc hóa chất để
phân tích sinh khối cao và yêu cầu cho các quy trình xử
lý sinh học tối ưu cho phạm vi nguyên liệu rộng hơn. Bộ
Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã và đang giải quyết yêu cầu đó
đối với các nguyên liệu mới, đồng thời, giúp duy trì và phát
triển ngành công nghiệp ethanol và diesel sinh học thế hệ
đầu tiên.
Để giải quyết các yếu tố nút thắt của sản xuất sinh học,
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã lập ra 5 Trung tâm Nghiên
cứu Sinh khối Khu vực. Một ưu thế của chương trình này là
nó cung cấp ưu đãi cho các nhà nghiên cứu thực địa, tối ưu
hóa cây trồng làm nguyên liệu cho nhiên liệu sinh học, để
hợp tác chặt chẽ với các nhà nghiên cứu phát triển công
nghệ nhà máy sinh học. Khi ngành này phát triển, trọng
tâm đã chuyển từ sản xuất ethanol từ ngô và các loại ngũ
cốc sang sản xuất ethanol xenlulo, và giờ đây hướng tới
phát triển các quy trình tích hợp sản xuất các sản phẩm
thay thế cho sản phẩm dầu mỏ. Các công nghệ sản xuất
nhiên liệu sinh học tiên tiến như n-butanol, dầu sinh học
nhiệt phân, hydroxymethylfurfural, khí sinh học hóa lỏng
và thậm chí hydro (sinh học) đã được phát triển và có khả
năng thương mại hóa.
Theo NASATI

Câu chuyện Khoa học

Trong thời kỳ cách
mạng công nghiệp 4.0,
tri thức là yếu tố quyết
định, làm chủ KHCN.
Xác định, LED là nguồn
sáng của thế kỷ mới, với
tốc độ tăng trưởng áp
đảo các sản phẩm khác,
Công ty CP Bóng đèn
phích nước Rạng Đông
đã tập trung đầu tư bài
bản ngay từ khâu nghiên
cứu thiết kế để sản xuất
ra những sản phẩm đèn
LED có chất lượng.
HOÀNG HÀ

C

ông ty cũng là doanh nghiệp
chiếu sáng duy nhất tại Việt
Nam đã đầu tư phần thiết kế
quản lý nhiệt ANSYS ICE PAK phục
vụ cho sản xuất đèn LED. Đây là phần
mềm nổi tiếng của Mỹ chuyên dùng
trong thiết kế mô phỏng nhiệt của
các sản phẩm phức tạp như ô tô, máy
bay.
Rạng Đông cũng đầu tư hệ thống
đánh giá độ tin cậy sản phẩm của các
nước G7, đầu tư các thiết bị đánh giá
LED theo chuẩn chuẩn LM80, đầu tư
thiết bị kiểm tra đánh giá độ tương
thích điện từ, các thiết bị kiểm tra
đánh giá tuổi thọ nhanh của Mỹ... đầu
tư những dây chuyền hiện đại hoàn
tự động, độ chính xác cao giúp nâng
cao độ tin cậy, chất lượng sản phẩm.
Chuyển đổi số, xây dựng nhà máy
thông minh, hội nhập quốc tế là chiến
lược phát triển của Công ty trong giai
đoạn này. Do đó, trong công tác quản

Câu chuyện

CHUYỂN ĐỔI SỐ

ở Rạng Đông

Dây chuyền sản xuất Led Bulb tự động

trị, từ lâu Rạng Đông đã áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2015, các công cụ
cải tiến như LEAN 6 Sigma, 5S, TPM.
Để vận hành các hệ thống và công
cụ cải tiến hiệu quả, Công ty hợp tác
với trường Đại học Ngoại thương xây
dựng hệ thống quản trị chiến lược,
hợp tác với các chuyên gia nước
ngoài, hợp tác với các trường Đại học
Bách khoa, đại học Công nghiệp Hà
Nội trong đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao…
Theo ông Nguyễn Đoàn Thăng Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám
đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn phích
nước Rạng Đông, thì hàng năm, Rạng
Đông dành 2% doanh thu cho đầu
tư thiết bị công nghệ (đầu tư phần
cứng), đầu tư 20% lợi nhuận sau thuế
cho phát triển khoa học công nghệ
(đầu tư phần mềm). Đây cũng là cam
kết của Công ty để Rạng Đông luôn

giữ vững vai trò tiên phong trong
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản
phẩm nguồn sáng.
Năm 2019, tập trung cho chuyển
đổi số, từ tháng 7/2019 Đề án Chuyển
đổi số Công ty được thành lập và 135
cán bộ chủ chốt của Công ty đã được
nghe các chuyên gia giới thiệu sâu về
chuyển đổi số. Với quyết tâm này, đến
ngày 10/12/2019, Công ty chính thức
ban hành Đề án “Thúc đẩy nhanh
Chuyển đổi số Công ty Rạng Đông
giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn 2030”.
Trước đó, trong 2 ngày 14 và
15/11/2019, triển khai Chương trình
hợp tác giữa Bộ Công Thương và
Tập đoàn Siemens về hỗ trợ doanh
nghiệp sản xuất công nghiệp thực
hiện chuyển đổi số trước xu hướng
của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0,
các chuyên gia của Bộ Công Thương
cùng với các chuyên gia tư vấn của
Công ty TÜV SÜD đã tiến hành khảo
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Chuyên gia nước ngoài hỗ trợ Công ty triển khai các hoạt động năng suất chất lượng

sát tại Công ty Cổ phần Bóng đèn và phích nước Rạng Đông để đánh giá
mức độ sẵn sàng của Công ty theo Bộ chỉ số về mức độ sẵn sàng với sản xuất
thông minh (Smart Industry Readiness Index – SIRI), đồng thời giúp Công ty
xây dựng lộ trình từng bước chuyển đổi số.
Để đánh giá hiện trạng phát triển của Công ty dưới góc nhìn của sản
xuất thông minh, các chuyên gia đã tập trung đánh giá 16 tiêu chí dựa trên
3 trụ cột cơ bản, gồm trụ cột về năng lực quản lý các quá trình sản xuất; trụ
cột về công nghệ và trụ cột về năng lực quản lý tổ chức.
Với định hướng sản xuất đèn chiếu sáng thân thiện hướng tới con người
và sản phẩm chiếu sáng công nghệ cao phục vụ nông nghiệp của Công ty,
hoạt động đánh giá của nhóm chuyên gia tập trung vào phân tích quá trình
và công nghệ sản xuất đèn LED để đánh giá hiện trạng, mức độ thích ứng
và khả năng tiếp cận với sản xuất thông minh.
Các chuyên gia cũng tiến hành phân tích cơ cấu chi phí – doanh thu
hiện tại của doanh nghiệp, phân tích các ưu tiên cần đầu tư, đổi mới và
thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp trong thời gian tới. Trên cơ sở
những đánh giá về hiện trạng cùng những ưu tiên của doanh nghiệp, nhóm
chuyên gia đã chỉ ra những ưu tiên trong giai đoạn tới doanh nghiệp nên
quan tâm đầu tư, bao gồm việc nâng cao khả năng tự động hóa, nâng cao
khả năng kết nối và tính thông minh giữa các thiết bị sản xuất trực tiếp; khả
năng kết nối và tính thông minh giữa các khâu của toàn hệ thống sản xuất.
Chia sẻ với các chuyên gia tư vấn, ông Nguyễn Đoàn Thăng nhận định,
việc tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu thế tất yếu của
Công ty và do đó, Công ty rất mong muốn và cam kết sẵn sàng học hỏi và
hợp tác với các bên liên quan nhằm theo kịp và ứng dụng các thành tựu của
Cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, xây dựng nhà máy thông minh.
Với định hướng trên của Công ty, kết quả đánh giá của các chuyên gia sẽ
giúp doanh nghiệp lựa chọn phương án và bước đi phù hợp trên con đường
thực hiện chuyển đổi số. Ngay sau đợt đánh giá, Bộ Công Thương cùng Tập
đoàn Siemens đã tiếp tục làm việc với Công ty Cổ phần Bóng đèn phích
nước Rạng Đông một cách chi tiết, giúp doanh nghiệp tìm ra những công
nghệ, giải pháp phù hợp để nhanh chóng hiện thực hóa chiến lược chuyển
đổi số của doanh nghiệp mình. Và đến ngày 28/11/2019, Rạng Đông đã nộp
Dự án Đầu tư Nhà máy LED thông minh lên Ban Quản lý khu Công nghệ cao
Hòa Lạc.
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MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN THÚC ĐẨY
NHANH CHUYỂN ĐỔI SỐ CÔNG TY
GIAI ĐOẠN 2019 – 2025, 		
TẦM NHÌN 2030:
1. Đến năm 2022, hoàn thành
xây dựng Nhà máy LED hiện đại
“Made in Việt Nam”.
2. Đến năm 2025, hoàn thành
cấp độ hai của Chuyển đổi số,
thông minh hóa khối sản xuất
thực với 70-80% dữ liệu được
kết nối, tự động xử lý, phân tích
trong hệ thống thống nhất.
3. Từ năm 2025 - 2030 hoàn
thành cấp độ ba của Chuyển đổi
số, kết nối khối sản xuất thực
với không gian số hình thành hạ
tầng của sản xuất thông minh.
4. Tạo môi trường làm việc luôn
sáng tạo, văn minh hơn, văn hóa
hơn và hạnh phúc hơn cho CBCNV
Công ty.

Văn bản pháp luật
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia

P

hó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định
1743/QĐ-TTg ngày 3/12/2019 phê duyệt Nhiệm vụ lập
Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, mục tiêu tổng quát là huy động mọi nguồn
lực trong nước và quốc tế cho phát triển năng lượng để
đảm bảo cân đối cung cầu năng lượng với mục tiêu tối ưu
chi phí phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất
nước; sử dụng đa dạng và hợp lý các nguồn năng lượng
sơ cấp trong và ngoài nước; đẩy mạnh các hoạt động sử
dụng hiệu quả năng lượng và khuyến khích phát triển các
nguồn năng lượng tái tạo nhằm góp phần bảo đảm an
ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào năng lượng nhập
khẩu, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, tăng cường bảo vệ môi
trường và hoàn thành các mục tiêu phát triển năng lượng
- kinh tế - xã hội bền vững; từng bước xây dựng các thị
trường năng lượng cạnh tranh nhằm tăng hiệu quả hoạt
động và khuyến khích đầu tư phát triển năng lượng sạch.
Phạm vi ranh giới quy hoạch: Quy hoạch phát triển
toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng toàn quốc,
có xem xét đến yếu tố xuất nhập khẩu năng lượng từ các
quốc gia khác. Để có thể đánh giá được phương án quy
hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng năng lượng cho từng
phân ngành, nhu cầu năng lượng được tính toán và dự
báo cho toàn bộ các ngành sử dụng năng lượng của nền
kinh tế, bao gồm nông nghiệp, công nghiệp, thương mại,
dân dụng và giao thông vận tải.
Nguyên tắc lập quy hoạch: Quy hoạch ngành quốc gia
phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch
sử dụng đất quốc gia. Do đó, nội dung Quy hoạch tổng thể

về năng lượng phải đảm bảo tích hợp một cách đồng bộ,
đầy đủ và phù hợp trên cơ sở kế thừa các nội dung có liên
quan trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch sử
dụng đất quốc gia. Ngoài ra, Quy hoạch tổng thể về năng
lượng cũng cần được đặt trong mối liên quan với các quy
hoạch khác phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.
Nội dung Quy hoạch tổng thể về năng lượng gồm 3
tập: Tập I (Thuyết minh chính); tập II (Các phụ lục); tập III
(Các bản vẽ).
Trong đó, tập I thuyết minh chính, gồm 4 Phần, 14
Chương. Phần 1: Hiện trạng năng lượng quốc gia và kết
quả thực hiện quy hoạch; Phần 2: Tình hình và dự báo phát
triển kinh tế xã hội và định hướng phát triển các phân
ngành năng lượng; Phần 3: Phương án phát triển kết cấu
hạ tầng năng lượng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm
2050; Phần 4: Cơ chế, giải pháp và tổ chức thực hiện quy
hoạch tổng thể về năng lượng.
Thời hạn lập quy hoạch: Thực hiện trong thời gian 12
tháng kể từ khi Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể về năng
lượng được phê duyệt và lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập
Quy hoạch tổng thể về năng lượng.
Bộ Công Thương là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch
tổng thể về năng lượng, có trách nhiệm đảm bảo việc triển
khai thực hiện các bước theo đúng quy định của pháp luật
về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.
Các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương
trong quá trình lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng
theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ
tiêu biểu”

N

gày 06/11/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) ban hành Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN về
Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa
học và công nghệ tiêu biểu”.
Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy trình,
thủ tục tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa
học và công nghệ tiêu biểu”. Đối tượng xét chọn là Doanh
nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa
học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 13/2019/
NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp
khoa học và công nghệ.
Các doanh nghiệp tham gia xét chọn phải đảm bảo đủ
các điều kiện sau:
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về: doanh
nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu,
phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn
thực phẩm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế cho người lao động.
- Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển, có
doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập
người lao động năm sau cao hơn năm trước.
- Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế
và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy

định của pháp luật.
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khoa
học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn đo
lường chất lượng và sở hữu trí tuệ.
Quyền lợi của doanh nghiệp được vinh danh:
- Được vinh danh và tuyên dương tại Lễ vinh danh
- Được nhận cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban
Tổ chức
- Được sử dụng Logo của Hiệp hội Doanh nghiệp khoa
học và công nghệ Việt Nam trong quá trình phát triển sản
phẩm kinh doanh sản phẩm
- Thương hiệu của doanh nghiệp, bài viết giới thiệu
doanh nghiệp được công bố trên các phương tiện thông
tin truyền thông của Bộ Khoa học và Công nghệ, cổng
thông tin điện tử của UBND tỉnh.
- Được xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ (tối đa 05 doanh nghiệp) đối
với các doanh nghiệp đạt số điểm từ 800 trở lên.
Thời gian gửi hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo
quy định tại Khoản 1 Điều này (trực tiếp hoạc theo
đường bưu điện) về UBND cấp tỉnh (qua Sở Khoa học
và Công nghệ) chậm nhất ngày 30/8 của năm tổ chức
vinh danh.
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u(Số 40 - 12/2019) 71

72 KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ u(Số 40 - 12/2019)

