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TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC,  

CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐẾN NĂM 2030 

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

Mở đầu  

 Định kỳ 10 năm, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng thông qua Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) để xác định các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH của đất nước trong 10 năm tiếp theo. Đây là văn 

bản quan trọng định hướng cho chiến lược phát triển của các ngành, lĩnh vực, trong đó 

có ngành khoa học và công nghệ (KH&CN).  

Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 được Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng thông qua khẳng định để đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập 

trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045, trong giai đoạn tới, Việt 

Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ mô hình dựa trên vốn, tài nguyên và lao 

động giá rẻ sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo (KH, CN&ĐMST).  

Ngày 11/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển KH, 

CN&ĐMST đến năm 2030 (Chiến lược) theo Quyết định số 569/QĐ-TTg. Chiến lược 

phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ riêng 

với ngành KH&CN mà còn với toàn thể hệ thống chính trị bởi vai trò của 

KH,CN&ĐMST trong 10 năm tới là đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định tạo bứt 

phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.   

1. Các nội dung chính của Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo đến năm 2030 

Các nội dung của Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 được xây 

dựng trên cơ sở khoa học, có căn cứ thực tiễn và đồng bộ với những nội dung có liên 

quan trong các văn bản của Đảng và Nhà nước đã ban hành về định hướng phát triển 

KT-XH và KH,CN&ĐMST, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030; kế thừa có chọn lọc 

các nội dung của Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; bổ sung nội hàm 

“đổi mới sáng tạo” (ĐMST) để phù hợp với bối cảnh mới và tham khảo Chiến lược phát 

triển KH,CN&ĐMST của một số quốc gia,… 

1.1. Một số vấn đề trọng tâm của Chiến lược  

Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 đã xác định một số vấn đề 

(nội dung) trọng tâm nhằm tháo gỡ một cách cơ bản những rào cản trong phát triển 

KH,CN&ĐMST đã tồn tại thời gian dài ở nước ta, tạo nên những tiền đề mới cho sự 

phát triển mạnh mẽ, bứt phá trong hoạt động KH,CN&ĐMST giai đoạn từ nay đến năm 

2030, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được khẳng định trong Chiến 

lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, 

đi tắt, đón đầu, hội nhập quốc tế. Cụ thể là:  

- Khẳng định vai trò của KH, CN&ĐMST là đột phá chiến lược, là động lực 

chính của tăng trưởng kinh tế.  

- Phát triển mạnh mẽ KH, CN&ĐMST để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, 

hiệu quả và sức cạnh tranh để phát triển KT-XH nhanh và bền vững.  
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- Phát triển KH, CN&ĐMST đáp ứng các yêu cầu, ứng phó các thách thức và tận 

dụng các cơ hội đặt ra từ bối cảnh mới như cuộc CMCN lần thứ tư, chuyển đổi số, đại 

dịch COVID toàn cầu. 

- Làm rõ nội hàm về ĐMST. ĐMST là quá trình chuyển ý tưởng, tri thức mới 

thành kết quả cụ thể như sản phẩm, dịch vụ, quy trình, ... nhằm mang lại lợi ích gia tăng 

cho KT-XH; ĐMST không tách rời KH&CN.  

- Phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung 

tâm; viện nghiên cứu, trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh.  

- Bên cạnh việc theo đuổi phát triển công nghệ mới và mở rộng đường biên công 

nghệ, tập trung thúc đẩy áp dụng, lan tỏa nhanh các công nghệ hiện có vào nền kinh tế. 

Thúc đẩy năng lực ứng dụng, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp. Tăng 

cường năng lực quản lý, quản trị công nghệ và ĐMST của doanh nghiệp. 

- Chú trọng tháo gỡ các rào cản về hệ thống luật pháp, chính sách kinh tế, tài 

chính, đầu tư đối với hoạt động KH, CN&ĐMST, về tự chủ của tổ chức KH&CN. 

- Tập trung xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, thúc đẩy ứng 

dụng, chuyển giao công nghệ. 

- Cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới, chấp nhận rủi ro trong 

việc triển khai và ứng dụng công nghệ mới, ĐMST, mô hình kinh doanh mới. 

- Thúc đẩy xã hội hoá các nguồn đầu tư cho KH, CN&ĐMST, đặc biệt là từ doanh 

nghiệp. 

- Gắn kết chặt chẽ KHXH&NV với khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công 

nghệ trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH. 

- Xác định rõ các chỉ tiêu, chương trình hành động để ứng dụng và phát triển KH, 

CN&ĐMST trong mọi mặt hoạt động ở các cấp, các ngành, các địa phương.  

1.2. Các nội dung chính của Chiến lược  

Văn bản Chiến lược thể hiện xuyên suốt, đồng bộ trong 05 nội dung chính, gồm: 

(i) Quan điểm phát triển KH, CN&ĐMST; (ii) Mục tiêu phát triển KH, CN&ĐMST; 

(iii) Định hướng chủ yếu phát triển KH, CN&ĐMST; (iv) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

phát triển KH, CN&ĐMST; (v) Tổ chức thực hiện.  

a.  Về quan điểm phát triển KH, CN&ĐMST 

Quan điểm của Chiến lược khẳng định những tư tưởng chủ đạo có tính nguyên 

tắc về phát triển KH, CN&ĐMST; là căn cứ để thiết kế, giải quyết hài hòa các mối quan 

hệ giữa quan điểm với các nội dung khác của Chiến lược như mục tiêu, định hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện.  

Chiến lược thể hiện 3 quan điểm, đó là: (i) Khẳng định vai trò, vị trí và yêu cầu 

đóng góp của KH,CN&ĐMST đối với phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh; (ii) Làm rõ việc phát triển đồng bộ, liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh 

vực KH&CN, phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, ngành, vùng, trong đó doanh nghiệp 

đóng vai trò là trung tâm; (iii) Chỉ ra sự cần thiết phải kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa 

phát triển năng lực nội sinh với tận dụng tối đa cơ hội, nguồn lực bên ngoài để phát triển 

KH,CN&ĐMST.  
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Các quan điểm của Chiến lược nhấn mạnh: Phát triển KH, CN&ĐMST là quốc 

sách hàng đầu, trong đó tập trung phát triển hệ thống ĐMST quốc gia, ngành, vùng với 

vai trò định hướng, điều phối, kiến tạo môi trường thể chế, chính sách của Nhà nước, 

đồng thời kết hợp hài hòa giữa năng lực nội sinh và ngoại sinh để phát triển nhanh và 

bền vững dựa chủ yếu vào KH, CN&ĐMST.  

b. Về mục tiêu phát triển KH, CN&ĐMST 

Các mục tiêu nêu trong Chiến lược xác định các chỉ tiêu cụ thể cần đạt đến vào 

năm 2025 và năm 2030 về phát triển KH, CN&ĐMST và đóng góp của KH, CN&ĐMST 

vào phát triển KT-XH; là căn cứ xác định định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và ưu tiên 

nguồn lực phát triển KH, CN&ĐMST; đây cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá kết 

quả thực hiện Chiến lược sau này. 

Mục tiêu của Chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST đến năm 2030 kế thừa một 

số mục tiêu trong Chiến lược giai đoạn trước và bổ sung một số mục tiêu mới để đáp 

ứng yêu cầu đặt ra đối với phát triển KH, CN&ĐMST và phát triển KT-XH như: Đóng 

góp của KH, CN&ĐMST vào tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp mũi nhọn, chỉ 

số ĐMST toàn cầu, thúc đẩy hoạt động KH, CN&ĐMST trong doanh nghiệp, ... 

Chiến lược có mục tiêu tổng quát và 09 nhóm mục tiêu cụ thể: 

- Mục tiêu tổng quát của Chiến lược tập trung vào 2 nội dung chính: Một là xác 

định vai trò và đóng góp của KH, CN&ĐMST đối với phát triển KT-XH, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh; Hai là xác định mục tiêu về phát triển tiềm lực và trình độ của KH, 

CN&ĐMST Việt Nam.  

- Căn cứ vào mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể tập trung vào: 

+ Các mục tiêu về đóng góp của KH, CN&ĐMST trong phát triển KT-XH: Đóng 

góp của KH, CN&ĐMST vào tăng trưởng kinh tế; Đóng góp của KH, CN&ĐMST trong 

phát triển công nghiệp mũi nhọn; Đóng góp của KH, CN&ĐMST vào phát triển văn 

hoá, xã hội, con người, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ 

trương, chính sách.  

+ Các mục tiêu về phát triển tiềm lực KH, CN&ĐMST: Chỉ số ĐMST toàn cầu; 

Tăng đầu tư cho KH&CN; Phát triển nhân lực NC&PT; Cơ cấu lại, nâng cao năng lực, 

hiệu quả của hệ thống tổ chức KH&CN; Thúc đẩy hoạt động KH, CN&ĐMST trong 

doanh nghiệp; Công bố quốc tế, sở hữu trí tuệ và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia.  

- Chiến lược xác định các chỉ tiêu cụ thể cần đạt đến vào năm 2025 và năm 2030 

như sau:  

+ Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ở mức 

trên 50%.  

+ Đến 2030, tỉ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành 

chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 45%. 

+ KH, CN&ĐMST đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì trên 

0,7. 

+ Chỉ số ĐMST toàn cầu (GII) không ngừng được cải thiện, thuộc nhóm 40 quốc 

gia hàng đầu thế giới. 



4 

 

 

+ Đến 2025, đầu tư cho KH&CN đạt 1,2%-1,5% GDP, trong đó tổng chi quốc 

gia cho nghiên cứu và phát triển đạt 0,8%-1% GDP và đóng góp của xã hội cho nghiên 

cứu và phát triển chiếm từ 60%-65%. Đến 2030, đầu tư cho KH&CN đạt 1,5%-2% 

GDP, trong đó tổng chi quốc gia cho nghiên cứu và phát triển đạt 1%-1,2% GDP và 

đóng góp của xã hội cho nghiên cứu và phát triển chiếm 65%-70%. 

+ Đến 2025, số nhân lực nghiên cứu và phát triển (quy đổi toàn thời gian) đạt 10 

người/1 vạn dân; đến 2030 đạt 12 người/1 vạn dân. 

+ Đến 2025, có 25-30 tổ chức KH&CN được xếp hạng khu vực và thế giới, đến 

2030 có 40-50 tổ chức KH&CN được xếp hạng khu vực và thế giới.  

+ Đến 2030, số doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp KH&CN và số doanh 

nghiệp khởi nghiệp ĐMST tăng hai lần so với năm 2020; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt 

động ĐMST đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp.  

+ Số lượng công bố quốc tế tăng trung bình 10%/năm. Số lượng đơn đăng ký 

sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16% -18%/năm; số lượng đơn 

đăng ký bảo hộ giống cây trồng tăng trung bình 12% -14%/năm, 10% -12% trong số đó 

được đăng ký bảo hộ ở nước ngoài; tỷ lệ sáng chế được khai thác thương mại đạt 8% -

10% số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ. Phát triển được hạ tầng chất lượng quốc gia 

(NQI) đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế mạnh mẽ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, 

thuộc nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới. 

c. Về định hướng chủ yếu phát triển KH, CN&ĐMST 

Định hướng của Chiến lược xác định ưu tiên trong phát triển KH, CN&ĐMST; 

là cầu nối giữa mục tiêu với nhiệm vụ, giải pháp; là cơ sở để phân bổ nguồn lực hướng 

tới thực hiện mục tiêu phát triển KH, CN&ĐMST.  

Chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST đến năm 2030 tập trung vào các định hướng 

phát triển nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ mà Việt Nam có thế 

mạnh, tiềm năng và còn dư địa lớn. Đồng thời, Chiến lược xác định định hướng nhiệm 

vụ trọng tâm phát triển KH, CN&ĐMST, trong đó đặc biệt nhấn mạnh định hướng KH, 

CN&ĐMST phục vụ phát triển KT-XH bền vững, bao trùm, thúc đẩy hoạt động KH, 

CN&ĐMST trong doanh nghiệp, đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về KH, 

CN&ĐMST; bổ sung định hướng hoạt động ĐMST, gồm cả định hướng ĐMST trong 

các ngành và các vùng KT-XH.  

Chiến lược gồm 04 nhóm định hướng:  

 (i) Định hướng nhiệm vụ trọng tâm phát triển KH,CN&ĐMST, gồm: 

KH,CN&ĐMST tập trung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bao trùm, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh; Đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước về KH,CN&ĐMST; 

Phát triển tiềm lực KH,CN&ĐMST; Thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST trong doanh 

nghiệp và phát triển thị trường KH&CN. 

(ii) Định hướng phát triển nghiên cứu khoa học, gồm: 

- Định hướng phát triển khoa học xã hội và nhân văn: tập trung vào một số định 

hướng như: Nghiên cứu và dự báo các xu hướng phát triển về toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế; xu hướng cạnh tranh và xung đột trong bối cảnh quốc tế; xu thế phát triển 

bền vững;… Tổng kết thực tiễn quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước phục 

vụ hoạch định đường lối, chiến lược, chính sách phát triển và bảo vệ đất nước; Nghiên 
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cứu lý luận phát triển trong bối cảnh mới; Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để 

đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức 

chiến đấu của Đảng;… 

- Định hướng phát triển khoa học tự nhiên: tập trung vào một số định hướng như: 

Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong các lĩnh 

vực Việt Nam có thế mạnh và nhu cầu để vươn lên đạt trình độ tiên tiến khu vực và quốc 

tế như toán học, vật lý, hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển; 

Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; Tập trung 

nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng nhằm tiếp thu, làm chủ công nghệ lõi, công 

nghệ nguồn để đưa vào ứng dụng nhanh;… 

(iii) Định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ, gồm: 

- Công nghệ thông tin và truyền thông: Thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng rộng 

rãi công nghệ thông tin và truyền thông, các công nghệ điện toán đám mây, Internet vạn 

vật, trí tuệ nhân tạo; làm chủ lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng;…; Chuyển giao 

công nghệ, nâng cao năng lực làm chủ, hấp thụ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ tiến tới sáng tạo, tự chủ công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị cho mạng 

viễn thông, mạng di động, thiết bị đầu cuối 5G và thế hệ sau 5G;… 

- Công nghệ sinh học: chẩn đoán và điều trị bệnh, chú trọng nghiên cứu ứng dụng 

công nghệ gen, tế bào gốc để chữa trị các loại bệnh hiểm nghèo; nghiên cứu sản xuất 

sinh phẩm chẩn đoán, vắc-xin, thuốc điều trị kịp thời phòng, chống dịch bệnh; nghiên 

cứu chế tạo các chế phẩm sinh học phục vụ chế biến thực phẩm; tái chế phụ phẩm, xử 

lý ô nhiễm môi trường bằng công nghệ sinh học; bảo tồn, lưu giữ và khai thác hợp lý 

nguồn gen quý hiếm; bảo vệ đa dạng sinh học. 

- Công nghệ vật liệu mới: Chuyển giao công nghệ, nghiên cứu chế tạo các vật 

liệu mới tiên tiến phục vụ công nghiệp và xây dựng như vật liệu polyme và composit 

tiên tiến, vật liệu kim loại và hợp kim tiên tiến, vật liệu tiên tiến phục vụ quốc phòng, 

an ninh như vật liệu siêu bền, chịu nhiệt độ cao, áp suất cao, các loại vật liệu phục vụ hệ 

thống điều khiển,…; Nghiên cứu làm chủ các công nghệ vật liệu lưu trữ và chuyển hóa 

năng lượng như pin, pin nhiên liệu hiệu suất cao,… 

- Công nghệ chế tạo - tự động hóa: Tiếp thu, làm chủ và phát triển công nghệ chế 

tạo - tự động hóa tiên tiến, thông minh; công nghệ chế tạo các hệ thống thiết bị tiết kiệm 

năng lượng,…; Nghiên cứu, chế tạo mới một số tổ hợp trang bị có độ chính xác và mức 

độ tích hợp, tự động cao trong quốc phòng, an ninh. 

- Công nghệ biển: Nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến trong quản 

lý, khai thác biển, hải đảo và đại dương; công nghệ tiên tiến trong tìm kiếm, thăm dò tài 

nguyên, khoáng sản; công nghệ tiên tiến trong cảnh báo và dự báo tai biến thiên nhiên 

và sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu… 

- Công nghệ phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu: Nghiên cứu ứng 

dụng, làm chủ công nghệ trong dự báo tác động của biến đổi khí hậu lên hệ thống tự 

nhiên và xã hội, công nghệ về giảm phát thải khí nhà kính, công nghệ trong nhận dạng, 

dự báo, cảnh báo các loại hình thiên tai, đặc biệt những loại hình thiên tai nguy hiểm ở 

những vùng có nguy cơ cao.  

- Công nghệ năng lượng: Nghiên cứu ứng dụng, làm chủ các công nghệ năng 

lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, công nghệ tích trữ năng lượng 
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tiên tiến, pin nhiên liệu; Nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghệ hạt 

nhân và bức xạ trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội;… 

- Công nghệ môi trường: Đẩy mạnh ứng dụng, làm chủ công nghệ sản xuất sạch, 

công nghệ thân thiện với môi trường; Phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên 

tiến, thiết bị hiện đại tái chế chất thải, sử dụng bền vững tài nguyên và phục hồi môi 

trường;… 

- Công nghệ vũ trụ: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số lĩnh vực công nghệ 

vũ trụ, thúc đẩy thăm dò, khai thác và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; 

Nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ kỹ thuật và công nghệ thiết kế, chế tạo một số thiết bị 

quan trọng sử dụng trong các vệ tinh nhỏ, trạm mặt đất, các thiết bị đầu cuối. 

- Công nghệ xây dựng, giao thông và hạ tầng tiên tiến, thông minh: tập trung vào 

một số định hướng như: Làm chủ các kỹ thuật cao xử lý nền móng, xói lở. Nghiên cứu, 

tiếp thu, làm chủ kỹ thuật và các công nghệ tiên tiến trong thiết kế, xây dựng các công 

trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi, đô thị thông minh. 

(iv) Định hướng hoạt động đổi mới sáng tạo 

- Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành nông nghiệp: Thúc đẩy các doanh 

nghiệp lớn đầu tư vào công nghệ chọn tạo giống, công nghệ chăm sóc, theo dõi theo các 

tiêu chuẩn an toàn, truy xuất nguồn gốc, công nghệ bảo quản, công nghệ chế biến; tập 

trung đầu tư vào những khu nông nghiệp công nghệ cao, những dự án quy mô lớn, triển 

khai các mô hình canh tác tiên tiến hiệu quả theo chuẩn thế giới; Hình thành các hệ 

thống đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp gắn với các mô hình kinh tế nông nghiệp, 

các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị ngành hàng, sản phẩm có giá trị kinh tế cao,…  

- Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp, xây dựng, giao 

thông: Tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư mạnh mẽ vào đổi mới, hấp 

thụ và làm chủ công nghệ, đặc biệt là các công nghệ sản xuất và chế tạo thông minh; 

Tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghiệp nền tảng và công 

nghiệp mũi nhọn như công nghiệp năng lượng, cơ khí chế tạo, luyện kim, hóa chất, phân 

bón, vật liệu, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghiệp,… 

- Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành dịch vụ: Triển khai ứng dụng rộng 

rãi và mạnh mẽ các nền tảng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 

các mô hình kinh doanh mới trong các hoạt động dịch vụ, kinh doanh, dịch vụ công; 

Xây dựng các tiêu chuẩn, khung pháp lý, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để 

phát triển các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên nền tảng số, doanh nghiệp triển khai 

ứng dụng công nghệ và dịch vụ số;… 

- Hoạt động đổi mới sáng tạo trong các vùng: Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng 

tạo tại các vùng trọng điểm gắn với lợi thế của từng khu vực; Đẩy mạnh nghiên cứu về 

văn hóa, tôn giáo, con người và giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với đặc điểm 

của các vùng miền và địa phương; Hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo gắn các chuỗi 

giá trị, cụm liên kết ngành, các hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ở các vùng, địa phương. 

d. Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KH, CN&ĐMST 

Nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược xác định rõ các công việc, hoạt động cụ thể 

cần thực hiện để đạt được mục tiêu và định hướng của Chiến lược; là căn cứ để theo dõi, 

giám sát việc thực hiện mục tiêu và tạo nền tảng để hình thành các chính sách cụ thể 

phục vụ triển khai Chiến lược.  
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Nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST đến năm 2030 xây 

dựng trên cơ sở thông lệ quốc tế và đặc thù của hoạt động KH, CN&ĐMST. Các nhiệm 

vụ, giải pháp tập trung vào giải quyết những hạn chế, rào cản, điểm nghẽn cốt lõi tồn tại 

thời gian dài ảnh hưởng đến phát triển KH, CN&ĐMST ở nước ta, đặc biệt là những 

vấn đề quản lý nhà nước về KH, CN&ĐMST, vấn đề về cơ chế, chính sách như đội ngũ 

nhân lực KH&CN, quản lý tài sản hình thành từ nhiệm vụ KH&CN, cơ chế tự chủ đối 

với các tổ chức KH&CN công lập, hoạt động KH, CN&ĐMST trong doanh nghiệp, hội 

nhập quốc tế về KH, CN&ĐMST.  

Chiến lược gồm 09 nhóm nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể như sau:  

(i) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới cơ chế hoạt động KH, CN&ĐMST, nâng 

cao năng lực quản lý nhà nước về KH, CN&ĐMST: Tập trung vào tạo dựng khuôn khổ 

pháp lý triển khai các cơ chế thí điểm, thử nghiệm và đặc thù đối với các loại hình/mô 

hình kinh tế mới dựa trên KH, CN&ĐMST; Đổi mới cơ chế, chính sách pháp luật để 

khuyến khích, phát triển hoạt động KH, CN&ĐMST; Đo lường và đánh giá hiệu quả 

hoạt động KH, CN&ĐMST của các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp theo các chuẩn 

mực quốc tế.  

(ii) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng hệ thống ĐMST quốc gia: Tập trung 

vào phát triển hệ sinh thái ĐMST quốc gia; Phát triển hệ thống các trung tâm ĐMST 

quốc gia, ngành và vùng, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; Triển khai mạnh 

mẽ các nền tảng ĐMST mở, mạng lưới ĐMST mở; Tăng cường đầu tư tiềm lực cho các 

đơn vị sự nghiệp công lập về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH, CN&ĐMST thuộc các 

Sở KH&CN.  

(iii) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu 

tư cho KH, CN&ĐMST: Tập trung vào bảo đảm chi cho KH, CN&ĐMST từ ngân sách 

nhà nước hằng năm; tăng số lượng và quy mô của quỹ phát triển KH&CN của doanh 

nghiệp; Hoàn thiện cơ chế đối tác công tư, hành lang pháp lý cho đầu tư thiên thần, các 

quỹ đầu tư mạo hiểm, các quỹ đầu tư cộng đồng, các nền tảng công nghệ số huy động 

vốn đầu tư; …. 

(iv) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển các viện nghiên cứu, trường đại học 

và các tổ chức KH&CN khác trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh: Tập trung vào 

hoàn thiện quy định pháp luật về cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập; Sắp 

xếp thu gọn đầu mối hệ thống tổ chức viện nghiên cứu công lập; Triển khai các chính 

sách, giải pháp để đại học thực sự trở thành các trung tâm nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ, là nguồn cung tri thức cho các hoạt động ĐMST; Phát triển một số tổ 

chức KH&CN đạt trình độ khu vực và thế giới;…. 

(v) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực KH, CN&ĐMST có 

trình độ và năng lực sáng tạo cao: Tập trung vào chuẩn bị trước một bước nguồn nhân 

lực KH, CN&ĐMST trong tương lai; Đầu tư xây dựng đội ngũ nhân lực KH&CN trình 

độ cao; chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với đội ngũ nhân lực KH&CN tham 

gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Thúc đẩy thu hút và dịch chuyển 

nhân lực KH, CN&ĐMST.  

(vi) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng KH, 

CN&ĐMST: Tập trung vào tiếp tục phát triển mạnh mẽ các khu công nghệ cao, khu 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; Phát triển hệ 
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thống phòng thí nghiệm mạnh; Phát triển hệ thống tạp chí KH&CN trong nước đạt trình 

độ quốc tế; Triển khai mạnh mẽ hạ tầng chất lượng quốc gia.  

(vii) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST trong doanh 

nghiệp: Tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận thông tin công 

nghệ; Cơ chế khấu trừ thuế thu nhập cho cá nhân, doanh nghiệp đối với khoản tài trợ 

cho hoạt động KH,CN&ĐMST; Thúc đẩy hình thành và phát triển bộ phận nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ trong các doanh nghiệp; Hoàn thiện hành lang pháp lý 

cho phép sử dụng kết quả KH&CN/tài sản trí tuệ để góp vốn thành lập doanh nghiệp; 

Phát triển thị trường KH&CN, các giải pháp thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm của doanh 

nghiệp.  

(viii) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về chủ động đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế 

về KH,CN&ĐMST: Tập trung vào tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa 

học, phát triển và ứng dụng công nghệ, mua bán, chuyển giao các sản phẩm KH&CN, 

triển khai các mô hình, giải pháp ĐMST, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ, đảm bảo 

tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa; Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm học hỏi, chuyển giao 

các mô hình quản lý về KH,CN&ĐMST tiên tiến; Tham gia các liên minh nghiên cứu 

quốc tế về các vấn đề mới phát sinh; Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia vào các liên minh 

nghiên cứu quốc tế.  

(ix) Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường các hoạt động tôn vinh, truyền thông, 

nâng cao nhận thức về KH,CN&ĐMST: Tập trung vào hình thành thêm các giải thưởng 

dành cho hoạt động ĐMST, doanh nghiệp có hoạt động ĐMST; Khuyến khích, hỗ trợ 

thanh, thiếu niên nâng cao hiểu biết về KH&CN; Quy định các nhiệm vụ KH&CN có 

sử dụng ngân sách nhà nước phải truyền thông, phổ biến rộng rãi kết quả trên các phương 

tiện truyền thông đại chúng; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông về doanh nghiệp có 

doanh thu tạo ra từ sản xuất - kinh doanh hình thành từ kết quả hoạt động KH&CN.  

đ. Về tổ chức thực hiện Chiến lược 

Nội dung tổ chức thực hiện Chiến lược xác định vai trò, trách nhiệm của các bộ, 

ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp; là căn cứ để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá cũng như tập trung nguồn lực cho việc triển khai Chiến lược. 

Chiến lược xác định nhiệm vụ của một số bộ, ngành cụ thể đóng vai trò quan 

trọng trong phát triển KH, CN&ĐMST giai đoạn tới như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 

Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao.  

2. Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 

Chiến lược là văn bản định hướng phát triển KH, CN&ĐMST đến năm 2030, do 

đó các nội dung trong Chiến lược mang tính định hướng, là cơ sở thống nhất chung cho 

việc xác định các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong các kế hoạch 5 năm 

phát triển KH, CN&ĐMST của quốc gia cũng như trong các văn bản định hướng phát 

triển KH, CN&ĐMST của các ngành, các cấp; là cơ sở xây dựng cơ chế, chính sách cụ 

thể.  

Để triển khai Chiến lược, trong thời gian tới đây, các bộ, ngành, địa phương, tổ 

chức, doanh nghiệp cần thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

2.1. Đối với các bộ, ngành, địa phương 
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- Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chiến lược trong phạm vi ngành, địa phương; 

đưa các chỉ tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chiến lược phát triển 

KH,CN&ĐMST quốc gia vào nội dung chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển của 

ngành, địa phương. 

- Tại các địa phương, Sở KH&CN đảm nhiệm vai trò tham mưu cho UBND cấp 

tỉnh trong điều phối chung giữa các ngành nhằm thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính 

sách thúc đẩy phát triển KH, CN&ĐMST và tăng cường gắn kết KH, CN&ĐMST với 

phát triển KT-XH trên địa bàn.  

2.2. Đối với các tổ chức KH&CN (viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ 

chức KH&CN khác):  

- Cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp có liên quan trong 

Chiến lược phát triển KH, CN&ĐMST đến năm 2030 của quốc gia vào chiến lược phát 

triển, kế hoạch 5 năm, hàng năm của tổ chức;  

- Căn cứ vào các định hướng ưu tiên phát triển KH, CN&ĐMST, xác định, xây 

dựng và bố trí nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ KH, CN&ĐMST của tổ chức. 

2.3. Đối với các doanh nghiệp 

- Căn cứ vào các định hướng ưu tiên phát triển KH, CN&ĐMST, xác định, xây 

dựng các định hướng phát triển KH, CN&ĐMST của doanh nghiệp, liên kết có trọng 

tâm, trọng điểm với các viện nghiên cứu, trường đại học thực hiện các hoạt động KH, 

CN&ĐMST.  

- Doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực ĐMST và năng lực quản lý. Đây 

là hai năng lực cốt lõi để cải thiện kết quả ĐMST và năng suất, chất lượng. Để nâng cao 

năng lực ĐMST và năng lực quản lý, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực học hỏi công 

nghệ, hệ thống sản xuất; nâng cấp công nghệ (đổi mới hoặc mua công nghệ được cấp 

phép); tăng cường áp dụng và phổ biến công nghệ; áp dụng các mô hình kinh doanh 

mới; cộng tác với các công ty đa quốc gia công nghệ cao, doanh nghiệp FDI thông qua 

liên kết hoặc hợp tác trong NC&PT; thúc đẩy hoạt động NC&PT tại doanh nghiệp cũng 

như mua kết quả NC&PT; hợp tác với Viện nghiên cứu/trường đại học trong NC&PT 

và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư phát triển nguồn nhân lực của thông 

qua các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài;… 

- Doanh nghiệp cần tập trung vào đào tạo để phát triển kỹ năng ĐMST (kỹ năng 

về nhận thức, về xã hội và về ĐMST) cho người lao động; thu hút lao động có tay nghề 

cao từ các địa phương khác và từ nước ngoài; tăng cường quan hệ liên kết, hợp tác trong 

hoạt động NC&PT phục vụ doanh nghiệp; tăng cường liên kết về KH,CN&ĐMST giữa 

các doanh nghiệp thành viên trong hiệp hội tại địa phương;… 

Kết luận 

Chiến lược phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng không chỉ riêng với ngành KH&CN mà còn với toàn thể hệ thống chính trị. Các 

quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được trình bày trong 

Chiến lược sẽ có tác động tích cực, phát huy thế mạnh và khắc phục những hạn chế, 

điểm nghẽn trong phát triển KH, CN&ĐMST và đóng góp của KH, CN&ĐMST vào 

phát triển KT-XH của nước ta. Qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được 

khẳng định trong Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, quyết định đưa Việt 

Nam nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh, đi tắt, đón đầu để bắt kịp, tiến cùng và 
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vượt lên, thực hiện khát vọng phát triển thịnh vượng và hùng cường. Trong thời gian 

tới, để có thể thực hiện thành công các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp 

phát triển KH,CN&ĐMST không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của ngành KH&CN mà còn cần 

có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với sự chung tay, góp sức của tất cả các ngành, 

các cấp, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Hội Tự động hóa Việt Nam 

  

Trong giai đoạn từ 2016 đến nay, kinh tế -xã hội của khu Đồng bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL) đã có sự phát triển vượt bậc. Đầu tiên phải kể đến ngành công nghiệp 

năng lượng: Tiếp sau nhà máy điện đạm Cà Mau và điện gió Bạc Liêu được xây dựng 

đưa vào vận hành. Trung tâm Nhiệt điện Trà Vinh được đầu tư xây dựng là trung tâm 

nhiệt điện lớn nhất nước ta về công suất đã lắp đặt là 3600MW và hàng năm phát điện 

vào lưới điện quốc gia khoảng hơn 20 tỷ MWh. Vì vậy ĐBSCL có hạ tầng cơ sở năng 

lượng điện rất lớn là yếu tố quan trọng để phát triển sản xuất công nông nghiệp. Tiếp 

theo là công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp như chế biến hoa quả, thủy 

hải sản có sự phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao. Về nông nghiệp đồng bằng sông 

Cửu Long là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam (đóng góp 50% sản 

lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% các 

loại trái cây cả nước...).  

Để đạt được thành tựu kinh tế và xã hội như vậy là do sự chỉ đạo của Đảng, Chính 

phủ và chính quyền các cấp về công tác lập quy hoạch và đầu tư hạ tầng cơ sở. Trong 

đó phải kể đến về đầu tư khoa học công nghệ đúng mục tiêu và kịp thời của nhà nước 

và các doanh nghiệp, những sản phẩm KHCN điển hình trong thời gian qua là: 

- Những thành tựu về sản phẩm KHCN điển hình trong nông nghiêp như các 

giống lúa đặc sản có chất lượng cao, giống lúa chụi mặn do các nhà khoa học và nông 

dân ĐBSCL đã nghiên cứu tạo ra được sản xuất đại trà cung cấp cho thị trường trong 

nước và xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

- Trong ngành chế biến tinh dầu dừa và sữa dừa đã áp dụng đổi mới công nghệ 

tạo ra sản phẩm tinh dầu dừa tinh khiết có giá trị gia tăng cao. Sản phẩm KHCN này đã 

được nhân rộng, các doanh nghiệp chế biến tinh dầu đừa Bến Tre đã tăng được doanh 

thu lên hàng chục lần, vì vậy nó được đánh giá là sản phẩm chủ lực của Tỉnh Bến tre. 

- Đối với các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tự động hóa, các nhà khoa 

học đã thành công trong thiết kế chế tạo dây chuyền chế biến gạo có tích hợp hệ điều 

khiển tự động hóa mức độ cao, được nhân rộng ứng dụng trong sản xuất,  

- Trong nghành nuôi trồng thủy hải sản các đề tài nghiên cứu về tự động quan 

trắc và xử lý môi trường bắt đầu được triển khai mang lại hiệu quả nhất định 

Tuy nhiên để phát triển kinh tế -xã hội của ĐBSCL nhanh và bền vững vẫn còn 

nhiều thách thức giải quyết như vấn đề giao thông và biến đổi khí hậu cũng như cần giải 

quyết vấn đề liên kết giữa các vùng miền trong sản xuất và kinh doanh. Đặc biệt cần đặt 

ra những nhiệm vụ cần thực hiên về KHCN phục vụ cho sự phát triển kinh tế -xã hội  

Lĩnh vực tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp của ĐBSCL có rất nhiều vấn 

đề đặt ra cần được nghiên cứu ứng dụng. Trong bài tham luận này sẽ tập trung hai vấn 

đề quan trọng của sản xuất nông nghiệp của ĐBSCL hiện nay là nuôi trồng thủy hải sản 

và sản xuất lúa gạo. 
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I. Thực trạng ứng dụng tự động hóa trong nuôi trồng thủy hải sản  

ĐBSCL là trung tâm nuôi thủy hải sản lớn nhất cả nước, trong đó nuôi tôm chiếm 

tỷ trọng cao. Cho đến nay nuôi tôm theo công nghệ thâm canh công nghiệp được phát 

triển. Nuôi trồng theo công nghệ này có hiệu quả kinh tế cao, như: Mật độ nuôi (100-

200) con/m2 (tiết kiệm đất chăn nuôi), ao nuôi được quan trắc các yếu tố môi trường 

nước, điều chỉnh và xử lý môi trường nước, quản lý quá trình cung cấp dinh dưỡng đảm 

bảo tôm sinh trưởng tốt, năng suất nuôi trồng rất cao (3-6) tấn/ha đối với tôm sú và (8-

15) tấn/ha đối với tôm thẻ chân trắng, năng suất cao hơn nhiều so với nuôi trồng thâm 

canh bán công nghiệp (0,8 tấn /ha). Tuy nhiên nuôi tôm thâm canh công nghiêp yêu cầu 

có mức tự động hóa cao nên cần vốn đầu tư lớn. Mặc dù có nhiều đề tài NCKH các cấp 

nhưng việc ứng dụng tự động hóa trong nuôi trồng thủy hải sản vẫn còn nhiều tồn tại. 

1) Những vấn đề tồn tại cần giải quyết của hệ tự động hóa trong nuôi tôm 

công nghiệp 

a) Quan trắc và đánh giá môi trường nuôi tôm: Môi trường nước nuôi tôm rất 

quan trọng trong việc sinh trưởng và phát triển của tôm. Những chỉ tiêu chính về môi 

trường nước nuôi tôm cần kiểm soát và điều chỉnh, gồm: 

- Nhiệt độ ao nuôi tôm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức ăn và khả năng sinh trưởng, 

phát triển của tôm. Mức độ nhiệt tốt nhất nên duy trì trong ao tôm là (26 – 32) ℃. Là 

thông số có thể điều chỉnh được.  

- Độ pH tối ưu trong ao nuôi tôm (7,5÷8,5). Nếu độ pH tăng cao hoặc giảm thấp 

hơn mức tối ưu trong thời gian dài tôm sẽ chậm lớn, còi cọc và có sức đề kháng yếu, dễ 

bị nhiễm bệnh.  Là thông số có thể điều chỉnh được. 

- Độ mặn thích hợp cho ao nuôi tôm thẻ chân trắng hay tôm sú là (0,05 – 0,35) 

% (tùy theo chủng loại tôm). Khi độ mặn trong nước tăng cao, vượt ngưỡng tối ưu, tôm 

sẽ phát triển chậm. Độ mặn thấp hơn 0,05%, ao tôm sẽ bị thiếu các chất dinh dưỡng vô 

cơ, làm tôm mềm vỏ, suy giảm khả năng miễn dịch và dễ bị nhiễm bệnh. Có thể kiểm 

soát và điều chỉnh nếu có nguồn nước cấp. 

- Hàm lượng oxy hòa tan trong nước hay DO là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp 

đến tỷ lệ sống của tôm. Nước ao tôm phải đảm bảo DO > 3,5 mg/l và nên duy trì ở mức 

tối ưu DO > 5 mg/l để tôm có lượng oxy tốt nhất. Thông số này được điều chỉnh liên 

tục. 

- Độ kiềm trong ao nuôi tôm thể hiện khả năng trung hòa axit của nước, được đo 

lường bằng đơn vị mg/l CaCO3. Độ kiềm phù hợp cho ao nuôi tôm thẻ chân trắng là 120 

– 180 mg CaCO3/l, đối với tôm sú là 80 – 120 mg CaCO3/l. Nếu độ kiềm giảm thấp hơn 

mức tối ưu, độ pH sẽ biến đổi mạnh khiến tôm bị stress, tăng trưởng chậm. Độ kiềm cao 

thì độ pH sẽ ít dao động hơn. Độ kiềm là yếu tố dễ thay đổi, vậy nên bà con cần kiểm 

tra thường xuyên. Có thể điều chỉnh được. 

- Độ trong tối ưu của nước nuôi tôm là (30 – 35) cm. Độ trong của nước liên quan 

đến phù sa hay các quần thể sinh vật trong nước (tảo và vi khuẩn). Khi độ đục nước cao, 

ánh sáng mặt trời không xâm nhập sâu vào nước, ức chế sự phát triển của thực vật phù 

du, giảm hàm lượng oxy được sản xuất trong ao. Khi độ trong nước cao tức là nước 

đang bị nghèo dinh dưỡng, thiếu các sinh vật phù du nên nguồn thức ăn tự nhiên của 

tôm cũng ít đi. Có thể điều chỉnh được. 
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- Độ cứng phù hợp của nước nuôi tôm dao động từ (20 – 150) ppm. Nếu độ cứng 

của nước cao trên 300ppm, tôm sẽ khó lột vỏ và có tốc độ tăng trưởng chậm. Có thể 

điều chỉnh được. 

- Nồng độ NO3- 900 mg/l, tôm không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nếu nồng 

độ NO3- quá cao sẽ dẫn đến hiện tượng phú dưỡng, phát triển tảo độc, làm chất lượng 

nước kém đi. Thông số kiểm soát và xử lý khi vượt ngưỡng. 

- Nồng độ NO2 tăng trong nước sẽ gây nguy hại đến khả năng phát triển của tôm. 

NO2- ngấm vào tôm qua mang, da. Gây khó khăn cho quá trình vận chuyển oxy trong 

cơ thể tôm khiến chúng chậm lớn, dễ mắc bệnh hoặc có thể bị chết. Giới hạn NO2- cho 

ao tôm nhỏ hơn 5 mg/l NO2 Thông số kiểm soát và xử lý khi vượt ngưỡng. 

- NH3 là khí độc đáng chú ý trong ao tôm. Nồng độ NH3 > 0.45 mg/l, sức tăng 

trưởng của tôm sẽ giảm đi 50%. Hàm lượng NH3 trong nước nuôi tôm không được vượt 

quá 0.3 mg/l trong khi ngưỡng tối ưu là 0.1 mg/l. Thông số kiểm soát và xử lý khi vượt 

ngưỡng 

- Giống NH3, H2S cực kì độc hại và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôm. Khi 

nồng độ H2S trong nước ở mức 0.1 – 0.2 mg/l, tôm sẽ bị mệt mỏi. Nồng độ H2S trong 

nước đáy ao đạt 0.9mg/l tôm sẽ chết từ từ và chìm xuống đáy. Đặc biệt, nếu nồng H2S 

lên đến 4mg/l tôm sẽ chết ngay lập tức. Theo Tiêu chuẩn Việt Nam, nồng độ H2S tự do 

trong ao nuôi không được vượt quá 0.05 mg/l. Thông số kiểm soát và xử lý khi vượt 

ngưỡng. 

b) Tồn tại trong hệ đo lường quan trắc các chỉ tiêu của nước nuôi tôm với ao nuôi 

có diện tích (0,2 ÷0,5) ha. Hiện nay các ao nuôi tôm đều có trang bị thiết bị đo nhưng ít 

ao được trang bị tự động hóa hệ thống đo. Hệ thống đo còn tồn tại các vấn đề sau: 

- Lấy mẫu đo lường các chỉ tiêu môi trường nước: Thông số của các chỉ tiêu môi 

trường nước trên diện tích ao phân tán không đồng đều, nhưng khi lấy mẫu thường ở 

một hay một vài vị trí, thực hiện bằng tay. Không tính toán vị trí lấy mẫu để có thông số 

môi trường đặc trưng cần thiết cho nuôi tôm. Điều này sẽ giảm năng suất nuôi tôm hay 

gây nhiễm bệnh cho tôm mà không dự đoán được trước để xử lý.  

- Sự thay đổi giá trị thông số môi trường ao nuôi thường thông thường biến đổi 

chậm theo thời gian nhưng khi có biến đổi khí hậu (mưa, nắng) hoặc dư thức ăn nhiều 

trong quá trình chăn nuôi, … lại có sự biến động nhanh lúc này nếu không thực hiện lấy 

mẫu đo thời gian thực để xử lý môi trường kịp thời sẽ ảnh hưởng tới chăn nuôi tôm gây 

bệnh hay gây chết tôm. 

- Cập nhật số liệu đo phần lớn ghi chép vào số, hoặc nạp số liệu vào máy tính. Ít 

ao nuôi tôm được thực hiện truyền số liệu qua mạng để tự động lập cơ sở dữ liệu về 

thông số môi trường. 

Nguyên nhân của vấn đề tồn tại hệ thống quan trắc môi trường nuôi tôm là nếu 

xây đựng đầy đủ theo yêu cầu hệ thống đo tự động thì giá thành rất cao người dân nuôi 

tôm sẽ không đầu tư.  Mặt khác chưa có nghiên cứu phương pháp lấy mẫu các thông số 

môi trường chính xác khi diện tích ao nuôi lớn.  

c) Vấn đề tự động hóa về điều khiển môi trường nước nuôi tôm. 

Các chỉ tiêu nguồn nước nêu ở trên cần được điều khiển đảm bảo ổn định, tuy 

nhiên hiện nay phần lớn thông số chỉ quan trắc và không được điều chỉnh hoặc điều xử 
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lý tự động theo chỉ tiêu đặt trước. Việc điều khiển các thông số chỉ tiêu môi trường nước 

nuôi tôm gặp khó khăn trong việc có tính xen kênh giữa các thông số cần nghiên cứu (ví 

dụ như điều chỉnh giảm độ huyền phù thì sẽ thay đổi độ pH).  

Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về môi trường và sinh trưởng tôm nuôi trong 

khu vực ao nuôi nên không tạo được liên kết người nuôi với các doanh nghiệp chế biến 

và xuất khẩu. 

d) Xứ lý nước thải sau khi nuôi: Nước thải sau khi nuôi không được xử lý nên 

gây ô nhiễm môi trường.  

2) Đề xuất các vấn đề cần nghiên cứu ứng dụng tự động hóa trong việc hiện 

đại hóa nuôi tôm công nghiệp 

- Nghiên cứu xây dựng quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp theo hướng hiện 

đại hóa theo từng vùng miền. Vấn đề quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp là cơ sở 

cho việc hiện đại hóa ngành nuôi tôm công nghiệp. Trong đó xây dựng hệ thống cấp 

nước cho từng ao nuôi, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tập trung cho cả vùng 

nuôi tôm (hệ thống các ao nuôi). Khi có hệ thống cấp thoát nước được xây dựng đầy đủ 

thì việc tự động hóa việc điều khiển thông số môi trường nuôi tôm và xử lý nước thải 

tập trung mới thực hiện được. 

- Nghiên cứu xây dựng mô hình tự động hóa nuôi tôm công nghiệp, trong đó 

gồm: Nghiên cứu phương pháp lấy mẫu tự động cho hệ thống đo lường tự động thông 

số môi trường nuôi tôm với diện tích lớn (có thể dùng giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo để nhận dạng thông số quá trình đo). Nghiên cứu hệ thống đo lường tự động thông 

số môi trường nuôi tôm công nghiệp với giá thành rẻ. Nghiên cứu hệ điều khiển tự động 

thông số môi trường nuôi tôm công nghiệp. 

- Nghiên cứu xây dựng bể xử lý nước thải nuôi tôm tập trung cho một khu vực 

chăn nuôi và được điều khiển tự động.  

Nghiên cứu chuyển đổi số cho nuôi trồng thủy hải sản: 

- Vấn đề xây dựng dữ liệu về khu vực nuôi thủy hải sản: Vị trí địa lý, đặc điểm 

về khí hậu và nguồn nước, … 

- Quan trắc tự động về môi trường chăn nuôi thủy hải sản (các thông số cơ bản) 

trong quá trình chăn nuôi để xây dựng cơ sở dữ liệu về môi trường chăn nuôi phục vụ 

việc xử lý kịp thời. 

- Vấn đề quan trắc quá trình sinh trưởng vật nuôi để xây dựng cơ sở dữ liệu quá 

trình chăn nuôi phục vụ cho việc chủ động việc cung cấp dinh dưỡng và dự báo thời 

điểm thu hoạch. 

- Kết nối dữ liệu về chăn nuôi thủy hải sản với các doanh nghiệp thu mua và chế 

biến. 

Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các nhà máy chế biến thủy hải sản 

- Lập hồ sơ sản phẩm từ con giống, đến quá trình chăn nuôi ra sản phẩm lúa việc 

kinh doanh ở thị trường trong nước và xuất khẩu. 
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II. Thực trạng ứng dụng tự động hóa trong sản xuất và chế biến lúa gạo của 

ĐBSCL 

1) Sản xuất lúa 

Trước đây nông dân ĐBSCL trồng giống lúa chất lượng thấp năng suất cao xuất 

khẩu sang thị trường không có yêu cầu cao về chất lượng. Diện tích trồng trọt phân tán 

phần lớn các thửa đất của các hộ nông dân cá thể thường là (0,5÷2) ha.  Cơ giới hóa sản 

xuất lúa chưa đồng bộ các khâu làm đất, bơm nước, gieo trồng, thu hoạch ... Trong canh 

tác vẫn dùng nhiều phân và thuốc trừ sâu hóa học. Vì vậy trên thị trường quốc tế gạo 

Việt nam không có thương hiệu.  Hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở mức thấp. 

Những năm gần đây nông dân ĐBSCL đã có chuyển biến mới: Nghiên cứu tạo 

giống lúa mới chất lượng cao và trồng đại trà. Diện tích canh tác đã được mở rộng hơn 

do nông dân đã lập các hợp tác xã. Canh tác đã dùng phân và thuốc bảo vệ thực vật hữu 

cơ, ít dùng phân hóa học. Mức độ cơ giới hóa đã tăng về số lượng và mức độ đồng bộ. 

Đã xây dựng được thương hiệu gạo Việt nam trên thị trường quốc tế. Chính vì vậy giá 

gạo Việt nam trên thị trường quốc tế đã tăng cao.  

Tình hình cụ thể về cơ giới hóa của sản xuất lúa hiện nay: Về cơ giới hóa trồng 

trọt đang thực hiện được 100% khâu làm đất, gieo xạ và cấy đạt 75%, chăm sóc bảo vệ 

thực vật 85%, thu hoạch 95%, khâu thu gom rơm rạ là 90%. Như vậy khâu cớ giới hóa 

trong sản xuất lúa đã phát triển tương đối tốt. 

Công nghệ canh tác lúa hiện nay đang ở tình trạng lạc hậu, không kiểm soát được 

quá trình tăng trưởng của cây lúa. Bón nhiều phân đạm gây dư thừa gây nên hiện tượng 

lúa lốp, lá xanh mướt tăng quá trình cảm nhiễm với sâu bệnh, không thể phát hiện sớm 

về tăng trưởng. Không phát hiện được sâu bệnh của lúa kịp thời do diện tích rộng nên 

mắt thường không quan sát được rõ. Phun thuốc bảo vệ thực vật không đồng đều…Vì 

vậy cần áp dụng tự động hóa trong sản xuất lúa là cần thiết.  

2) Chế biến lúa gạo  

- Khâu sấy hiện nay còn nhiều vấn đề tồn tại cần nghiên cứu: Lúa sau thu hoạch 

một phần được sấy theo phương pháp phơi sân (sấy tự nhiên), một phần được sấy theo 

dây chuyền sấy không kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm của lúa, một phần ít dùng dây chuyền 

sấy có tự động hóa có điều khiển nhiệt độ, độ ẩm và tính đồng đều tham số của các hạt 

lúa sau khi sấy. Năng lực hệ thống sấy lúa hiện nay chưa đáp ứng được cả nhu cầu và 

cả về chất lượng hạt lúa khi sấy. 

- Khâu kho tích lũy: Dây chuyền xay xát chỉ chạy máy theo vụ thu hoạch nên ta 

cần có kho tích lũy lúa sau khi sấy để đồng bộ với dây chuyền xay xát. Mặt khác khi 

gạo được xay xát chưa được đưa ngay ra thị trường ta cần các kho chứa. Các kho chứa 

sẽ dảm bảo giữ cho lúa gạo không bị mất phẩm chất. Các kho tích lũy này cũng chưa 

được quan tâm làm lúa gạo bị thất thoát cũng do mất đồng bộ giữ khâu thu hoạch sấy và 

xay xát và cấp cho thị trường. Nếu các kho chưa lúa gạo lâu dài cũng cần được điều 

khiển các thông số môi trường của kho tự động như nhiệt độ độ ẩm, chống nấm mốc. 

3) Khâu lưu thông phân phối - thị trường 

Hiện nay khâu lưu thông phân phối sản phẩm gạo trên thị trường người sản xuất 

không kiểm soát được do các thương lái đảm nhận. Nên người sản xuất luôn luôn chịu 

thiệt. Khi xuất khẩu gạo sang thị trường quốc tế hiện nay cần có chứng nhận xuất sứ và 
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chứng nhận chất lượng để khách hàng nhập khẩu truy suất. Hiện nay khâu này còn chưa 

hoàn thiện và manh mún.  

III. Định hướng nhiệm vụ nghiên cứu để ứng dụng tự động hóa trong sản 

xuất lúa gạo 

1) Nhiệm vụ của KHCN về lĩnh vực tự động hóa trong thới gian trước mắt đối 

với sản xuất lúa là xây dựng nền sản xuất lúa bền vững theo hướng hiện đại hóa và công 

nghiệp hóa. Thực hiện sản xuất lúa thông minh bằng việc ứng dụng công nghệ tự động 

hóa và trí tuệ nhân tạo trong giám sát điều khiển môi trường trồng trọt và quá trình tăng 

trưởng của cây lúa và môi trường trồng trọt. cụ thể: 

- Quy hoạch và giám sát nguồn nước cung cấp cho trồng lúa. 

- Lập lại cơ sở dữ liệu về sự biến đổi thổ nhưỡng đất đai sau một vụ. 

- Tự động hóa trong khâu giám sát quá trình tăng trưởng cây lúa và phát hiện sâu 

bệnh. 

- Điều chỉnh tự động nguồn nước cấp và dinh dưỡng.  

- Tự động hóa trong khâu phun thuôc bảo về thực vật. 

- Lập cơ sở dữ liệu về cánh đồng trồng lúa phục vụ cho việc kinh doanh sản phẩm 

lúa gạo. 

2) Áp dụng tự động hóa trong khâu chế biến gạo 

- Hiện nay hệ thống sấy là khâu phát triển không đồng bộ với các khâu chế biến 

say sát. Khi hệ thống sấy không đáp ứng thì hạt lúa khi đă vào say sát sẽ bị giảm chất 

lượng hạt gạo. Vì vậy trong phần chế biến ưu tiên hoàn chỉnh và xây dựng mới các dây 

chuyền sấy lúa theo hướng tự động hóa để có thể đáp ứng được lượng lúa thu hoạch. 

Dây chuyền sấy cần được kiểm soát và điều chỉnh tự động nhiệt độ và độ ẩm hạt lúa, 

đồng thời giảm tiêu hao năng lượng khi sấy. 

- Hệ thống kho hiện nay chưa được chú ý trong sản xuất chế hiến lúa gạo gây ra 

thất thoát và giảm chất lượng sau thu hoạch và sau chế biến. Vì vậy cần nghiên cứu xây 

dựng hệ thống kho chứa lúa và gạo thông minh: Giám sát và điều chỉnh tự động các 

thông số của kho chứa đảm bảo chất lượng hạt lúa và hạt gạo không bị suy thoái chất 

lượng trong kho.  

3) Chuyển đổi số trong khâu kinh doanh lúa gạo 

Hiện nay sự liên kết giữa sản xuất chế biến và kinh doanh lúa gạo đang không 

được kiểm soát. Đội ngũ thương lái thu mua thường có nhiều và nhỏ lẻ, tùy tiện trong 

việc thu mua ép giá đối với người sản xuất khi thu mua. Không có sự liên kết về dự báo 

về thị trường tiêu thụ và cơ sở dữ liệu về sản xuất lúa gạo, nên sẽ mất đồng bộ giữa sản 

xuất và kinh doanh. Vì vậy cần có sự liên kết giữa nhà sản xuất và các nhà kinh doanh 

để các bên đều được hưởng lợi. Để thực hiện nhiệm vụ này ngoài việc thực hiện liên kết 

đầu tư giữa sản xuất và kinh doanh, ta cần tiến hành chuyển đối số giữa khâu sản xuất, 

chế biến và kinh doanh lúa gạo. Chuyển đổi số sẽ thực hiện liên kết khâu sản xuất lúa 

được thông minh hóa (có cơ sở dữ liệu) được đồng bộ với khâu chế biến với phần kinh 

doanh có cơ sở dữ liệu về thị trường trong và ngoài nước.  
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PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NÔNG NGHIỆP 

 
Nguyễn Chí Ngôn*, Huỳnh Xuân Hiệp, Nguyễn Thanh Phương  

Trường Đại học Cần Thơ 
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Ngày 28 tháng 02 năm 2022, tại quyết định số 287/QĐ-TTg, Thủ tướng chính 

phủ đã phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chiến lược này đã xác định nhiệm vụ phát 

triển vùng ĐBSCL đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, 

năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới. Để có thể góp phần hiện 

thực hóa mục tiêu này, trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) xác định vai trò của việc ứng 

dụng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp là vô cùng to lớn, với nhiều cơ hội và cũng 

không ít thách thức. Dựa theo tiêu chuẩn quốc tế ISA-95/IEC62264 về quá trình sản 

xuất công nghiệp, tham luận này trình bày tổng quan về các thành tựu ứng dụng công 

nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp dựa theo 5 cấp độ của tiêu chuẩn trên, mà trường ĐHCT 

đã và đang phối hợp với nhiều đơn vị trong và ngoài nước triển khai cho vùng ĐBSCL. 

1. Giới thiệu 

Khoa học và công nghệ đã và đang trở thành một lực lượng sản xuất vô cùng 

quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời mở ra triển 

vọng to lớn cho xuất khẩu nông sản Việt Nam (Liên, 2022). Trong đó, ứng dụng công 

nghệ cao trong có vai trò quan trọng bậc nhất trong quá trình sản xuất nông nghiệp của 

cả nước. Thật vậy, ngày 30 tháng 12 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh 

mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao 

được khuyến khích phát triển (Thủ tướng Chính phủ, 2020). Theo đó, các công nghệ nổi 

bật, phù hợp với hoạt động sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL đã và đang được trường 

ĐHCT triển khai cho vùng gồm có: Công nghệ trí tuệ nhân tạo (1); Công nghệ Internet 

kết nối vạn vật (2); Công nghệ nông nghiệp chính xác (48) và Công nghệ thiết kế, chế 

tạo máy nông nghiệp tiên tiến: máy canh tác, chăm sóc, thu hoạch và sau thu hoạch thế 

hệ mới; hệ thống thiết bị chế biến và bảo quản thực phẩm có quy mô công nghiệp (58) 

(Thủ tướng Chínhphủ, 2020). Để có thể đề xuất các định hướng ứng dụng công nghệ 

phù hợp cho ĐBSCL, trước hết chúng ta cần có cái nhìn tổng quan về hoạt động này 

trong vùng. Đồng thời, các ứng dụng công nghệ ở thời điểm hiện tại cần được so sánh 

với một tiêu chuẩn quốc tế, để có thể định hình một cách rõ ràng hơn rằng ĐBSCL đang 

nằm ở giai đoạn nào của tiến trình tự động hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
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Hình 1.  Cấu trúc của quá trình sản xuất công nghiệp  

theo tiêu chuẩn ISA-95/IEC62264 (Bangemann et al., 2014; IEC, 2007) 

 

Theo tiêu chuẩn ISA-95/IEC62264, quá trình sản xuất công nghiệp nói chung và 

áp dụng cho quá trình sản xuất nông nghiệp nói riêng, được chia là 5 cấp độ hay 5 mức 

(Hình 1). 

2. Cơ giới hoá trong nông nghiệp 

Cơ giới hóa (CGH) sản xuất lúa tại ĐBSCL đạt tỷ lệ cao so với cả nước. Theo số 

liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018, khâu làm đất hầu như được 

CGH hoàn toàn, khâu chăm sóc và thu hoạch đạt 85% và khâu gieo cấy thì thấp hơn chỉ 

đạt 45% (Bảnh, 2018).  

Những thách thức hiện nay: 

Biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến canh tác nông nghiệp ở 

ĐBSCL. Những quy luật thời tiết thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm đất, 

xuống giống, quá trình sinh trưởng và phát triển, và thu hoạch của cây trồng. Từ đó ảnh 

hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng sản phẩm và giá thành sản xuất làm cho cuộc 

sống của người dân bị xáo trộn. 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ gặp khó khăn vì người dân chưa có kinh nghiệm 

trong canh tác giống cây mới, chưa có thiết bị máy móc và cơ sở vật chất để tồn trữ bảo 

quản và thị trường tiêu thụ sản phẩm mới. ĐBSCL thuộc vùng nhiệt đới chịu ảnh hưởng 

trực tiếp gió mùa, lượng mưa hàng năm khá lớn, đất canh tác lúa thấp, thường xuyên 

chứa nước trong mùa mưa. Do đó, tìm một giống cây thay thế cây lúa trên vùng đất ngập 

nước mà hiệu quả như cây lúa là một vấn đề cần đặc biệt quan tâm. 

Nguồn nhân lực để thưc hiện CGH nông nghiệp và Nông nghiệp chính xác là yếu 

tố quyết định sự thành công của nền nông nghiệp ĐBSCL tiến lên hiện đại sánh vai các 
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quốc gia phát triển. Tuy nhiên, ngành đào tạo kỹ sư cơ khí nông nghiệp của ĐHCT đã 

không có sinh viên theo học từ năm 2000 đến nay. Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông 

thôn Nam bộ từ năm 1996 đến nay không có đào tạo ngành Sử dụng Cơ khí Nông nghiệp. 

Đây là hai nơi đào tạo nguồn nhân lực CGH chủ yếu cho ĐBSCL. Do đó, các chương 

trình về CGHNN và Nông nghiệp chính xác có thể sẽ gặp khó khăn khi triển khai thực 

hiện trong tương lai. 

Các định hướng 

Nông dân kế thừa mãnh ruộng từ gia đình nên hiểu rõ mảnh đất, kết hợp công 

nghệ thông tin sẽ lập được sơ bộ bản đồ đất của mỗi lô thửa nông hộ và diện tích nông 

hộ xung quanh từ đó có được bản đồ đất của một diện tích đủ lớn để áp dụng nông 

nghiệp chính xác. Có thể sử dụng drone theo dõi nhiều năm để lập bản đồ theo từng thời 

điểm sinh trưởng phát triển của cây trồng hàng năm, từ khi xuống giống đến thu hoạch. 

Trên cơ sở dữ liệu lưu trữ kết hợp với nông dân, phân tích được đặc điểm đất và lập bản 

đồ thổ nhưỡng và bổ sung phân bón cho mỗi mùa vụ để đảm bảo năng suất đồng đều 

trên toàn diện tích canh tác. Đây là cơ sở để áp dụng nông nghiệp chính xác trong khâu 

bón phân, phun thuốc bảo vệ cây trồng và bảo vệ môi trường. 

Trong quy trình canh tác lúa, áp dụng từng bước nông nghiệp chính xác. Khâu 

đầu tiên là khâu phun thuốc bảo vệ cây trồng, đây là khâu ảnh hưởng đến năng suất, chất 

lượng sản phẩm và môi trường. Do đó, cần áp dụng Drone để xác định những vùng cần 

bảo vệ và những vùng khác để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hiệu quả, hợp 

lý. Các khâu còn lại bao gồm làm đất, tưới tiêu và thu hoạch tùy theo điều kiện cho phép 

sẽ áp dụng nông nghiệp chính xác từng bước mang lại hiệu quả thực tế cho nông dân.  

Hệ thống thủy nông phải chủ động kiểm soát được mực nước trên cánh đồng để 

điều tiết khi cần thiết cho thời vụ như kiểm soát được mực nước khi mới sạ để hạn chế 

cỏ và thoát nước để làm khô mặt đồng vài tuần trước khi thu hoạch để hạn chế lún của 

máy gặt đập liên hợp tạo nên các vết trên mặt đồng gây khó khăn cho làm đất vụ tiếp 

theo. 

Canh tác lúa nước yêu cầu mặt ruộng bằng phẳng để kiểm soát lượng nước, diệt 

cỏ khi lúa còn non và giảm chi phí bơm tưới hoặc tiêu nước. Do đó, cần kiểm tra và cải 

tạo tại mặt đồng cho tương đối bằng phẳng bằng phương pháp truyền thống hoặc ứng 

dụng Laser trong san phẳng mặt đồng. Mặt ruộng bằng phẳng bị thay đổi khi sử dụng 

máy GĐLH thu hoạch lúa khi ruộng còn nước hoặc độ ẩm không phù hợp. Do đó chủ 

động kiểm soát được lượng nước trên đồng để đảm bảo nền đất phù hợp khi sử dụng 

máy thu hoạch ngoại trừ lúa hè thu vì lượng mưa ngoài khả năng kiểm soát của chúng 

ta. Ngoài ra, việc san phẳng ruộng còn tạo điều kiện thuận tiện áp dụng các kỹ thuật hiện 

đại như ngập khô xen kẻ giúp giảm phát thải khí nhà kính.  

Vấn đề cuối cùng là cần có chính sách phù hợp để đào tạo nguồn nhân lực CGH 

nông nghiệp cho ĐBSCL trong giai đoạn sắp đến. 

3. Internet vạn vật (IoT) 

Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) là cụm từ dùng để chỉ mạng lưới kết 

nối các thiết bị với nhau và với internet, giúp các thiết bị trở nên thông minh hơn. Nhìn 

chung, công nghệ IoT có thể giúp chúng ta xây dựng các hệ thống thu thập, phân tích 

dữ liệu và đưa ra quyết định thông minh theo thời gian thực. Trong sản xuất nông nghiệp 

ngày nay, việc ứng dụng công nghệ IoT giúp chúng ta có thể kết nối, điều khiển các thiết 

bị, trao đổi dữ liệu, phân tích dữ liệu và đưa quyết định phù hợp cho hoạt động sản xuất. 
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Ngày nay, nông nghiệp công nghệ cao liên quan đến việc tích hợp các công nghệ tiên 

tiến vào các phương thức canh tác hiện có nhằm tăng hiệu quả sản xuất và chất lượng 

nông sản. Như một lợi ích bổ sung, công nghệ IoT giúp cải thiện chất lượng cuộc sống 

của người nông dân bằng cách giảm bớt lao động nặng nhọc và những công việc tẻ nhạt. 

Nội dung phần tiếp theo tập trung trình bày một số kết quả nghiên cứu ứng dụng công 

nghệ IoT tiêu biểu của trường ĐHCT trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 

ở vùng ĐBSCL. 

Định hướng thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ IoT 

Để việc ứng dụng công nghệ IoT trong lĩnh vực nông nghiệp được phát triển 

nhanh chóng và mạnh mẽ, thời gian tới chúng ta cần tập trung các những vấn đề chính 

sau: 

Thứ nhất, cần có chính sách ưu đãi thích hợp về thuế, hạ tầng, tín dụng… cho 

doanh nghiệp và nông hộ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

trong một thời gian nhất định do đây là lĩnh vực đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, thời gian thu 

hồi vốn tương đối dài. 

Thứ hai, cần tăng cường hoạt động nghiên cứu ứng dụng đưa kỹ thuật công nghệ 

vào sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị cảm biến, nội 

địa hóa các thành phần của hệ thống IoT để làm giảm giá thành thiết bị. Điều này sẽ 

giúp doanh nghiệp và nông dân có thể tiếp cận kỹ thuật công nghệ cao dễ dàng hơn. 

Thứ ba, hệ thống khuyến nông cần thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thông 

qua hình thức hội thảo, tập huấn nhằm bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nông 

dân về nông nghiệp công nghệ cao; Các trường đại học đào tạo về nông nghiệp cần tích 

hợp kiến thức công nghệ IoT vào chương trình giảng dạy nhằm cung cấp nguồn nhân 

lực có khả năng ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp hiện đại. Đây được xem 

là chìa khóa để hiện thực hóa nền nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta. 

4. Tự động hóa  

Hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp với chủ đề “Khát vọng nông nghiệp 

Đất Chín Rồng xanh - sinh thái - bền vững”, do Bộ NN&PTNN và UBND của 13 tỉnh, 

thành phố thuộc vùng ĐBSCL phối hợp tổ chức tại Kiên Giang ngày 06/03/2022 nhận 

định rõ: ĐBSCL vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng vốn có; đặc biệt, nền sản 

xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu hạ tầng logistics và nguồn nhân lực là thách thức lớn để 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong vùng (Tiếp, 

2022).  

Những thách thức hiện nay 

So với mặt bằng chung của cả nước, ĐBSCL vẫn là vùng có mức độ ứng dụng 

công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc nhóm thấp. Phần lớn các 

doanh nghiệp tại ĐBSCL là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với tốc độ chuyển giao, ứng dụng 

và đổi mới công nghệ chậm. Thật vậy, trường ĐHCT phối hợp với Liên hiệp các Hội 

khoa học kỹ thuật thành phố Cần Thơ thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy 

hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ tại thành phố Cần Thơ” đã xác 

định điều đó. Đề tài này tiến hành đánh giá 14 chỉ tiêu kỹ thuật trong Bảng 1 (Lợi et al., 

2021). 
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Bảng 1.  Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công 

nghệ tại thành phố Cần Thơ 

Yếu tố chính Yếu tố trực thuộc Ký hiệu 

Các yếu 

tố đầu vào 

Mức năng lượng được yêu cầu Y1 

Nhân lực có chuyên môn Y2 

Tài chính của doanh nghiệp Y3 

Hỗ trợ 

từ bên ngoài 

Chiến lược và chính sách của chính phủ Y4 

Cơ chế chuyển giao Y5 

Khả năng tiếp nhận công nghệ quốc tế Y6 

Mức độ ưu tiên của công nghệ được chuyển 

giao 
Y7 

Yêu cầu 

kỹ thuật 

Khả năng thông thạo công nghệ Y8 

Mức độ phức tạp của công nghệ Y9 

Tính chất đặc thù doanh nghiệp Y10 

Kinh tế 

Nguồn cung cấp công nghệ từ thị trường Y11 

Sự thay đổi của cơ cấu kinh doanh của doanh 

nghiệp 
Y12 

Vốn sản xuất của doanh nghiệp Y13 

Cạnh tranh tiếp thị sản phẩm đầu ra Y14 

 

Hình 2.  Hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp nông nghiệp  

trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Lợi et al., 2021) 
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Tiến hành đánh giá 14 chỉ tiêu kỹ thuật ở Bảng 5.1, một kết quả được minh họa 

trên Hình 2. Khảo sát của nghiên cứu này được thực hiện trên năng lực công nghệ nói 

chung, cũng bao hàm cả năng lực công nghệ tự động hóa trong đó. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ còn thấp hơn so với mức mong muốn, xét trên cả bốn phương diện gồm: kinh 

tế, bản chất công nghệ, các yếu tố đầu và chính sách hỗ trợ. Nghiên cứu (Lợi et al., 2021) 

chỉ ra một số thách thức cơ bản hiện nay như sau: 

- Máy móc, thiết bị trong các doanh nghiệp do con người điều khiển, chiếm đến 

81%, cho thấy trình độ tự động hóa hiện nay chưa bắt nhịp tốt với cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0.  

- Chưa đến 20% doanh nghiệp bố trí nguồn lực lao động có trình độ đại học trở 

lên cho hoạt động liên quan đến kỹ thuật công nghệ. Theo đó, năng lực làm chủ công 

nghệ của các doanh nghiệp còn hạn chế và thiếu chủ động.   

- Chưa đến 16% doanh nghiệp có hợp tác trong hoạt động chuyển giao, ứng dụng 

và đổi mới công nghệ. Ngoài ra, hoạt động quản lý nhà nước về công nghệ vẫn còn 

nhiều khó khăn. 

- Doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và chỉ tập trung vay từ các ngân hàng trong 

nước, khó khăn trong huy động từ các nguồn vốn khác.  

Mặc dù kết quả nghiên cứu (Lợi et al., 2021) tập trung trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhận định, với vai trò trung tâm, động lực của 

vùng, kết quả này cũng phần nào phản ánh được tình trạng chung của ĐBSCL. 

Các định hướng 

Trở lại các cấp độ tự động hóa quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISA-

95/IEC62264, cho thấy ĐBSCL hiện mới tiến vào mức 2. Ở đó, công nghệ tự động hóa 

đã có thể hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, giảm được chi phí và giải 

phóng được lao động nặng nhọc. Thời gian tới, công nghệ tự động hóa cần tiến sâu vào 

mức 3 và mức 4, cho phép quản trị, hoạch định nguồn lực và đảm bảo đầu ra cho doanh 

nghiệp theo ra theo hướng tự động. 

5. Hệ thống thông tin 

Hệ thống thông tin (HTTT) là một hệ thống phần mềm trên máy tính giúp người 

dùng nhập, lưu trữ, xử lý và kết xuất thông tin. Thời gian qua đã được ứng dụng hầu hết 

ở các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.  

Từ những hệ thống, website giới thiệu thông tin đơn giản như các hệ thống giới 

thiệu sản phẩm, quản lý bảo quản sau thu hoạch, quản lý chuỗi giá trị lúa gạo (Thanh et 

al., 2015), ... Hiện nay hệ thống thông tin trong nông nghiệp đã và đang phát triển theo 

xu hướng của cuộc cách mạng 4.0 (Nghe et al., 2021; Nguyễn Thái Nghe, 2021; Thai-

Nghe et al., 2020).  

6. Chuyển đổi số 

Chuyển đổi số (digital transformation) ra đời trong thời đại Internet bùng nổ, 

đang trở nên phổ biến trong thời gian gần đây. Chuyển đổi số dẫn đến việc tích hợp các 

nền tảng công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các lĩnh vực của một tổ chức, doanh nghiệp, 

làm thay đổi toàn diện cách vận hành, tăng hiệu quả hợp tác, tối ưu hóa hiệu suất làm 

việc và mang lại giá trị cho đối tác. 
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Các kết quả chủ yếu trong chuyển đổi số cho doanh nghiệp 

Các dự án/chương trình “Xây dựng trang trại nuôi cá tra trình diễn công nghệ tiên 

tiến bền vững tại Việt Nam”, “Cải thiện giống cá tra tại Việt Nam qua việc sử dụng một 

bộ lọc cầm tay nhỏ NANO RAS”, “Hỗ trợ xây dựng mô hình giám sát và cảnh báo tự 

động chất lượng nước trong ao nuôi cá tra thâm canh giai đoạn 2018 - 20201”, “Sản 

xuất cá tra giống công nghệ cao”, “Xây dựng chuỗi cá tra bền vững Việt Nam”, “Vùng 

nuôi cá tra công nghiệp”, “Sàn giao dịch Postmart.vn”, “Nền tảng số quốc gia”,...  

Những thách thức hiện nay 

Chuyển đổi số để quản lý, kiểm soát, hỗ trợ tư vấn cho các doanh nghiệp đang là 

nhu cầu hết sức cấp thiết nhằm đảm bảo chất lượng và năng suất, đảm bảo sản lượng 

cung cấp cho thị trường và xuất khẩu trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Các định hướng 

Các doanh nghiệp chuyển đổi số theo mô hình 5 khối hoạt động (Hình 3). Trong 

mô hình này, ba trong số năm khối thuộc về nền tảng công nghệ: hoạt động trục 

(operational backbone), nền tảng số (digital platform) và nền tảng nhà phát triển bên 

ngoài (external developer platform). Hai khối còn lại liên quan đến năng lực tổ chức, 

bao gồm: chia sẻ thông tin chi tiết về khách hàng (shared customer insights) và khung 

trách nhiệm giải trình (account-ability framework). 

 

Hình 3.  Năm khối hoạt động chuyển đổi số2 

Hình thức chuyển đổi số nên được triển khai trên năm nền tảng/lĩnh vực tri thức 

(knowledge domain), như minh họa trên Hình 3, gồm có: internet vạn vật (internet of 

things), chuỗi khối (blockchain), trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence), điện toán đám 

mây (cloud computing) và an ninh mạng (cybersecurity).  

                                              
1 https://dangcongsan.vn/kinh-te/vinh-long-day-manh-nuoi-ca-tra-tham-canh-theo-huong-an-toan-thuc-pham-

518680.html  
2 https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/5-building-blocks-digital-transformation  

 

https://dangcongsan.vn/kinh-te/vinh-long-day-manh-nuoi-ca-tra-tham-canh-theo-huong-an-toan-thuc-pham-518680.html
https://dangcongsan.vn/kinh-te/vinh-long-day-manh-nuoi-ca-tra-tham-canh-theo-huong-an-toan-thuc-pham-518680.html
https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/5-building-blocks-digital-transformation
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Quá trình chuyển đổi (Hình 3) số sẽ tiến hành theo năm giai đoạn/bước 

(periods/steps): chuyển đổi dữ liệu (digitize), tổ chức dữ liệu (organize), tự động hóa 

tiến trình (automate), sắp xếp tiến trình (streamline) và chuyển đổi tiến trình (transform).  

 

Hình 4.  Năm lĩnh vực tri thức3 

 

Hình 5.  Năm bước chuyển đổi số4 

7. Dịch vụ logistics trong nông nghiệp 

Logistics nông nghiệp là một chuỗi các hoạt động như: lưu trữ hàng hóa, bao bì, 

đóng gói, kho bãi, làm thủ tục hải quan, luân chuyển hàng hóa nhằm mục đích chuyển 

sản phẩm từ nhà cung cấp đến người tiêu dùng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Ở 

các vùng nông nghiệp trọng điểm của nước ta, dịch vụ logistics vẫn còn nhiều hạn chế, 

như: thiếu hệ thống kho bãi, số lượng kho lạnh không đủ đáp ứng nhu cầu bảo quản, các 

trung tâm logistics phân bố manh mún và đầu tư tự phát dựa trên nhu cầu của một số 

nhóm khách hàng, chưa có tính kết nối. Dịch vụ logistics mới chỉ phát triển ở những 

thành phố lớn, trong khi tại đồng bằng sông Cửu Long - vựa nông, thủy sản lớn nhất cả 

nước thì dịch vụ này lại chậm phát triển. Kể từ khi khái niệm Logistics được thực sự 

                                              
3 https://professional.mit.edu/course-catalog/digital-transformation-ai-and-iot-cloud-blockchain-and-

cybersecurity  
4 https://www.laserfiche.com/digital-transformation-model/ 

https://professional.mit.edu/course-catalog/digital-transformation-ai-and-iot-cloud-blockchain-and-cybersecurity
https://professional.mit.edu/course-catalog/digital-transformation-ai-and-iot-cloud-blockchain-and-cybersecurity
https://www.laserfiche.com/digital-transformation-model/
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biết đến sau khi Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO 

(11/1/2007), hoạt động logistics trong nông nghiệp tại Việt Nam chủ yếu chịu sự chi 

phối của quá nhiều bên trung gian, đa số là các thương lái. Bên trung gian này rất am 

hiểu về địa phương, có phương tiện vận tải đường thủy và hệ thống kho rải khắp ven 

sông. Thương lái thu mua và vận chuyển nông sản bằng cách tập trung khai thác mạng 

lưới sông ngòi dày đặc.  

Hoạt động logistics khởi đầu với công đoạn vận chuyển từ nông dân đến nhà máy 

hoặc tới các vựa nông sản để đóng gói vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Tiếp theo đó, với sự 

mở rộng hoạt động xuất khẩu hàng nông sản, công tác bảo quản lạnh được chú trọng 

nhiều hơn, từ đó dịch vụ logistics nông sản được tích hợp thêm sản phẩm bảo quản lạnh 

và được thực hiện chủ yếu bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ logistics bên thứ 3 (3PL). 

Hầu hết, các doanh nghiệp Logistics tại Việt Nam chỉ phụ trách các mảng như làm thủ 

tục hải quan, cho thuê phương tiện vận tải, kho bãi cho các công ty logistics nước ngoài. 

Những thách thức hiện nay 

Ngành logistics Việt Nam nói chung, ĐBSCL nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực 

nông nghiệp hiện còn phải đối diện với không ít khó khăn và thách thức, cụ thể: 

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải còn yếu kém, không đồng bộ, chưa tạo ra hành 

lang vận tải đa phương thức trong khi nhu cầu trung chuyển chất lượng cao cho hàng 

hóa giữa các phương thức đang ngày càng lớn. ĐBSCL hiện có rất ít các khu kho vận 

tập trung có vị trí chiến lược, đồng bộ với hệ thống cảng, sân bay, đường quốc lộ, cơ sở 

sản xuất, mất cân đối cung cầu tại các cảng đang hoạt động tại khu vực. 

Hoạt động của chính các DN logistics còn nhiều hạn chế cả về quy mô hoạt động, 

vốn, nguồn nhân lực. Các DN cung cấp dịch vụ logistics ở ĐBSCL phần lớn đến từ các 

khu vực khác, hầu hết là những DN nhỏ và vừa, hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics 

còn manh mún, thiếu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản, 

hoặc cung cấp từng dịch vụ đơn lẻ, cạnh tranh về giá là chủ yếu, ít giá trị gia tăng, thường 

chỉ đóng vai trò là nhà thầu phụ hay đại lý cho các công ty nước ngoài, gồm: dịch vụ 

kho bãi, vận tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, bốc xếp, dịch vụ phân loại, đóng gói bao 

bì, lưu kho... còn các dịch vụ khác trong chuỗi dịch vụ logistics mặc dù có một số DN 

cung ứng nhưng số lượng không nhiều và chưa được quan tâm phát triển. 

Nguồn nhân lực phục vụ cho dịch vụ logistics chưa qua đào tạo bài bản còn thiếu 

và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt thiếu các chuyên viên logistics giỏi có năng lực 

ứng dụng và triển khai tại các DN nghiệp. Trong số các DN nội địa hiện nay, phần lớn 

người lao động chưa được đào tạo bài bản, chủ yếu làm dịch vụ ở các chuỗi cung ứng 

nhỏ như: giao nhận, kho bãi, xử lý vận đơn. 

Liên quan đến khuôn khổ pháp lý đối với ngành logistics, hiện nay có khá nhiều 

văn bản. Tuy nhiên, cần có những chính sách cụ thể, chi tiết hóa các chủ trương để thuận 

lợi trong việc áp dụng vào thực tiễn. 

Các định hướng triển 

Một là, hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics, bằng việc tiếp tục rà soát các quy 

hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với 

mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics, đặc biệt tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực 

hàng nông sản. Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa và đường 
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hàng không. Phát triển hệ thống vận chuyển nhằm đáp ứng xu thế phát triển của thương 

mại điện tử, trong đó chú trọng đến giao hàng chặng cuối. 

Hai là, nâng cao năng lực DN và chất lượng dịch vụ logistics: (1) Cần hỗ trợ các 

DN hiểu rõ và nhận thức đúng về quy trình cung cấp các dịch vụ logistics, đặc biệt là 

trong quá trình vận tải; đào tạo có hệ thống nguồn nhân lực có kinh nghiệm và được 

trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên môn, am hiểu luật pháp trong nước và quốc tế. 

(2) Cần có sàn giao dịch các dịch vụ logistics: tập trung các công ty cung cấp dịch vụ 

logistics, cảng và cơ quan chuyên ngành, hình thành nên một chuỗi giá trị dịch vụ 

logistics cạnh tranh và hiệu quả. (3) Cần áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hiện 

đại giúp chủ hàng có thể theo dõi hàng trình chuyến hàng và tình trạng hàng hoá của 

mình.  

Ba là, người nông dân luôn muốn giá trị hàng hoá được công nhận và bán giá 

cao thì nên cam kết giao đúng, đủ số lượng và chất lượng như đã cam kết với thương lái 

để có thể gắn bó lâu dài, đảm bảo đầu ra ổn định. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm 

cũng cần phải được đặt lên hàng đầu, cần cung cấp nguyên liệu sạch, bảo quản tốt 

nguyên liệu sau thu hoạch, có hồ sơ đầy đủ để truy xuất nguồn gốc nguyên liệu. 

Bốn là, về mặt pháp lý, tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vụ 

logistics tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động logistics. 

8. Kết luận và kiến nghị 

Trường ĐHCT xác định vai trò của hoạt động ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực 

nông nghiệp là rất quan trọng, với nhiều cơ hội và cũng như không ít thách thức. Dựa 

theo tiêu chuẩn quốc tế ISA-95/IEC62264 về quá trình sản xuất công nghiệp, thời gian 

qua cho thấy ĐBSCL mới bước vào cấp thứ 2 trong 5 cấp độ tổng thể của tiêu chuẩn. Ở 

cấp thứ 2 này, việc áp dụng các hệ cảm biến, các cơ cấu chấp hành động lực, hệ thống 

giám sát và thu thập dữ liệu về máy tính đã được áp dụng có hiệu quả trong các doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, ở cấp độ thứ 4 về quản trị sản xuất tự động và cấp độ thứ 5 về hoạch 

định nguồn lực và logistics tự động hiện chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu. Trong thời gian 

tới, để có thể phát triển mạnh mẽ hoạt động chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công 

nghệ, ĐBSCL cần nên cân nhắc một số định hướng sau đây:  

Một là, tăng cường giải pháp hỗ trợ tài chính cho hoạt động đổi mới công nghệ. 

Theo đó, tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn hạn 

tại các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ tài chính cho các doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo trong các vườn ươm doanh nghiệp phù hợp theo từng giai đoạn: 

khởi sự, tăng trưởng, phát triển thành doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào 

đổi mới công nghệ của các quỹ đầu tư tư nhân, mạo hiểm. 

Hai là, hỗ trợ kết nối theo chuỗi cung ứng. Theo đó, tạo cơ hội hình thành và 

phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối 

kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp đa quốc gia, 

các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài; Xây dựng các khu công nghiệp 

hỗ trợ tập trung để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công nghiệp vật liệu 

nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc 

vào nguồn nhập khẩu, nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh tranh và vị trí của doanh 

nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
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Ba là, cải thiện mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

trong dịch vụ. Cần đầu tư nâng cấp về hạ tầng kỹ thuật và mức độ ứng dụng công nghệ 

thông tin truyền thông trong lĩnh vực dịch vụ như lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp 

công nghệ cao. 

Bốn là, phát triển thị trường dịch vụ trực tuyến thông qua việc nâng cao tỷ lệ ứng 

dụng công nghệ thông tin của doanh nghiệp, cải thiện trình độ khoa học công nghệ ở 

các cấp quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp từ trung ương tới địa phương đáp ứng 

yêu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ kết nối hiệu 

quả với các bên liên quan. 

Năm là, cần quan tâm trong việc bảo quản chế biến trong nông sản. Thiết lập các 

định chế đặc biệt như giảm thủ tục xuất nhập khẩu, xây dựng tuyến vận tải đặc biệt để 

hạn chế chuỗi cung ứng bị đứt gãy, hỗ trợ thủ tục cho công tác xã hội hóa cơ sở vật chất 

tạm trữ, kho lạnh bảo quản. Những vấn đề này cần được lưu tâm để đảm bảo thông suốt 

hàng hóa và nâng cao giá trị cho sản phẩm. 

Sáu là, phát triển và bảo vệ thị trường: Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa để 

tạo điều kiện phát triển công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

ưu tiên phát triển. Đồng thời, tìm kiếm, mở rộng các thị trường ngoài nước trên cơ sở 

tận dụng các hiệp định FTA đã ký kết; triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp 

công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển tham gia hiệu quả 

các hiệp định thương mại tự do; tích cực tháo gỡ các rào cản, chống các hành vi độc 

quyền, cạnh tranh không lành mạnh; phát triển các loại hình và phương thức kinh doanh 

thương mại hiện đại. 
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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI ĐẠI HỌC  

QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Ban Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

Giới thiệu 

Đảng và Nhà nước ta đã luôn xác định giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ 

(KH&CN) là quốc sách hàng đầu trong đường lối và chiến lược xây dựng và phát triển 

đất nước5. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH, CN và ĐMST) được xem là 

công cụ nhằm gia tăng sức cạnh tranh và chất lượng của các loại sản phẩm đặc biệt là 

thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 trong đó các Viện nghiên cứu, trường Đại học chính 

là nơi chủ yếu tạo ra công nghệ và tài sản trí tuệ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).  

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) bao gồm 12 tỉnh (Long An, Tiền 

Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, An 

Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long) và 01 thành phố trực thuộc trung ương (thành phố Cần 

Thơ), diện tích tự nhiên hơn 4 triệu hecta và là nơi sinh sống của hơn 20 triệu người với 

một nền văn hóa vô cùng phong phú. Vùng ĐBSCL là một trong những đồng bằng lớn, 

phì nhiêu nhất Đông Nam Á và thế giới, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng 

cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. ĐBSCL cũng là vùng đất quan trọng đối với 

Nam Bộ và cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước 

trong khu vực và thế giới. Hàng năm vùng ĐBSCL đóng góp hơn 20% GDP, giữ vai 

trò số một của quốc gia trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Với thế mạnh chủ yếu 

là sản xuất và chế biến thực phẩm, vùng đã trở thành trung tâm công nghiệp thứ ba của 

cả nước. Đây cũng là nơi có điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi cho phát triển du lịch. 

Mặc dù vậy, nhìn tổng thể KT-XH vùng ĐBSCL vẫn còn nhiều hạn chế, chưa tương 

xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao nhưng chủ 

yếu theo chiều rộng, dựa vào thiên nhiên, chưa có sự chuyên môn hóa, ít sản phẩm có 

hàm lượng công nghệ cao, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp và thiếu tính bền vững. Cơ 

sở hạ tầng không đáp ứng tiến độ phát triển KT-XH, thiếu đồng bộ, chưa có sự liên kết 

trong vùng cũng như liên vùng. Ô nhiễm môi trường diễn ra trên quy mô lớn. Biến đổi 

khí hậu đã trở thành một thách thức đặc biệt nghiêm trọng. Thiếu nguồn nhân lực kỹ 

thuật cao. Mặt bằng dân trí còn thấp. Công tác đào tạo nguồn nhân lực và đưa các ứng 

dụng KH&CN vào giải quyết các vấn đề thực tiễn còn nhiều hạn chế. Vùng ĐBSCL vẫn 

đang là vùng khó khăn về mọi mặt, đồng thời tiềm ẩn nhiều nhân tố trực tiếp đe dọa sự 

phát triển bền vững của vùng và của cả nước, có thể gây mất ổn định về an ninh chính 

trị, trật tự xã hội và chủ quyền quốc gia. Đáng chú ý là nguy cơ về thiên tai và môi 

trường do tác động của quá trình biến đổi khí hậu và do sự khai thác, sử dụng bất hợp 

lý các nguồn lực thiên nhiên. Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao nhất cả nước, 

tệ nạn xã hội vẫn còn khá trầm trọng, hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là giao 

thông còn lạc hậu, các tỉnh và thành phố phát triển theo địa giới hành chính, không hình 

thành một không gian kinh tế thống nhất. 

                                              
5 Ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã thông qua Nghị 

quyết số 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 
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Trước yêu cầu của tình hình mới, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ 

trương quan trọng, đồng thời tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách nhằm tăng 

cường hội nhập quốc tế về KH&CN. Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển KH&CN 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, làm định hướng cho Quốc hội và Chính 

phủ, ban hành các văn pháp lý quan trọng như: Luật KH&CN6 sửa đổi năm 2013; Nghị 

quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ ngày 17/11/2017 và Quyết định 68/QĐ-TTg ngày 

18/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định các vấn đề và giải pháp quan trọng 

cho phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 

18/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ thúc đẩy phát triển nông nghiệp 

và nông thôn bền vững vùng ĐBSCL, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng đã xác định chiến lược phát triển KT-XH giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 của nước ta, trong đó ĐBSCL sẽ “tập trung vào sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, quy mô lớn; nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu 

quả cao, tối ưu hóa về giá trị nông nghiệp; phát triển công nghệ về giống, công nghiệp 

chế biến, bảo quản nông sản, thủy sản; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ và xây dựng 

thương hiệu sản phẩm...” ...  

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) là một trong hai tổ chức 

giáo dục đại học lớn nhất của Việt Nam, ĐHQG-HCM xác định tầm nhìn trong mục tiêu 

chiến lược đến năm 2030 là trở thành đại học nghiên cứu (ĐHNC). Trong chiến lược 

phát triển giai đoạn mới, ĐHQG-HCM tiếp tục sứ mạng tạo ra những công trình nghiên 

cứu khoa học quan trọng và phục vụ xã hội, là nơi đi đầu trong đổi mới, đóng góp quan 

trọng trong công cuộc phát triển đất nước, thúc đẩy tiến bộ xã hội.  

Năng lực nghiên cứu của ĐHQG-HCM 

Theo UNESCO phân loại nguồn nhân lực KH&CN: Nhân lực KH&CN là tổng 

nhân lực có trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên, trong đó có nhân cực nghiên cứu và 

phát triển (NC&PT). 

ĐHQG-HCM có nguồn nhân lực chất lượng cao, số tiến sĩ trẻ quay trở về nước 

sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ và sau tiến sĩ ở các nước tiên tiến ngày càng tăng. 

Hiện tại, số cán bộ giảng dạy (CBGD) kết hợp với nghiên cứu triển khai (R&D) của 

ĐHQG-HCM là 3.677 người trong đó có trên 1.350 cán bộ đạt trình độ từ tiến sĩ trở lên, 

việc nghiên cứu đối với CBGD là việc bắt buộc. Từ khi thành lập cho đến nay, ĐHQG-

HCM đã và đang thực hiện kế hoạch chiến lược KH&CN xuyên suốt theo các bước:  

(1) Nâng cao năng lực nghiên cứu đầu tư trang thiết bị ban đầu: Đã hình thành 02 

phòng thí nghiệm (PTN) trọng điểm cấp quốc gia, 11 PTN trọng điểm cấp ĐHQG-HCM 

và trên 80 PTN cấp Khoa và Bộ môn; 

(2) Nuôi dưỡng các nhóm nghiên cứu tiềm năng: đã hình thành trên 80 nhóm 

nghiên cứu tiềm năng và xác định các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên;  

(3) Hình thành trung tâm xuất sắc (CoE), các nhóm nghiên cứu mạnh đẳng cấp 

quốc tế; Đến nay đang tập trung đầu tư 06 nhóm nghiên cứu mạnh và 01 trung tâm xuất 

sắc có khả năng tiếp cận trình độ khu vực và thế giới. Các nhóm nghiên cứu mạnh/trung 

tâm CoE, sẽ dẫn dắt quá trình đổi mới sáng tạo (ĐMST) từ đó thực hiện các dự án triển 

                                              
6 Luật KH&CN (KH&CN) sửa đổi năm 2013 số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 của Quốc hội 

ban hành 
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khai các sản phẩm nghiên cứu có tiềm năng thương mại, chú trọng đầu tư vào các hướng 

nghiên cứu có thế mạnh, ưu tiên phục vụ cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với các doanh 

nghiệp trong việc đặt hàng nghiên cứu phát triển KH&CN nhằm đóng góp nhiều hơn 

nữa cho sự phát triển KT-XH của Việt Nam.  

(4) Tăng cường liên kết hợp tác doanh nghiệp, địa phương, quốc tế và nhà đầu tư 

tài chính: đã hình thành các hệ sinh thái khởi nghiệp tại Khu Công nghệ Phần mềm 

(ITP), Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp thuộc Trường Đại học (ĐH) Bách khoa 

(HCMUT-TBI), Trung tâm ĐMST và Chuyển giao Công nghệ thuộc Trường ĐH Quốc 

tế (CITT), Trường ĐH Kinh tế - Luật đồng thời đã thành lập 02 công ty: Công ty Cổ 

phần KH&CN Bách khoa TP.HCM trực thuộc Trường ĐH Bách khoa và Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn Dịch vụ Khoa học và Du lịch Văn Khoa trực thuộc Trường ĐH Khoa 

học Xã hội và Nhân văn. 

I. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KH, CN VÀ ĐMST TẠI ĐHQG-HCM 

1. Công bố khoa học Quốc tế và Sở hữu trí tuệ: 

Về công bố khoa học: Trong những năm vừa qua, ĐHQG-HCM luôn là một trong 

những đơn vị đứng đầu cả nước về công bố khoa học, đặc biệt là công bố trên các tạp 

chí quốc tế uy tín thuộc 02 danh mục cơ sở dữ liệu lớn của thế giới là Web of Science 

(của Clarivate) và Scopus (của Elsevier). Tính đến tháng 10/2022, ĐHQG-HCM đã công 

bố 2.720 bài báo khoa học trên các tạp chí và hội nghị trong, ngoài nước. Trong đó, số 

bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục cơ sở dữ liệu Scopus 

là 1.811 bài, chiếm tỉ lệ 67% (bảng 1) và đạt 72% kế hoạch so với chỉ tiêu đăng ký bài 

báo Scopus của toàn ĐHQG-HCM năm 2022 (2500 bài báo).  

Bảng 1: Thống kê công bố khoa học của ĐHQG-HCM giai đoạn 2017-10/2022 

 

Năm  2017 2018 2019 2020 2021 10/2022 

1. Tạp chí 

quốc tế  
770 843 1.096 1.641 1.995 1.848 

Trong đó, số 

bài báo thuộc 

CSDL Scopus 

611 717 1011 1.539 1.861 1.811 

Số bài báo 

QT/tiến sỹ 
0,65 0,70 0,82 1,23 1,33 - 

2. Tạp chí 

trong nước  
821 694 940 289 762 385 

3. Kỷ yếu hội 

nghị, hội 

thảo quốc tế 

1.775 1.395 1.612 301 605 341 

4. Kỷ yếu hội 

nghị trong 

nước 

1.026 1.583 1.098 327 401 146 

TỔNG 

CỘNG 
4.392 4.515 4.746 2.558 3.763  2.720 
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Tiếp tục công bố được nhiều bài báo trên các tạp chí rất uy tín với điểm IF rất cao 

(>15) như: Nature (IF = 69,504), Science (IF = 63,714), The Lancet Neurology (IF = 

59,935), Applied Catalysis B: Environmental (IF = 24,319), Journal of Medical 

Virology (IF = 20,693), Advanced Functional Materials (IF = 19,924), Nano Energy (IF 

= 19,069), Nature Communications (IF = 17,69), Renewable and Sustainable Energy 

Review (IF = 16,799), Chemical Engineering Journal (IF = 16,744). Đặc biệt, các nhà 

khoa học của ĐHQG-HCM đã hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước công bố các 

công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới như Science, Nature 

và The Lancet Neurology. Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, ĐHQG-HCM cũng đã 

công bố 10 công trình khoa học đỉnh cao trong cơ sở dữ liệu Natura Index, xếp thứ 37 

cả nước trong bảng xếp hạng này năm 2022. 

Theo thống kê trên cơ sở dữ liệu Scopus, giai đoạn 2017-10/2022 ĐHQG-HCM đã 

công bố tất cả 9.701 bài báo và tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực Computer Sciences, 

Mathematics, Physics and Astronomy, Chemistry, Chemical Engineering, Materials 

Science (hình 1 và hình 2).  

 

 

Hình 1: Số lượng công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus của ĐHQG-HCM                              

giai đoạn 2017-10/2022 

                                              
7 https://www.nature.com/nature-index/country-outputs/Vietnam. 

Nature Index hướng tới phân hạng đỉnh cao khi chỉ tính điểm các tác giả và cơ quan có công bố trên 82 

tạp chí chất lượng cao được lựa chọn độc lập. Nhóm 82 tạp chí này chỉ tương đương với khoảng 5% số 

tạp chí trong lĩnh vực khoa học tự nhiên trong Web of Science, nhưng chiếm tới gần 30% tổng số trích 

dẫn của toàn bộ lĩnh vực. 
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Hình 2: Số lượng công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus của ĐHQG-HCM                   

giai đoạn 2017-10/2022 theo lĩnh vực 

Hình 2 cho thấy ĐHQG-HCM đã hình thành rõ một số lĩnh vực nghiên cứu liên 

ngành có thế mạnh: Lĩnh vực nghiên cứu Toán - Công nghệ Thông tin và Khoa học tự 

nhiên - Khoa học vật liệu (khung màu đen); Khoa học sức khỏe - Y sinh (màu đỏ); Kỹ 

thuật công nghệ (màu xanh lá cây) và Khoa học xã hội kinh tế (màu vàng).  

Về sở hữu trí tuệ (SHTT): Năm 2022, các nhà khoa học của ĐHQG-HCM đã nỗ 

lực triển khai nhiều công trình nghiên cứu và tính đến thời điểm báo cáo đã nộp 35 đơn 

đăng ký SHTT trong đó có 10 đơn đăng ký sáng chế, 15 đơn giải pháp hữu ích và 07 

đơn về bản quyền tác giả (bảng 2).  

Bảng 2: Số lượng đơn SHTT đăng ký mới theo năm 

 
20

16 
2017 

201

8 
2019 2020 2021 2022 

Sáng chế 13 25 6 14 14 23 10 

Giải pháp hữu 

ích 
39 17 9 6 10 16 15 

Nhãn hiệu 0 2 0 0 1 0 1 

Kiểu dáng 

công nghiệp 
6 2 1 4 3 1 2 

Thiết kế bố trí 1 0 0 0 0 0 0 

Bản quyền tác 

giả 
2 5 8 4 31 14 7 

Tổng cộng 61 51 24 28 59 54 35 

 

Tổng số đơn đăng ký bảo hộ SHTT của ĐHQG-HCM tính đến tháng 10/2022 là 

645 đơn (bảng 2). Trong đó, có 243 đơn đã được cấp bằng đạt 37,7%, 295 đơn đang 

trong giai đoạn thẩm định nội dung đạt 45,7% và 107 đang được thẩm định hình thức 

đạt 16,6%.  
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Bảng 2: Thống kê cơ cấu đơn SHTT của ĐHQG-HCM tính đến tháng 10/2022 

  
Đang thẩm 

định hình thức 

Đang thẩm 

định nội dung 

Đã được 

cấp bằng 
Tổng 

Sáng chế 33 129 24 186 

Giải pháp hữu ích 27 138 64 229 

Nhãn hiệu 0 5 10 15 

Kiểu dáng công nghiệp 4 8 21 33 

Thiết kế bố trí 6 9 42 57 

Bản quyền tác giả 37 6 82 125 

Tổng cộng 107 295 243 645 

Xác định được vai trò quan trọng của việc xác lập quyền SHTT với các kết quả 

nghiên cứu khoa học (NCKH) của toàn hệ thống, trong thời gian vừa qua, ĐHQG-HCM 

đã triển khai thực hiện 02 đề án về “Thực hiện đăng ký sáng chế quốc tế tại Mỹ đối với 

các kết quả nghiên cứu của ĐHQG-HCM” và “Giải pháp gia tăng số lượng bằng độc 

quyền sáng chế quốc tế của ĐHQG-HCM” với mục tiêu tổng quát là đưa hoạt động đăng 

ký sáng chế quốc tế từ kết quả NCKH thành hoạt động thường xuyên và thường niên 

của ĐHQG-HCM trong công bố NCKH, qua đó tăng cường vị thế của ĐHQG-HCM 

trong tiêu chí xếp hạng trường ĐH trên thế giới. 

2. Triển khai Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây 

Nam Bộ 

Giai đoạn 2014-2019, ĐHQG-HCM đã triển khai “Chương trình KH&CN phục vụ 

phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ”. Trong đó có nêu rõ mục tiêu tổng quát của 

Chương trình là: (1) Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, chính 

sách; (2) Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN; (3) Triển khai các giải pháp KH&CN phục vụ 

phát triển bền vững, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của vùng Tây Nam Bộ, có tính 

đến bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Chương trình do hai Cơ quan đồng chủ 

trì là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện HLKHXH VN) và ĐHQG-HCM. 

Trong đó, Viện HLKHXH VN chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực 

khoa học xã hội và nhân văn và phát triển bền vững (sau đây gọi tắt là mảng KHXH-

PTBV); ĐHQG-HCM chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học 

tự nhiên, khoa học công nghệ và môi trường (sau đây gọi tắt là mảng TN-CN-MT). 

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, hai cơ quan chủ trì đã chủ động tập 

hợp lực lượng nhà khoa học đầu ngành, các viện/trường và doanh nghiệp tiêu biểu trong 

cả nước tham gia thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, giải quyết các vấn đề của vùng TNB, 

cụ thể như sau: 

-  Tác động về mặt KH&CN (công bố quốc tế, patent, hiệu quả kinh tế-kỹ thuật 

của doanh nghiệp, phát triển tiềm lực) 

+ Đối với mảng KHXH-PTBV:  Đã có các đề án, đề xuất kiến nghị cho các cơ 

quan Đảng và Trung ương cũng như lãnh đạo các địa phương vùng Tây Nam bộ sử dụng 

kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, chính sách phát triển KT-XH 

vùng Tây Nam bộ trên quan điểm phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.  Có hơn 130 

bài báo công bố trong nước và quốc tế từ các công trình nghiên cứu. Các kết quả nghiên 

cứu của các nhiệm vụ cũng là các tài liệu quý giá, cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn 
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phục vụ cho công tác giảng dạy và NCKH. Có 8/21 nhiệm vụ chuyển giao kết quả nghiên 

cứu cho Ban Kinh tế Trung ương sử dụng trong quá trình xây dựng dự thảo Đề án Tổng 

kết 15 năm (2005-2020) thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, 

làm cơ sở để ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “về 

Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

+ Đối với mảng TN-CN-MT: Có hơn 100 mô hình, hơn 100 sản phẩm các loại, 98 

quy trình và hơn 50 tập dữ liệu, bản vẽ, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, 68 bài báo công bố quốc 

tế và gần 120 bài báo trong nước từ các công trình nghiên cứu. Đã đăng ký bảo hộ SHTT 

28 sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và 24 giải pháp hữu ích, thúc đẩy chuyển giao cho 

50 đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. 

+ Đóng góp cho việc đào tạo: 33 tiến sĩ, 114 thạc sĩ, góp phần phát triển tiềm lực 

KH&CN, nâng cao năng lực nghiên cứu cho các viện, trường và doanh nghiệp ở vùng 

ĐBSCL cũng như các đơn vị tham gia Chương trình trong cả nước. 

-  Tác động về KT-XH:   

Với kết quả thực hiện Chương trình cho đến nay, nhiều đề tài/dự án đã có kết quả 

ứng dụng vào sản xuất và đời sống, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị ngành hàng và 

liên kết vùng, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần phát triển sản xuất và nâng cao năng 

suất, giá trị của các sản phẩm chủ lực (lúa, cây ăn quả, thủy sản), thúc đẩy phát triển 

KT-XH của các địa phương trong vùng. Đồng thời, cung cấp cơ sở dữ liệu, hệ thống 

thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý nhà nước, giải quyết những vấn đề cấp 

bách và lâu dài như biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, xói lở (bờ sông, bờ biển), 

phục vụ phát triển bền vững vùng Tây nam bộ. Đặc biệt là đề tài:”Ứng dụng giải pháp 

bê tông cốt phi kim nhằm tăng cường tính bền vững cho các công trình kè chắn sóng 

ven biển ở khu vực ĐBSCL dưới tác động của biến đổi khí hậu” do Công ty BUSADCO 

chủ trì, đã triển khai mô hình thí điểm thi công kè cấu kiện lắp ghép, bằng vật liệu bê 

tông cốt phi kim chống ăn mòn để bảo vệ đê biển tại các đoạn bờ biển bị sạt lở đặc biệt 

nghiêm trọng khu vực ven biển Cà Mau, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND tỉnh Cà Mau và các ngành chức năng của tỉnh đánh giá cao.  

- Tính liên kết và lan tỏa đối với các chương trình, nhiệm vụ KH&CN khác:  

Chương trình cũng đã phối hợp với Chương trình KH&CN phục vụ xây dựng nông 

thôn mới triển khai các nội dung nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu, chia sẻ 

thông tin về quản lý và chuyển giao kết quả nghiên cứu, nghiên cứu xây dựng tiêu chí 

và hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả nghiên cứu tác động đến phát triển KT-XH nói 

chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng.  

Các kết quả đạt được nói trên cho thấy tính hiệu quả của “Chương trình KH&CN 

phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” trong việc xây dựng và phát triển nông 

thôn mới của vùng Tây Nam bộ. 

II. PHÂN TÍCH HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC THƯƠNG MẠI 

HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 

Theo số liệu thống kê, doanh thu thu chuyển giao công nghệ (CGCN) tại ĐHQG-

HCM trung bình đạt trên 250 tỉ đồng/năm trong đó doanh thu từ loại hình Dịch vụ kỹ 

thuật (DVKT) chiếm tỷ lệ cao nhất 64,74%; xếp thứ hai là doanh thu từ loại hình Tư 

vấn chiếm tỷ lệ 17,21%; doanh thu từ loại hình CGCN, Đào tạo chiếm tỷ lệ lần lượt là 

10,88%, 5,32%. Vì vậy, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu chỉ đạt khoảng 3% điều này 

cho thấy mức độ làm chủ công nghệ chủ chốt của các nghiên cứu trong ĐHQG-HCM 

chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế của doanh nghiệp; thậm chí nhiều công nghệ không 

được tiếp nhận bởi các doanh nghiệp do phần lớn sản phẩm chỉ phát triển đến mức độ 
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phòng thí nghiệm, pilot. Do đó, đòi hỏi các công nghệ phải tiếp tục được nghiên cứu 

hoàn thiện, tuy nhiên cơ sở vật chất trang thiết bị để nâng mức độ sẵn sàng của công 

nghệ từ kết quả nghiên cứu của các trường đại học chưa được quan tâm đầu tư. Hợp tác 

Doanh nghiệp chưa đi vào chiều sâu: vẫn còn khoảng cách giữa nhà khoa học và doanh 

nghiệp, mặc dù mức độ làm chủ công nghệ chủ chốt của các nhóm nghiên cứu đã hình 

thành và được doanh nghiệp đánh giá cao nhưng sản phẩm tạo ra chưa đáp ứng như 

doanh nghiệp kỳ vọng, đa phần các hợp đồng CGCN ký kết với doanh nghiệp chỉ tập 

trung vào loại hình dịch vụ kỹ thuật, vì vậy trong giai đoạn tới ĐHQG-HCM rất cần hợp 

tác doanh nghiệp để dẫn dắt nhà khoa học tham gia thị trường KH&CN đặc biệt là tại 

TP.HCM và vùng ĐBSCL. 

Sự cạnh tranh khốc liệt bởi công nghệ Việt và công nghệ do các quốc gia khác 

nhập khẩu vào Việt Nam. Điều này xuất phát từ thực tế có một bộ phận không nhỏ người 

Việt còn ưa chuộng xài công nghệ ngoại nhập do đó các công nghệ Việt ít được doanh 

nghiệp Việt lựa chọn để hợp tác. Bên cạnh đó, tâm lí “trong nước không thể có công 

nghệ gì tốt” của nhiều doanh nghiệp vẫn còn tồn tại.  

Việc xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật chưa theo kịp với tốc độ phát 

triển của các sản phẩm mới, công nghệ mới. Trong khi các sản phẩm ngoại nhập dễ dàng 

lưu hành ở Việt Nam thì các sản phẩm Việt Nam bị vướng hàng loạt các giấy phép để 

sản xuất và lưu hành bởi vì chưa có hướng dẫn, quy định của các cơ quan có thẩm quyền. 

Chưa phát huy hết nguồn lực sức mạnh hệ thống trong ĐHQG-HCM, vì vậy việc 

ứng dụng KH&CN để giải quyết các vấn đề trọng tâm của TP.HCM còn hạn chế; nghiên 

cứu ứng dụng CGCN chưa đạt hiệu quả cao; chưa có các chương trình nghiên cứu lâu 

dài để tạo sản phẩm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  

Thương mại hóa sáng chế khó khăn dẫn đến nhà khoa học thiếu động lực đăng ký 

sáng chế: Việc thương mại hóa sáng chế luôn không dễ dàng, nhất là khi bối cảnh sự 

liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp còn hạn chế như hiện 

nay, điều này dẫn tới việc các nhà khoa học không mặn mà lắm với việc đăng ký bảo hộ 

sáng chế bởi đăng ký xong thì cũng khó thương mại hóa. Đồng thời, để thương mại hóa 

sáng chế thì trường đại học, viện nghiên cứu phải có quyền làm chủ sáng chế hoặc kết 

quả nghiên cứu mà hiện nay thủ tục cho vấn đề này cũng không đơn giản, nếu thương 

mại hóa không thành công dễ thất thoát vốn nhà nước, do đó nhiều viện, trường với tư 

duy nhiệm kỳ như hiện nay đều chưa quan tâm đúng mức tới vấn đề này. Ngoài ra việc 

phân chia lợi nhuận sau khi thương mại hóa sáng chế thành công cũng chưa hấp dẫn các 

tác giả tham gia vào quá trình thương mại hoá. 

Nguyên nhân thủ tục tài chính trong quản lý KH&CN còn nhiều công đoạn và cần 

nhiều thời gian hoàn thành thủ tục thanh quyết toán, vì vậy cần có cơ chế thí điểm, thử 

nghiệm trong việc triển khai thực hiện các đề tài dự án nghiên cứu hợp tác với doanh 

nghiệp và địa phương, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, dẫn dắt các nhà khoa học nghiên 

cứu sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và giải quyết vấn 

đề của các địa phương; 

Nhiều doanh nghiệp chưa quen với Luật Sở hữu trí tuệ, chưa quan tâm đến trách 

nhiệm, nghĩa vụ thực hiện bảo hộ trí tuệ với đơn vị CGCN.  

Niềm tin của các doanh nghiệp với các cơ sở nghiên cứu, đặc biệt là trường đại 

học thấp; quan điểm trường đại học chỉ có dạy học vẫn còn trong nhiều doanh nghiệp. 
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 Chưa có các mô hình tổ chức KHCN mới để áp dụng các cơ chế và chính sách 

đặc biệt. Cần triển khai thí điểm mô hình hợp tác Doanh nghiệp – Nhà Khoa học – Nhà 

nước, từ đó hình thành vườn ươm, doanh nghiệp KH&CN trong trường đại học, chú 

trọng nhiều đến sản phẩm tài sản SHTT theo mô hình hợp tác doanh nghiệp. 

Mô hình các nước trên thế giới (chọn sản phẩm KHCN, xây dựng chiến lược….) 

Mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp là mối kiên kết bình đẳng hai bên 

cùng có lợi chứ không phải là mối liên kết chỉ có sự hỗ trợ một chiều. Tại các quốc gia 

phát triển, các trường đại học uy tín và có thương hiệu thường được sự hỗ trợ mạnh mẽ 

từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như xã hội, đồng thời là trung tâm nghiên cứu, sáng 

tạo ra những thành tựu công nghệ theo nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp. 

Một cách gián tiếp, quan hệ đối tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp có 

thể tạo ra các ngành công nghiệp mới giúp nâng cao lợi thế cạnh tranh của quốc gia trên 

toàn cầu. 

Ngoài những phương pháp CGCN truyền thống, thông qua văn phòng chuyển giao 

công nghệ (TTOs), các trường đại học trên thế giới hiện nay tham gia vào hoạt động 

CGCN qua nhiều hình thức khác nhau, với mục đích phổ biến kiến thức ra ngoài xã hội, 

và hiện thực hóa các ý tưởng KH&CN một cách đa dạng và nhanh nhất có thể. Thế 

nhưng phần lớn các nghiên cứu liên quan đến CGCN vẫn tập trung vào một vài đầu ra 

của CGCN, cụ thể tài sản SHTT của trường đại học như bằng sáng chế, cấp phép từ sáng 

chế. Theo Rossi (2018), có rất ít các nghiên cứu đề cập tới hình thức CGCN qua hình 

thức khởi nghiệp. Đặc biệt ở Việt Nam, khi mô hình CGCN truyền thống rơi vào bế tắc, 

trong vài năm gần đây, Việt Nam chứng kiến sự nở rộ của hàng loạt các vườn ươm khởi 

nghiệp, đặc biệt sự xuất hiện của vườn ươm ngay trong lòng đại học. Tương tự như các 

loại hình CGCN khác, các vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệp nhằm mục đích thương mại 

hóa các ý tưởng về công nghệ từ trường đại học dưới hình thức thành lập các doanh 

nghiệp khởi nghiệp start-ups. Thế nhưng, hiện tại Việt Nam đang thiếu những nghiên 

cứu điều tra nhu cầu thực tế của doanh nghiệp khởi nghiệp start-ups.  

Trong liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp về lĩnh vực NCKH, CGCN, 

nước Anh là quốc gia có nhiều thành công ấn tượng: Tỷ lệ vốn mà doanh nghiệp tài trợ 

cho hoạt động này (so với tổng số vốn tương ứng trong các trường đại học) chiếm 

khoảng 11% (tỷ lệ này tương ứng ở Thụy Điển là 4% và ở Đức là 8%). 

Đối với Trung Quốc, mô hình liên kết nhà trường - doanh nghiệp thành công là 

nhờ ba cơ chế quan trọng: xây dựng các công viên khoa học, vườn ươm công nghệ và 

thành lập các công ty đóng vai trò kết nối. Để thúc đẩy các hoạt động này diễn ra theo 

cơ chế thị trường, Trung Quốc khuyến khích thành lập các quỹ đầu tư với vốn góp từ ba 

nguồn: 10% từ các trường đại học; 30% từ các nhà nghiên cứu/nhà giáo (2/3 đóng góp 

bằng tri thức công nghệ và 1/3 từ đóng góp đầu tư của các cá nhân); 60% từ ngân sách 

nhà nước và tài trợ của các công ty. Dự án thành công, lợi nhuận sẽ được chia đều theo 

tỷ lệ góp vốn… 

Phát triển KH, CN và ĐMST là nền tảng phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo 

hướng hiện đại, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 

quả. Năng lực cạnh tranh quốc gia, giúp Việt Nam sớm đạt được mục tiêu trở thành 

nước công nghiệp.  
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Phát triển bền vững KT-XH phải dựa trên nền tảng của KH, CN và ĐMST. Phát 

triển KH, CN và ĐMST sẽ tạo ra nền kinh tế có năng suất cao hơn, làm tăng chất lượng 

tăng trưởng với tỷ trọng năng suất tổng nhân tố (TFP) ngày càng cao trong GDP. 

Cần ưu tiên các chương trình KH&CN phục vụ chuyển đổi kinh tế số, phát triển 

kinh tế số giai đoạn 2021-2025. 

Thị trường KH&CN đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực sản xuất, nhất là đất đai. Hệ thống pháp luật phải thúc đẩy ĐMST, 

chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới. Phải coi trọng 

hơn quản lý phát triển xã hội; mở rộng dân chủ phải gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương. 

Phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; phát triển 

kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế. 

Như vậy, việc phát triển KH, CN và ĐMST, với trọng tâm là thương mại hóa kết 

quả nghiên cứu, sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của các cơ sở 

giáo dục đại học hiện đại. Kết quả khảo sát về bức tranh ĐMST (innovation landscape) 

liên quan đến trường đại học trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2019 cho 

thấy, trong khi đa số các trường đại học ở các quốc gia Đông Nam Á và Ấn Độ vẫn đang 

tiếp tục đóng vai trò là nguồn đào tạo nhân lực truyền thống, các trường đại học ở 

Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, và gần đây là Úc và New Zealand, đã và 

đang chuyển mình thành các trường đại học khởi nghiệp dựa trên sự phối hợp hài hòa 

các chính sách ban hành theo định hướng tập trung vào KH, CN và ĐMST9… 

III. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ 

NGHIÊN CỨU, TÀI SẢN TRÍ TUỆ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ KẾT QUẢ 

NGHIÊN CỨU TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAI ĐOẠN 2021-2030 

Văn kiện Đại hội XIII đã nêu rõ phải phát triển hệ thống sáng tạo quốc gia, hình 

thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST, lấy doanh nghiệp là trung tâm ứng dụng công 

nghệ và phát triển sản phẩm, các trường đại học và các viện nghiên cứu là chủ thể nghiên 

cứu và phát triển; tạo cơ chế liên kết hữu cơ giữa các cơ sở nghiên cứu với các doanh 

nghiệp trên cơ sở chia sẻ về trách nhiệm và lợi ích tương hỗ, cần thiết phải xây dựng và 

hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, ứng dụng KH, CN và ĐMST. Xây dựng môi 

trường hoạt động KH&CN dân chủ, công khai, minh bạch; khắc phục tình trạng quan 

liêu, tham nhũng, tiêu cực, hành chính hóa trong hoạt động KH&CN; tạo động lực nền 

tảng, quan trọng nhất cho phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Lấy 

đổi mới mô hình quản trị làm “nền tảng”, nhân sự - hợp tác - tài chính là “trụ cột” và 

các định hướng đột phá là “mũi nhọn” 

- Đổi mới mô hình quản trị. 

- Xác định rõ hướng đột phá: Trọng tâm, trọng điểm. 

- Tăng cường đào tạo và thu hút nhân lực xuất sắc. 

- Tăng cường hợp tác: quốc tế, doanh nghiệp, địa phương. 

- Đảm bảo tài chính. 
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Hình 3: Mô hình phát triển đột phá KH, CN và ĐMST & phát triển nguồn  

nhân lực 

Đầu tư tập trung các lĩnh vực có tiềm lực và thế mạnh 

ĐHQG-HCM tập trung nghiên cứu 03 lĩnh vực sau: (1) Nghiên cứu ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI), (2) Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Sinh học trong Khoa học sức 

khỏe, y sinh, nông nghiệp và bảo vệ môi trường và (3) Nghiên cứu khoa học vật liệu 

tiên tiến. 

Song song với 03 lĩnh vực nghiên cứu trên ĐHQG-HCM sẽ đẩy mạnh hợp tác 

doanh nghiệp và giải quyết vấn đề của địa phương nhằm định hướng nghiên cứu có tính 

áp dụng, thực tiễn cao tạo ra các sản phẩm mục tiêu có giá trị cạnh tranh cao cho các 

tỉnh thành phía Nam bao gồm vùng ĐBSCL, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng 

Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. 

Các định hướng về nội dung phát triển kinh tế xã hội bền vững Vùng ĐBSCL 

Nghiên cứu luận cứ, mô hình và giải pháp phát triển KT-XH phù hợp với quy hoạch 

tổng thể phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu 

(a) Nghiên cứu cơ chế, chính sách, các giải pháp điều phối, có tính liên ngành, liên 

vùng về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu. 

(b) Nghiên cứu mô hình, giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại hỗ trợ cho 

kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông thủy sản; hỗ trợ xây dựng 

thương hiệu và sản phẩm hàng hóa của ĐBSCL vào các chuỗi phân phối trong nước và 

quốc tế. 

(c) Nghiên cứu mô hình, giải pháp công nghệ thông tin phục vụ cải cách quản trị, 

hành chính; mô hình quản trị ứng dụng chuyển đổi số, các mô hình dự báo trên nền tảng 

trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu KH&CN hỗ trợ phát triển KT-XH ĐBSCL.  

(d) Nghiên cứu đề xuất các chính sách, mô hình, giải pháp phát triển và nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực vùng ĐBSCL trong bối cảnh CMCN 4.0 và hội nhập quốc 

Đổi mới mô hình quản trị 

Định hướng phát triển 

KH-CN, ĐMST và PTNNL 
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tế. 

(e) Nghiên cứu mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp qui mô lớn, theo chuỗi giá 

trị và gắn thị trường tiêu thụ; các giải pháp triển khai các chương trình OCOP gắn với 

xây dựng nông thôn mới; các giải pháp, mô hình phát triển du lịch nông thôn - nông 

nghiệp phù hợp với thế mạnh của ĐBSCL.  

(f) Nghiên cứu mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 trong xây 

dựng hệ thống y tế kết nối vùng và nâng cao chất lượng y tế tại ĐBSCL.  

(g) Nghiên cứu đánh giá hệ sinh thái nông nghiệp và môi trường ĐBSCL phục vụ 

chiến lược sản xuất nông sản an toàn và thân thiện môi trường. 

(h) Đề xuất chính sách, giải pháp và triển khai mô hình ứng dụng kinh tế tuần hoàn 

trong chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và nâng cao chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực vùng ĐBSCL. 

Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ thuộc CMCN 4.0, triển khai các giải pháp, mô 

hình KH&CN liên ngành nhằm thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao năng lực quản lý kinh 

tế - xã hội, tài nguyên, môi trường, thích ứng với BĐKH và phòng chống thiên tai 

(a) Nghiên cứu các giải pháp, mô hình thúc đẩy hợp tác, liên kết nội vùng ĐBSCL 

và liên vùng với các tỉnh Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh về kinh tế, KH&CN, 

quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

(b) Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN và công nghệ của CMCN 4.0 trong 

quan trắc, cảnh báo môi trường, quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, ứng 

dụng thương mại điện tử, nhằm hỗ trợ liên kết sản xuất, kết nối thị trường cho các sản 

phẩm chủ lực vùng ĐBSCL. 

(c) Nghiên cứu ứng dụng giải pháp KH&CN phục vụ khai thác sử dụng hiệu quả 

và bền vững tài nguyên nhiên nhiên và phòng chống thiên tai phục vụ phát triển KT-XH 

bền vững trong bối cảnh tác động BĐKH. 

(d) Nghiên cứu ứng dụng giải pháp thuận theo tự nhiên nhằm hạn chế tác động của 

biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai ở ĐBSCL. 

(e) Nghiên cứu ứng dụng mô hình, công nghệ thông minh trong dự báo sản xuất 

nông nghiệp, dịch bệnh và môi trường. 

Phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp theo 

ba trọng tâm thủy sản - cây ăn quả - lúa gắn với các tiểu vùng sinh thái, công nghiệp chế 

biến, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, dịch vụ - du lịch 

(a) Hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm, xây dựng mô hình nhân rộng ứng dụng vào 

sản xuất và đời sống các thành tựu KH&CN đạt được trong “Chương trình khoa học và 

công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nam bộ giai đoạn 2014-2020”. 

(b) Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn, lai tạo, sản xuất 

giống mới có giá trị kinh tế cao về thủy sản - cây ăn quả - lúa phù hợp với các tiểu vùng 

sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.  

(c) Nghiên cứu và ứng dụng mô hình mới về nuôi trồng thủy sản - cây ăn quả - lúa, 

thử nghiệm các đối tượng sản xuất nông nghiệp mới thích nghi với các tiểu vùng sinh 

thái, mô hình nuôi trồng đa đối tượng phù hợp với điều kiện ĐBSCL.  

(d) Nghiên cứu, thử nghiệm mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến 
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đổi khí hậu, mô hình ứng dụng kỹ thuật - công nghệ mới trong quản lý, sản xuất, chế 

biến, mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp. 

(e) Ứng dụng các công nghệ về năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ cao 

về cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp và thủy sản, công nghệ bảo quản 

và chế biến, để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực tại 

ĐBSCL. 

(f) Nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sản 

xuất kết hợp với du lịch sinh thái, mô hình dịch vụ - du lịch dựa trên khai thác hiệu quả 

tiềm năng, lợi thế về đặc điểm tự nhiên, sinh thái, nét đặc trưng văn hóa và con người 

vùng ĐBSCL. 

(g) Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong xử lý môi trường, tái sử dụng 

chất thải, phế phụ phẩm trong sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp. 

Kết luận 

Cần nhanh chóng xây dựng một số tổ chức KH&CN công lập/viện nghiên cứu 

đẳng cấp có đủ khả năng triển khai thực hiện một số ngành khoa học mũi nhọn. Để thực 

hiện được điều này thì việc xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút, tập hợp nhân 

tài/chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.  

Ưu tiên đầu tư kinh phí cho Chương trình ĐBSCL giai đoạn 2021-2025, nhất là 

cho các đề tài, dự án triển khai ứng dụng, nhân rộng mô hình chuyển giao các sản phẩm 

khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống của đồng bào các dân tộc và các cơ quan, 

doanh nghiệp vùng ĐBSCL. Chương trình nghiên cứu sản phẩm trọng điểm quốc gia: 

nhằm khuyến khích các đơn vị tạo ra sản phẩm có tầm quan trọng quốc gia, có khả năng 

cạnh tranh trên thị trường quốc tế và để hiểu rõ nội hàm cốt lõi công nghệ sản xuất và 

tiến tới tạo ra công nghệ riêng hoặc sản phẩm riêng trong tương lai; Chương trình hỗ 

trợ nắm bắt và lựa chọn công nghệ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp các 

doanh nghiệp hiểu cách vận hành và so sánh tính năng trong việc lựa chọn công 

nghệ,..../. 
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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO PHỤC VỤ  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng 

 

Sóc Trăng là tỉnh nằm ở cuối lưu vực sông Hậu, ở vị trí trung độ của dải ven biển 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Sóc Trăng rất thuận lợi cả giao thông bộ lẫn giao 

thông thuỷ. Kinh tế tỉnh Sóc Trăng duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong điều kiện có 

nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2021, GRDP trên địa bàn tỉnh đạt 35.415 tỷ đồng (theo 

giá so sánh năm 2010), tăng 1,67 lần so với năm 2010; tốc độ tăng bình quân hàng năm 

giai đoạn 2011 - 2021 là 4,76% (khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (khu vực I) tăng 

bình quân 3,02%; khu vực công nghiệp và xây dựng (khu vực II) tăng 8,29%; khu vực 

dịch vụ (khu vực III) tăng 5,77% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,26%). 

Để phát huy lợi thế và tài nguyên sẵn có, tăng giá trị và sức cạnh tranh, phát triển 

bền vững; tại Sóc Trăng, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, từng bước đưa tiến bộ khoa học phục 

vụ sản xuất và đời sống, đưa khoa học và công nghệ gắn kết chặt chẽ với hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đóng góp thiết thực trong việc nâng cao năng suất 

lao động, chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp 

và trong phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh; góp phần tích cực trong việc chuyển 

đổi mô hình kinh tế và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đạt một số kết quả sau: 

Những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đạt được có sự đóng 

góp của khoa học và công nghệ 

Nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương trên địa bàn 

tỉnh, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN), ứng 

dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất, hỗ trợ người dân địa phương 

phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. 

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh triển khai 63 nhiệm vụ KH&CN (trong đó 06 nhiệm 

vụ KH&CN thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia; 57 nhiệm vụ cấp tỉnh), với 

tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN Trung ương hơn 21 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp 

KH&CN địa phương hơn 37 tỷ đồng; đáng kể là hoạt động nghiên cứu khoa học trên 

địa bàn tỉnh cũng thu hút được nguồn kinh phí từ xã như từ kinh phí doanh nghiệp, kinh 

phí người dân, từ các đơn chủ trì, giai đoạn này tổng kinh phí xã hội đầu tư cho nghiên 

cứu khoa học hơn 40 tỷ đồng (chiếm hơn 60% tổng đầu tư của ngân sách cho hoạt động 

này), đây là một nỗ lực của ngành khoa học và công nghệ, các ngành, các cấp trong việc 

từng bước huy động nguồn đầu tư từ xã hội cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xã hội và nhân 

văn tập trung vào nghiên cứu các giải pháp để bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa, 

nghệ thuật dân gian; các giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử, phát triển du lịch, đã đạt 

được những kết quả khả quan, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh 

Sóc Trăng có bản sắc văn hóa đặc thù. Từ bao đời nay, ba dân tộc Kinh, Khmer, 

Hoa sống chan hòa sống thuận hòa, hội nhập vào cộng đồng chung và đã cùng nhau tạo 
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nên một bản sắc văn hóa dân tộc, các loại hình nghệ thuật độc đáo của nước ta. Điều 

này được thấy rõ thông qua các đề tài nghiên cứu như Tìm hiểu về nghệ thuật sân khấu 

Dù Kê Khmer Nam Bộ, Rô băm của dân tộc Khmer Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, 

đã góp phần làm rõ thêm về nguồn gốc hình thành và phát triển của loại hình nghệ thuật 

sân khấu của dân tộc Khmer; 02 loại hình nghệ thuật này đã được đưa vào Danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Đề tài về nghệ thuật tạo hình của người Khmer ở Sóc 

Trăng đã nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, trang trí, phong cách nghệ thuật 

truyền thống trong lối thể hiện và kinh nghiệm tạo tác hoa văn trong nghệ thuật tạo hình 

của người Khmer Sóc Trăng. Bên cạnh các giá trị văn hóa của người Khmer, tỉnh cũng 

đã đầu tư nghiên cứu về các giá trị văn hóa của người Kinh, Hoa như Vai trò của đình, 

chùa trong đời sống của người Kinh; Kiến trúc đình, chùa của người Kinh ở tỉnh Sóc 

Trăng; Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng,...Những di sản văn hóa đó thật đa 

dạng, phong phú, mang đậm đà bản sắc của từng dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt 

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Từ kết quả nghiên cứu phương ngữ Khmer tỉnh 

Sóc Trăng trong hệ thống tiếng Khmer Nam Bộ, đã xây dựng được bộ Sách chuyên khảo 

tập hợp các mục từ phương ngữ Khmer tỉnh Sóc Trăng, đây là sản phẩm nghiên cứu có 

ý nghĩa phục vụ cho việc tham khảo, dịch thuật, dạy và học tiếng Khmer. Đồng thời, 

tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng mô hình giáo dục tích hợp STEM cho học sinh phổ thông 

ở tỉnh Sóc Trăng, đã xây dựng được khung chương trình và chương trình chi tiết STEM 

tích hợp phẩm chất, kỹ năng, triển khai mô hình giáo dục STEM tích hợp tại 12 câu lạc 

bộ STEM của 03 điểm trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng; Nghiên cứu xây dựng mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với 

biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng, đã xây dựng được 02 

tài liệu giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho giáo viên và học sinh. 

Từ kết quả đánh giá thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã tiến hành khảo sát đánh giá 

đúng thực trạng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh, từ đó định hướng phát triển nhân lực 

để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020; dự báo được nhu cầu nhân lực phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất 06 giải pháp chủ yếu phát triển và sử dụng nguồn 

nhân lực đến năm 2020. Trên cơ sở kết quả của đề tài, ngày 11/7/2012 Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2020 và ngày 11/7/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Nghị 

quyết số 06-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030. 

Lĩnh vực khoa học tự nhiên 

Các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên tập trung vào việc ứng 

dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống; thực hiện các giải 

pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường; 

chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng của tỉnh.  

Tỉnh đã đầu tư rất lớn cho hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu, đẩy mạnh thâm 

canh tăng diện tích gieo trồng lúa và áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật, thay đổi 

giống lúa mới nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Sản lượng lúa hàng năm của 

tỉnh đạt trên 02 triệu tấn. Tỉnh đã chuyển dần sản xuất lúa theo hướng đặc sản, chất 

lượng cao, mang lại giá trị thu nhập cao cho người sản xuất, tại Hội nghị Quốc tế lần 

thứ 9 về Thương mại Gạo tổ chức tại Ma Cau (Trung Quốc), gạo ST24 được vinh danh 
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trong “Top 3 Gạo ngon nhất thế giới”; tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 11 về Thương mại 

gạo, tổ chức tại Manila (Philippines), gạo ST 25 được vinh danh “Gạo ngon nhất thế 

giới”. Đóng góp vào đó là vệc ứng dụng các tiến bộ KH&CN để chọn tạo giống lúa 

thơm và lúa cao sản kháng rầy nâu, nghiên cứu Lai tạo và chọn các giống lúa thơm phục 

vụ các vùng trồng lúa thơm của tỉnh, từ các giống lúa này là nguồn vật liệu phục vụ công 

tác lai tạo ra các giống lúa ST có năng suất, chất lượng cao. Năm 2021, công trình: 

“Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa thơm Sóc Trăng: ST24 và ST25 giai đoạn 

2008-2016” đã được Chủ tịch Nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt 6. 

Đây là vinh dự chung cho lúa gạo Sóc Trăng và cũng là cơ hội để tỉnh Sóc Trăng phát 

huy tiềm năng, thế mạnh sản xuất các giống lúa, gạo thơm đặc sản trong thời gian tới. 

Ngoài ra, tỉnh đã tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Tài nguyên 

Thạnh Trị” dùng cho sản phẩm gạo Tài nguyên của huyện Thạnh Trị. 

Ngoài cây lúa, rau màu và cây ăn trái cũng là cây trồng quan trọng trong cơ cấu 

kinh tế của tỉnh Sóc Trăng. Cây hành tím Vĩnh Châu Sóc Trăng gắn liền với truyền 

thống, văn hoá của đồng bào dân tộc Khmer vùng đất Vĩnh Châu, với diện tích trồng 

hàng năm dao động trong khoảng 6.000 ha - 6.500 ha, các loại rau đặc trưng cho cùng 

Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên; các loại cây ăn trái như bưởi, vú sữa tím, xoài, sầu riêng, 

.... đặc trưng cho vùng ngọt Kế Sách, Cù Lao Dung; Vĩnh Châu với cây nhãn, thanh 

long, mãng cầu (quả na); cây mãng cầu gai của vùng đất Ngã Năm. Theo định hướng 

phát triển của tỉnh, xu thế phát triển hiện nay không dừng lại ở việc bán buôn như ngày 

trước, mà hướng đến những sản phẩm mang giá trị gia tăng cao, có xuất khẩu, kết hợp 

với du lịch. Điển hình, tỉnh đã triển khai nghiên cứu xây dựng các quy trình để sản xuất 

07 sản phẩm (Hành tím chế biến giảm thiểu (hành tươi); hành tím muối chua; nước uống 

hành tím; mứt hành tím; hành tím sấy thăng hoa; bột hành sấy; hành tím chiên chân 

không); đồng thời, đã nghiên cứu phân tích các thành phần tạo nên đặc trưng của củ 

hành tím trồng tại thị xã Vĩnh Châu để làm cơ sở xây dựng chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” 

dùng cho sản phẩm hành tím của tỉnh. Ngày 28/5/2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành 

Quyết định số 2665/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý 

“Vĩnh Châu” cho sản phẩm hành tím của tỉnh Sóc Trăng. Đây là cơ sở để phát huy lợi 

thế, tăng sức cạnh trạnh trên thị trường cũng như khẳng định danh tiếng của hành tím 

Vĩnh Châu. Từ những kết quả trên, tỉnh đang thu hút đầu tư ngoài tỉnh trong tiêu thụ củ 

hành tím, hiện đã có doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN 

tỉnh Sóc Trăng đầu tư tại tỉnh. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã và đang đầu tư xây dựng các nhà lưới, ứng dụng 

công nghệ tưới tiết kiệm, các quy trình sản xuất tiên tiến,... vào các mô hình sản xuất 

rau nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của các loại rau đáp ứng nhu cầu của người 

tiêu dùng. Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng kết hợp với tưới nhỏ giọt tại huyện 

Châu Thành và Trại Thực nghiệm Công nghệ Sinh học thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến 

bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng; Mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự 

động tại huyện Thạnh Trị; Mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu 

Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu; … Bên cạnh 

việc ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, tỉnh đã kết hợp với hệ thống điều khiển tự 

động, thiết bị giám sát nhiệt độ, ẩm độ qua internet để xây dựng mô hình sản xuất rau 

an toàn ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất và 

tiêu dùng trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm an toàn. Toàn tỉnh có trên 100 nhà 

lưới, nhà màng trồng rau. Diện tích sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP trên 35 ha. 

Việc duy trì, phát triển các mô hình sản xuất rau an toàn cùng với việc ứng dụng các 
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công nghệ tiên tiến cũng là một trong các điểm tham quan phục vụ khách du lịch. Điển 

hình tại Công ty Cổ phần Beloved Farm, thực hiện mô hình trồng rau an toàn ứng dụng 

công nghệ tiên tiến kết hợp du lịch và giáo dục. 

Khai thác lợi thế tài liệu bản địa là một điển hình của thị xã Ngã Năm, từ trái 

mãng cầu gai ban đầu được trồng để bán trái tươi, trong thời gian qua, địa phương quan 

tâm trong việc thúc đẩy các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nghiên cứu các sản phẩm chế 

biến từ quả mãng cầu gai, sản phẩm được bán ra đầu tiên trên thị trường được biết đến 

với tên gọi Trà Mãng cầu, với sự đầu tư, cải tiến, áp dụng các hệ thống quản lý chất 

lượng, Trà Mãng cầu gai được làm ra từ các chủ thể ở thị xã Ngã Năm đã tham gia 

Chương trình OCOP của tỉnh và được xếp hạng từ 3 đến 4 sao. Xuất phát từ nhu cầu của 

địa phương, để nâng cao giá trị và phát triển sản phẩm mãng cầu gai theo chuỗi giá trị, 

tỉnh đã đầu tư nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến 05 sản phẩm từ mãng cầu gai (trà 

quả mãng cầu lên men; trà quả mãng cầu túi lọc; nước quả mãng cầu lên men; trà lá 

mãng cầu lên men; bột sinh tố mãng cầu); đồng thời, chuyển giao cho Công Ty TNHH 

Cẩm Thiều để sản xuất các sản phẩm. Trên cơ sở đó, Công Ty TNHH Cẩm Thiều đã 

đăng ký doanh nghiệp KH&CN. Tỉnh cũng đã nghiên cứu xây dựng và phát triển sản 

phẩm bánh nhân mứt mãng cầu gai và sản phẩm chanh gừng mật ong để đưa ra thị 

trường tiêu thụ; xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” 

dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, tỉnh đã xác 

lập quyền sở hữu trí tuệ gắn với địa danh cho các sản phẩm như: Vú sữa tím Trinh Phú 

(Kế Sách), Trái cây Cù Lao Dung, Trái cây Vĩnh Châu, xoài An Thạnh 1. Đáng kể, Vú 

sữa tím vùng Kế Sách hiện nông sản của tỉnh có thị trường xuất khẩu sang Mỹ. 

Thuỷ sản được xác định là một trong các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Sóc 

Trăng. Dựa trên lợi thế, tiềm năng vốn có về biển cùng những điều kiện tự nhiên phù 

hợp nên đã phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở cả 3 vùng sinh thái nước mặn, lợ, ngọt. Bên 

cạnh mô hình tôm - lúa và phương thức quảng canh cải tiến, mô hình nuôi tôm công 

nghiệp được phát triển nhanh và đạt hiệu quả cao. Ngoài tôm sú, tôm thẻ, một đối tượng 

thuỷ sản khác cũng là nét đặc trưng của tỉnh và đã được Cục Sở hữu trí cấp giấy chứng 

nhận chỉ dẫn địa lý và Artemia. 

Nhằm hướng tới một mô hình nuôi Artemia đạt năng suất ổn định, bền vững, 

nâng cao giá trị sản phẩm, thu nhập cho nông dân địa phương, tỉnh đã triển khai mô hình 

nuôi Artemia thâm canh tại thị xã Vĩnh Châu, đã tạo được mối quan hệ khép kín từ khâu 

nuôi đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển 

sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. Từ hiệu quả nêu trên, Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu đã 

tiếp tục đầu tư thêm 02 thiết bị sấy trứng bào xác Artemia. Thị trường tiêu thụ trứng bào 

xác Artemia Vĩnh Châu đã được mở rộng, hiện nay trứng bào xác Artemia Vĩnh Châu 

được tiêu thụ ở Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Để tiếp tục khai thác tiềm năng, đặc trưng 

riêng về điều kiện tự nhiên của địa phương cho việc phát triển sản xuất Artemia tỉnh 

đang đầu tư nghiên cứu quy trình nuôi Artemia ở độ mặn thấp theo chế độ dinh dưỡng 

cải tiến tại thị xã Vĩnh Châu. Tỉnh cũng đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ điện tử 

và thông tin để quản lý một số chỉ số môi trường trong ao nuôi tôm nước lợ ở tỉnh Sóc 

Trăng để quản lý, kiểm soát tốt các chỉ tiêu môi trường ao nuôi. 

Một hướng trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN của tỉnh hiện nay là kết 

hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kết hợp nghiên cứu, ứng dụng và 

phát triển du lịch. Từ dự án “Xây dựng hệ thống tưới cây tự động và chiếu sáng công 

cộng dựa trên nền tảng Internet Vạn Vật (IoT) kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời phục 
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vụ phát triển mô hình xã nông thôn mới thông minh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng”, đã xây dựng mô hình hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng năng 

lượng mặt trời và mô hình hệ thống tưới tự động cho cây xoài ứng dụng giải pháp IoT 

và điện năng lượng mặt trời, đồng thời dự án đã đề xuất bộ tiêu chí nông thôn mới thông 

minh, có khả năng ứng dụng trong giai đoạn sắp tới; dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN 

xây dựng mô hình vườn cây ăn trái kết hợp với du lịch sinh thái sông nước miệt vườn 

và sinh thái đất ngập nước tại các huyện Cù Lao Dung và Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng” đã 

giúp cho các hộ dân có mô hình du lịch sinh thái có cơ hội tiếp cận kiến thức, ứng dụng 

công nghệ thông tin  quảng bá, quản trị du lịch, điển hình mô hình du lịch Sân Tiên của 

Hợp tác xã thuỷ sản Hưng Phú (Cù Lao Dung). 

Bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và hỗ trợ của các tổ chức trong nước và 

quốc tế, ngành y tế của tỉnh được trang bị thêm phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng 

thành tựu khoa học trong nghiên cứu và điều trị. Kết quả nghiên cứu của đề tài “Đánh 

giá hiệu quả phục hồi vận động sau đột quỵ bằng thể châm cải tiến kết hợp tái học hỏi 

vận động” đã được chuyển giao cho Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng phối hợp với các đơn vị có 

liên quan khai thác, sử dụng kết quả của đề tài. Kết quả của đề tài sau khi chuyển giao 

đã được đưa vào ứng dụng tại Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Sóc 

Trăng, đã hỗ trợ điều trị được 4.260 bệnh nhân phục hồi vận động sau đột quỵ và đào 

tạo được 9 y, bác sĩ, kỹ thuật viên sử dụng thuần thục phương pháp sử dụng thể châm 

cải tiến kết hợp với tái học hỏi vận động. Trong quá trình điều trị cho thấy, số bệnh nhân 

điều trị theo phương pháp thể châm cải tiến kết hợp với tái học hỏi vận động có thời 

gian phục hồi nhanh hơn, sử dụng ít cặp kim châm hơn so với phương pháp cổ điển, tỷ 

lệ phục hồi vận động sau đột quỵ đạt trên 85%. Đồng thời, thông qua kết quả đề tài “Sưu 

tầm các bài thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để bảo tồn và sử dụng 

trong điều trị bệnh” đã tiến hành nghiên cứu, sưu tầm được 270 bài thuốc y học cổ truyền 

hiện đang được sử dụng ở tỉnh Sóc Trăng để điều trị bệnh, phân tích đánh giá hiệu quả 

điều trị bệnh của một số bài thuốc được sưu tầm, trong đó có 02 bài thuốc nam điều trị 

đái tháo đường và thoái hóa khớp gối đã qua quá trình khảo sát đánh giá hiệu quả điều 

trị.  

Hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp 

khởi nghiệp (startup), hoạt động đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ 

Hiện nay, tỉnh Sóc Trăng có 04 doanh nghiệp KH&CN, các sản phẩm hình thành 

từ kết quả KH&CN của các doanh nghiệp như: Đông trùng tươi, Rượu Đông trùng hạ 

thảo, nước yến Đông trùng hạ thảo; sản phẩm bổ sung vào môi trường nuôi thủy sản 

(Chế phẩm hữu cơ vi sinh dùng trong nuôi thủy sản VTV); các sản phẩm từ quả mãng 

cầu gai; … Trong đó, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ kết quả KH&CN của Công 

ty TNHH MTV Thiên Vạn Tường, Công ty TNHH dịch vụ sản xuất thương mại Thành 

Đạt khá tốt. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Thiên Vạn Tường tiếp tục triển khai hoạt 

động nghiên cứu thông qua thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô 

hình nhà nuôi chim yến và phát triển nghề nuôi chim yến tại tỉnh Sóc Trăng”, Công ty 

TNHH dịch vụ sản xuất thương mại Thành Đạt đang thực hiện dự án “Xây dựng mô 

hình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản tại huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng”. 

Các doanh nghiệp KH&CN đã góp phần hình thành sản phẩm mới từ nguyên liệu 

nguồn gốc bản địa của tỉnh, đóng góp vào sự thành công của Chương trình OCOP tỉnh, 

như: Công ty TNHH MTV Thiên Vạn Tường có 03 sản phẩm xếp hạng OCOP (02 sản 



57 

 

 

phẩm 4 sao, 01 sản phầm 3 sao); Công ty TNHH Cẩm Thiều có 03 sản phẩm xếp hạng 

OCOP xếp hạng 4 sao. 

Tỉnh Sóc Trăng nỗ lực vận dụng các nguồn lực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh, trong đó có phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Hiện nay, các 

cơ quan chuyên môn của tỉnh đang là đối tác hợp tác của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo như:  

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Sóc Trăng là thành viên của 

Mạng lưới khởi nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đối tác hợp tác 

của các đơn vị, doanh nghiệp ngoài tỉnh như: Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt 

Nam - Hàn Quốc, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp An Giang, Trung tâm Hỗ 

trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên 

Cần Thơ, Công ty TNHH Vietnam Silicon Valley Accelerator. Trung tâm Ứng dụng 

Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng là thành viên của Mạng lưới khởi nghiệp vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long; kết nối các chuyên gia từ các trường đại học như Đại học Mở 

Thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Innovation Hub, … Ngoài ra, các đơn vị trong tỉnh 

như Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở KH&CN, Đoàn Thanh niên 

Cộng sản HCM tỉnh Sóc Trăng, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Trường Cao 

đẳng Nghề Sóc Trăng cũng phối hợp trong hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa 

của doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng”, tỉnh hỗ trợ kinh phí cho 98 doanh nghiệp, đơn vị xây 

dựng tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, hợp quy, tự công bố sản phẩm hàng hóa theo 

Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng tiên tiến, xây dựng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025 với tổng kinh 

phí hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng. Hướng dẫn 16 doanh nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng 

quốc gia, trong đó có 06 doanh nghiệp đã đạt giải thưởng; hỗ trợ 34 doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử; 

tem truy xuất nguồn gốc, tem nhãn chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Châu” gắn với truy xuất nguồn 

gốc. 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu công nghiệp được tỉnh đây 

mạnh thông qua tập huấn, thực hiện chuyên mục truyền hình thông tin KH&CN, tổ chức 

các cuộc hội thảo. Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tổ chức 15 lớp tập huấn, hội thảo với khoảng 632 học viên, đại biểu tham dự. Số đơn 

đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp giai đoạn 2018 - đến nay trên toàn tỉnh tăng 

hơn 50% giai đoạn trước đó, đặc biệt các doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến việc 

đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình ở nước ngoài, điều này rất quan trọng đối với doanh 

nghiệp có chiến lược xuất khẩu sang thị trường quốc tế. Công tác tư vấn, hướng dẫn 

đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Sóc Trăng có 574 đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công 

nghiệp (02 đơn sáng chế, 01 đơn giải pháp hữu ích, 22 đơn kiểu dáng công nghiệp, 547 

đơn nhãn hiệu, 02 đơn chỉ dẫn địa lý), có 309 văn bằng được cấp (02 sáng chế, 01 giải 

pháp hữu ích, 18 kiểu dáng, 286 nhãn hiệu, 02 chỉ dẫn địa lý). Trong giai đoạn này, việc 

thúc đẩy đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở thị trường quốc tế cũng được tỉnh quan 

tâm thực hiện, các doanh nghiệp điển hình như Công ty Cổ phần Thuỷ sản Sóc Trăng, 

Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm Bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên, Công ty 

TNHH Bánh pía - Lạp xưởng Hải Sơn; Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí; thị trường 
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mà các doanh nghiệp hướng đến là Châu Âu, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, 

Canada, Đông Nam Á, … Đây là một bước mở ra cơ hội toàn cầu cho doanh nghiệp 

tỉnh, khi doanh nghiệp sẵn sàng cho hội nhập. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Việt Nam nói chung và Sóc Trăng nói riêng có 

nhiều cơ hội để hội nhập và phát triển trên nhiều lĩnh vực với quy mô và tốc độ nhanh 

hơn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Cùng với sự phát triển kinh tế - 

xã hội ổn định của tỉnh, ngành KH&CN đã và đang nỗ lực hết sức mình nhằm phục vụ 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. KH&CN đã cùng với các ngành, các địa 

phương từng bước đưa KH&CN vào thực tiễn sản xuất, đời sống, ở từng giai đoạn luôn 

bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp.  
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VAI TRÒ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ  

TUẦN HOÀN ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ LỰC  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Nguyễn Minh Tú 1, Nguyễn Thanh Bình2, Đặng Kim Khôi 3, Lê Minh Hạnh4, 

Bạch Tân Sinh1,5, Nguyễn Hồng Quân 1, 6, (*) 
 (*) Email: nh.quan@iced.org.vn 

Tóm tắt 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đứng trước những cơ hội và thách 

thức trong quá trình phát triển. Đảng và nhà nước đã ban hành những chủ trương và 

chỉnh sách nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ĐBSCL. Kinh tế tuần hoàn 

(KTTH), Kinh tế Xanh (KTX) là những cách tiếp cận hướng đến mục tiêu trên. Khoa 

học và công nghệ (theo liên – xuyên ngành) là yêu cầu cấp bách sẽ góp thúc đầy, phát 

triển các mô hình KTTH, KTX. Bài viết này phân tích một số cơ hội áp dụng KTTH cho 

một số chuỗi sản phẩm chú lực ĐBSCL trên nền tảng áp dụng khoa học công nghệ, đổi 

mới sáng tạo cũng như một số gợi ý chính sách cần thực hiện trong thời gian tới. 

Từ khóa: Kinh tế tuần hoàn; Kinh tế Xanh; Mô hình 4 nhà; Khoa học công nghệ; 

Đổi mới sáng tạo; 

1. Giới thiệu  

Với lợi thế đất đai màu mỡ, trong đó đất nông nông nghiệp chiếm tới 63% diện 

tích toàn vùng và điều kiện tự nhiện thuận lợi, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 

trung tâm lớn về sản xuất lúa và thủy sản của cả nước, đóng góp 55,9% sản lượng lúa 

và 56,2% sản lượng thủy sản nuôi trồng của Việt Nam (TCTK, 2019). Ngoài ra ĐBSCL 

có diện tích cây ăn quả khoảng 377.700 ha, chiếm 33,3% so với cả nước8. Theo báo cáo 

kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2021, mặc dù hứng chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19 trong năm 2021, khu vực nông nghiệp của ĐBSCL vẫn tăng trưởng mạnh 

mẽ với 3.4%, trong đó xuất khẩu nông thủy sản của vùng đóng vai trò then chốt trong 

việc duy trì thặng dư thương mại cho Việt Nam. Ngoài ra tốc độ tăng năng suất lao động 

nông nghiệp trung bình ở ĐBSCL rất cao, lên tới 9,03%/năm, gấp hơn 2 lần so với khu 

vực công nghiệp (4,39%) và dịch vụ (3,82%) (VCCI, 2022). 

Tuy nhiên ĐBSCL cũng đang đứng trước những thách thức liên quan đến biến 

đổi khí hậu cũng như các vấn đề phát triển nội tại như chất lượng nguồn nhân lực thấp, 

tỉ lệ xuất cư (làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương) cao, nguồn nguyên liệu 

chưa đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, và chất lượng cơ sở hạ tầng giao thông còn 

thấp (VCCI, 2022). Khu vực ĐBSCL còn tụt lại phía sau trong lĩnh vực thu hút đầu tư 

nước ngoài với số dự án và giá trị đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép 

                                              
8 https://nongthonviet.com.vn/dong-bang-song-cuu-long-quy-hoach-mo-rong-vung-cay-an-trai.ngn 

1 Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) 

2 Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ  

3 Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế Nông nghiệp, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam 

4 Trường Đại học Việt Đức 

5 Viện chính sách và quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

6 Trung Tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM 

  

https://nongthonviet.com.vn/dong-bang-song-cuu-long-quy-hoach-mo-rong-vung-cay-an-trai.ngn
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năm 2019 thấp thứ hai trong các vùng của cả nước (chỉ hơn vùng Tây Nguyên) (TCTK, 

2021).  

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL và ứng phó với biến đổi 

khí hậu, chính phủ và các bộ ngành đã có nhiều chương trình, chính sách nhằm định 

hình và phát triển các mô hình sản xuất phù hợp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của 

khu vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Nghị quyết số 120 

của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL ban hành năm 2017 là chính 

sách lớn có tác động toàn diện đến việc phát triển và chuyển đổi mô hình sản xuất nông 

nghiệp của khu vực theo hướng phù hợp với điều kiện tự nhiên ở từng khu vực và thích 

ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 

của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, 

an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị 

Quyết số số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW là những chính sách lớn đã và sẽ có tác động 

lớn đến sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL. Cùng với đó, ngày 28 tháng 2 năm 2022 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 287/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy 

hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, 

trong đó xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng gia tăng hiệu quả và giá 

trị, tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững và ứng dụng 

công nghệ cao. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, quy hoạch cũng định hướng đẩy 

mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực cây con giống, thức 

ăn và chế biến; tăng cường canh tác bền vững bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

Mô hình kinh tế tuần hoàn (KTTH) là cách tiếp cận mới, khác biệt với mô hình 

sản xuất “khai thác-sản xuất-tiêu dùng-thải bỏ” truyền thống, nhằm hướng tới mục tiêu 

giảm thiểu nguồn đầu vào, kéo dài thời gian sử dụng bằng cách tái chế, tái sử dụng và 

tận dụng sản phẩm, từ đó góp phần sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và hạn chế phát 

thải các chất độc hại ra môi trường (Ellen MacArthur Foundation, 2019). Mô hình 

KTTH còn được xem là cách tiếp cận mang tính hệ thống dựa trên các mô hình kinh 

doanh nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tất cả các khía cạnh kinh tế, xã hội và 

môi trường. Ngày 7 tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án phát 

triển KTTH ở Việt Nam. Đề án đặt ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm phát triển 

KTTH ở nước ta, trong đó xây dựng nền KTTH nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng 

tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu 

lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng 

chống chịu của doanh nghiệp và chuỗi cung ứng trước các biến động từ bên ngoài. Đối 

với ngành nông nghiệp ĐBSCL, việc áp dụng các nguyên tắc KTTH sẽ mang lại nhiều 

tác động to lớn về mặt kinh tế và môi trường do quy mô sản xuất nông nghiệp của vùng 

ĐBSCL, cũng như tiềm năng rất lớn trong việc tận dụng và giảm thiểu các nguồn đầu 

vào, xử lý và tái chế chất thải và nước thải, tận dụng phụ phế phẩm trong sản xuất của 

vùng. 

Trong khoảng hơn 2 thập niên gần đây khái niệm “Kinh tế xanh” đã xuất hiện 

trên thế giới xuất phát từ mong muốn chuyển hướng phát triển kinh tế theo hướng xanh 

hơn, bền vững hơn để giảm thiểu hậu quả của những khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí 

hậu, khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức của nền “Kinh tế nâu” (Brown Economy) 

ở giai đoạn trước đó (Barbier, 1989; Barbier, 2007; Trần Thanh Lâm, 2013). Thuật ngữ 

“Kinh tế xanh – KTX” (Green Economy) chính thức được cộng đồng quốc tế sử dụng 
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tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về phát triển bền vững (tháng 6-2012) tại 

Rio de Janeiro, Braxin (Young, 2013). Nền KTX được hiểu đầy đủ là “Nền kinh tế nâng 

cao đời sống con người và cải thiện công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu đáng kể 

những rủi ro môi trường và những thiếu hụt sinh thái” (UNEP, 2010), gồm có 3 trụ cột 

là mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên và hướng tới công bằng xã hội (Hội 

bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, 2018; Trần Thị Hương (2019); Nguyễn 

Hoàng Nam và ctv., 2020). Do đó, lợi ích chính của KTX còn là trụ cột để giảm nghèo 

(UNEP, 2011).  

Ở nước ta, từ năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia 

về tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1393/QĐ‐TTg ngày 25/9/2012, và Chiến lược 

này được cập nhật cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 tại Quyết định số 1658/QĐ-

TTg ngày 01/10/2021. Phát triển kinh tế đất nước theo hướng xanh và tuần hoàn được 

tiếp tục khẳng định tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

thông qua ngày 01/02/2021. Như vậy, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chiến lược, chính 

sách hướng đến nền KTX, KTTH và carbon thấp để góp phần gia tăng giá trị kinh tế, 

giảm thiểu ô nhiễm, giảm phát thải khí nhà kính hướng đến phát triển bền vững quốc 

gia, đặc biệt là vùng ĐBSCL. 

2. Tiềm năng chuỗi giá trị theo mô hình KTTH Đồng bằng Sông Cửu Long 

Đối với ngành nông nghiệp ĐBSCL, việc áp dụng các nguyên tắc KTTH sẽ mang 

lại nhiều tác động to lớn về mặt kinh tế và môi trường do quy mô sản xuất nông nghiệp 

của khu vực, cũng như tiềm năng rất lớn trong việc tận dụng và giảm thiểu các nguồn 

đầu vào, xử lý và tái chế chất thải và nước thải, tận dụng phụ phế phẩm để gia tăng giá 

trị sản xuất nông nghiệp. ĐBSCL có hệ sinh thái đa dạng (nước lũ, đất ngập nước, rừng 

ngập mặn) có thể tận dụng để cung cấp các nguồn đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, 

ngoài ra các hệ sinh thái đất ngập nước và rừng ngập mặn còn có thể được tận dụng để 

xử lý chất thải trong hoạt động nuôi trồng thủy sản (Thư và cộng sự, 2021). Lĩnh vực 

sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL hàng năm thải ra môi 20 triệu tấn rơm rạ, 4 triệu tấn trấu và 

2 triệu tấn cám (MONRE, 2014). Việc tận dụng được các nguồn phụ phế phẩm này có 

ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo ở ĐBSCL. 

Ngoài ra, các hoạt động chăn nuôi ở ĐBSCL thải ra môi trường 2,78 triệu tấn chất thải 

mỗi năm, chủ yếu từ các hoạt động chăn nuôi lợn, gia cầm và gia súc (Tung, 2017). Việc 

tận dụng các nguồn chất thải này chỉ mới dừng lại ở áp dụng các mô hình biogas, ủ phân 

compost, hoặc sử dụng trực tiếp. Đối với lĩnh vực sản xuất thủy sản, ĐBSCL có diện 

tích và sản lượng tôm và cá tra lớn nhất cả nước, và là địa bàn của nhiều nhà máy chế 

biến thủy sản xuất khẩu. Do đó tiềm năng của việc tận dụng các chất thải từ hoạt động 

nuôi trồng và chế biến là rất lớn. Điển hình có thể kể đến các chuỗi sản phẩm chính như 

sau. 

2.1. Chuỗi giá trị thủy sản (tôm và cá tra)   

Theo số liệu của Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), 

trong giai đoạn 2010-2019, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ngành hàng cá tra tăng 40,5% 

với tốc độ tăng bình quân 3,8%/năm, từ 1,427 tỷ USD năm 2010 lên mức 2 tỷ USD 

trong năm 2019. Tuy nhiên một nghịch lý là tốc độ gia tăng giá cá tra nguyên liệu lại 

trong thời gian gần đây lại thấp hơn giá trị gia tăng chi phí sản xuất, chủ yếu do giá các 

nguyên liệu chế biến thức ăn như đậu tương khô và bột đạm gia tăng đáng kể (Hiếu, 

2019). Việc giải quyết các điểm nghẽn và nâng cấp chuỗi giá trị (Hình 1) do đó là cần 

thiết nhằm cân bằng lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi và cải thiện hiệu sản xuất cho 
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ngành hàng cá tra. Đối với ngành tôm, việc nuôi trồng vẫn phụ thuộc vào nguồn thức ăn 

nhập khẩu từ nước ngoài và phần lớn các phụ phẩm trong quá trình chế biến (chiếm hơn 

40% trọng lượng tôm) chưa được khai thác, dẫn đến lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi 

trường. Nhìn chung, việc áp dụng khoa học công nghệ là cần thiết nhằm gia tăng sản 

lượng và hiệu quả sản xuất cho ngành thủy sản. Mô hình KTTH trong ngành thủy sản 

là một cách tiếp cận mới ở nước ta, tuy nhiên đối tượng và mức độ áp dụng còn hạn chế 

(chủ yếu được áp dụng ở các công ty lớn và tập trung vào một số khâu trong quy trình 

sản xuất). Áp dụng mô hình KTTH sẽ nâng cao giá trị của các phụ phẩm, phế phẩm, 

giảm lượng chất thải phát sinh, đồng thời xây dựng được một chuỗi giá trị thủy sản bền 

vững về mặt môi trường và hài hòa về mặt lợi ích giữa các tác nhân tham gia cung ứng, 

sản xuất, chế biến và phân phối ở ĐBSCL. 

 

Hình 1. Chuỗi giá trị cá tra Đồng bằng sông Cửu Long (Nguồn: Hiếu, 2019) 

2.2. Chuỗi giá trị lúa gạo  

ĐBSCL là khu vực sản xuất lúa gạo chủ lực của cả nước, chiếm 54% về diện tích 

canh tác và 56% về sản lượng của cả nước (Tổng cục Thống kê, 2020). Tuy nhiên, chuỗi 

giá trị gạo ở ĐBSCL (Hình 2) còn tồn tại nhiều vấn đề bất cập như có quá nhiều khâu 

trung gian dẫn đến khó khăn trong việc quản lý chuỗi cung ứng (Lộc và Son 2011, Thanh 

và đồng sự 2015), trong đó có tồn tại những tác nhân mặc dù không tạo ra giá trị cho 

chuỗi nhưng chia sẻ lợi ích từ chuỗi giá trị, từ đó làm cho thu nhập của người nông dân 

nhận được rất thấp so với các tác nhân khác (Thanh và đồng sự 2015). Cũng theo Thanh 

và đồng sự (2015) thì chi phí phân bón và thuốc trừ sâu chiếm tỷ trọng cao nhất trong 

cơ cấu chi phí sản xuất của người nông dân (45%). Ngoài ra, một lượng phụ phế phẩm 

từ canh tác lúa vẫn bị đốt bỏ hoặc bỏ lại trên đồng ruộng, trong khi đó chỉ có một lượng 

nhỏ rơm rạ được sử dụng để trồng nấm, phân bón hữu cơ, sản xuất hàng thủ công mỹ 

nghệ hoặc đệm lót sinh học. Việc tận dụng phụ phẩm từ cây lúa để sản xuất các mặt 

hàng có giá trị kinh tế cao như dầu cám, silica dùng trong ngành dược…chỉ mới được 

áp dụng ở một vài công ty lớn. 
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Hình 2. Chuỗi lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long (Nguồn: Lộc và Sơn, 2011) 

2.3. Chuỗi giá trị trái cây (xoài)   

ĐBSCL sở hữu đa dạng các chủng loại trái cây từ địa phương đến nhập nội (xoài 

Thái Lan, xoài Đài Loan; sầu riêng MonThong, sầu riêng Ri 6, mít Thái, nhãn Edaw, 

chôm chôm Java…), trong đó một số cây ăn quả được canh tác theo hình thức rải vụ 

bằng bằng các biện pháp kỹ thuật phù hợp đã cung cấp cho thị trường nguồn hàng quanh 

năm. ĐBSCL là khu vực có diện tích canh tác xoài lớn nhất cả nước (47%) với diện tích 

khoản 48.000 hecta và sản lượng 567 nghìn tấn trong năm 20209. Trong chuỗi giá trị 

của xoài hiện nay, chi phí phân thuốc đang chiếm một tỷ phần rất lớn, trên 50% chi phí 

sản xuất (Kiệt và Thành 2014; Kiệt và đồng sự 2015). Điều này dẫn đến hai hệ quả làm 

chuỗi giá trị ngành xoài trở nên bấp bênh, lệ thuộc vào thị trường dễ tính (thị trường 

trong nước và Trung Quốc), kém cạnh tranh trên thị trường quốc tế và cả trong nước khi 

đối đầu với các sản phẩm xoài đến từ các quốc gia khác, và không thể tiếp cận các thị 

trường khó tính, có yêu cầu cao như châu Âu, Hoa Kỳ, Canada10. 

Bên cạnh đó, sản phẩm xoài chủ yếu được tiêu dùng tươi vì vậy khâu bảo quản 

sau thu hoạch và vận chuyển cũng chiếm chi phí khá lớn, khoản 25% tổng chi phí đầu 

vào và chi phí tăng thêm của chuỗi giá trị (Kiệt và Thành 2014). Các doanh nghiệp chế 

biến thực phẩm nông sản tham gia chế biến sản phẩm từ xoài còn khá khiêm tốn, chủ 

yếu chế biến sản phẩm xoài cát chu và một số xoài có giá thành sản phẩm thấp như xoài 

keo, xoài ghép. Phế phẩm từ các hoạt động chế biến và thải loại trong quá trình vận 

chuyển hàng tươi thường không được xử lý mà phát thải trực tiếp ra môi trường gây ô 

nhiễm nghiêm trọng11. Như vậy, để ổn định chuỗi giá trị của ngành xoài thì cần phải 

                                              

9
https://nongnghiep.vn/nang-cao-nang-luc-tuan-thu-cac-quy-dinh-doi-voi-xoai-xuat-khau-d288237.html truy cập 

ngày 27 tháng 06 năm 2021 

10
 https://nhandan.vn/chuyen-lam-an/tim-huong-phat-trien-xoai-cat-hoa-loc-223374 truy cập ngày 27 tháng 06 

năm 2021 

11
 http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/201902/phe-pham-tu-xoai-gay-o-nhiem-moi-truong-2934244/ truy 

cập ngày 28 tháng 06 năm 2021. 

https://nongnghiep.vn/nang-cao-nang-luc-tuan-thu-cac-quy-dinh-doi-voi-xoai-xuat-khau-d288237.html
https://nhandan.vn/chuyen-lam-an/tim-huong-phat-trien-xoai-cat-hoa-loc-223374
http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/201902/phe-pham-tu-xoai-gay-o-nhiem-moi-truong-2934244/
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giảm chi phí sản xuất, nhất là chi phí phân bón, thuốc trừ sâu, chi phí sau thu hoạch và 

đa dạng đầu ra (Nguồn: VCCI, 2022).  

 

Hình 3. Chuỗi giá trị xoài ở tỉnh Đồng Tháp (Nguồn: Kiệt và Thành, 2014) 

3. Vai trò KHCN trong KTTH, KTX  

3.1. Vai trò đổi mới sáng tạo và cách mạng 4.0  

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã nhắc nhiều đến các từ khóa 

như “kinh tế số” và “đổi mới sáng tạo”. Cụ thể trong mục “Nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu” có nêu đến các nhiệm vụ như “Đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô 

hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển 

kinh tế số”, và “Nâng cao chất lượng nguồn lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng 

dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ”. Không những thế, tinh thần của Nghị 

quyết Đại hội Đảng XIII còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với bảo vệ môi 

trường (Trần Hồng Hà, 2021). Căn cứ vào Điều 3 Luật Khoa học và Công nghệ năm 

2013, “đổi mới sáng tạo” là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công 

nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng 

suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa. Giữa đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số có mối liên hệ mật thiết, đặc biệt trong thời đại hiện nay. Cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư được hình thành trên nền tảng cải tiến của cuộc cách mạng số, 

với những công nghệ mới như in 3D, robot, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, công nghệ 

nano, sinh học, và vật liệu mới. Do vậy, việc ứng dụng các công nghệ số trong quá trình 

thúc đẩy “đổi mới sáng tạo” là điều không thể thiếu.  

Để chuyển dịch từ một nền kinh tế tuyến tính sang một nền KTTH, các doanh 

nghiệp phải tiên phong trong việc “đổi mới sáng tạo” mô hình kinh doanh nhằm hình 

thành một chuỗi giá trị tuần hoàn hơn. Nghiên cứu của Gligoric và cộng sự (Gligoric và 

nnk, 2019) về KTTH cho thấy sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật số đang góp 

phần thúc đẩy sự chuyển dịch này. Cùng với đó, quá trình chuyển đổi số trong các doanh 

nghiệp công nghiệp đang diễn ra đồng thời với sự xuất hiện của khái niệm về mô hình 

kinh doanh theo hướng KTTH. Mối quan hệ giữa công nghệ số và đổi mới sáng tạo mô 

hình kinh doanh theo hướng KTTH nhấn mạnh vào cách công nghệ số có thể làm chậm 
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lại, thu hẹp hoặc đóng các dòng chảy tài nguyên. Công nghệ số giúp cải thiện khả năng 

cạnh tranh dựa trên các dịch vụ sáng tạo; cải thiện tài chính thông qua tăng cường tạo ra 

giá trị và giảm chi phí; nâng cao hiệu quả của thiết bị thông qua việc tối ưu hóa máy 

móc và các mô hình kinh doanh mới; và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thông 

qua việc tối ưu hóa. Do vậy, việc ứng dụng các nguyên tắc KTTH trong “đổi mới” mô 

hình kinh doanh của một công ty là động lực chính tạo ra giá trị từ các công nghệ của 

nền công nghiệp 4.0.    

Các thành tựu khoa học công nghệ liên quan công nghệ sản xuất, thương mại 

điện tử, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp sẽ góp phần thay đổi cách thức sản 

xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay ĐBSCL vẫn còn là vùng 

trũng về áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ (VCCI, 2020, 2021). Hiện nay có 

nhiều giải pháp về công nghệ đã được thực hiện nhằm tận dụng các phụ phế phẩm thành 

than sinh học, năng lượng tái tạo, biogas. Ngoài ra các giải pháp công nghệ cao như AI 

hoặc IoT có thể giúp việc giám sát chất lượng môi trường, quá trình sản xuất, truy xuất 

nguồn gốc, từ đó giảm góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên và 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ví dụ như ứng dụng AgriNet Uganda Ltd giúp liên kết 

các bên tham gia chuỗi giá trị với thông tin tiếp thị, tài chính nông nghiệp theo thời gian 

thực, thông tin thị trường nông sản tùy chỉnh trên điện thoại di động, bảng thông tin và 

e-mail…Tambero là một hệ thống miễn phí sử dụng các ý tưởng và xu hướng sáng tạo 

như mã QR để theo dõi thông tin về thửa đất và gia súc trong điện thoại di động. Nó 

được sử dụng ở 89 quốc gia, hầu hết trong số họ ở Nam Mỹ, Châu Á và Châu Phi 

(Palmer, 2012). Bên cạnh đó, khoa học công nghệ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc 

gia tăng giá trị từ các sản phẩm. Ngoài việc xuất thô các nông sản thực phẩm, cần tích 

cực nghiên cứu, thu hút đầu tư các công nghệ chế biến, chiết xuất các tinh chất (ví dụ 

chitin, chitosan, silicat) để sử dụng trong các lĩnh vực hóa chất, y học, dược phẩm.  

Việc nghiên cứu liên ngành, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn cùng 

với tích hợp các công nghệ và kỹ thuật cũng là một phần tất yếu của phát triển KTTH 

nhằm góp phần đảm bảo góc nhìn khoa học đa chiều, hài hòa trong quá trình triển khai 

các mô hình kinh tế, sự phát triển bền vững bồi đắp trí tuệ của con người Việt Nam trong 

xã hội hiện đại, bảo tồn và phát huy các giá trị tinh hoa của dân tộc; bảo đảm sự ổn định 

chính trị của đất nước (Huỳnh Thành Đạt, 2021). 

3.2. Triple/Quadrup helix   

Mô hình Bốn nhà (Quadruple Helix) được xây dựng từ mô hình Ba nhà (Triple 

Helix) ((Etzkowitz và Leydesdorff, 2000) bao gồm nhà nước (state), tổ chức nghiên cứu 

và giảng dạy (academic), doanh nghiệp (industry) và xã hội công dân (civil society) 

nhằm xác định đầy đủ hơn các bên liên quan đến hoạt động đổi mới sáng tạo đang diễn 

ra trong thế kỷ 21 (Hình 4). Trên thực tế nhu cầu dân chủ hóa đã đòi hỏi những thay đổi 

tiếp tục nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và Mô hình Ba nhà đã cho thấy sự khiếm khuyết 

và sự cần thiết phải hướng tới mô hình Bốn nhà. (Park, H W2014). Quan điểm này cho 

phép mở ra các lựa chọn đổi mới sáng tạo phi truyền thống, chẳng hạn như cải tiến phi 

công nghệ, tạo dịch vụ và khai thác sáng tạo. Nó cũng cho phép tiến tới "đổi mới mở" 

(Von Hippel, 2017; UNESCO, 2020), “đổi mới mang tính bao trùm” (UNDP 2020; 

UNESCAP, 2021, Nguyễn Thanh Bình và CS 2021), nơi đổi mới trở thành một quá 

trình bao gồm "tất cả các bên liên quan là những tác nhân tích cực trong việc cùng nhau 

sáng tạo và thử nghiệm những cách làm mới cũng như tạo ra các dịch vụ và sản phẩm 

mới" (EU, 2016; EC, 2015). Ở Việt Nam một ví dụ về vai trò của nông dân tham gia đổi 
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mới sáng tạo trong mối quan hệ 4 nhà -  như nông dân kỹ sư Hồ Quang Cua trong việc 

xây dựng giống lúa thơm ST 24 và 25 (giống lúa được đánh giá gạo có chất lượng cao 

nhất thế giới năm 2019 tại Hội nghị Thương mại Gạo Thế giới lần thứ 11, Manila, 

Philippines.12) và ứng dụng thành công tại tỉnh Sóc Trăng trong chuỗi xuất khẩu lúa. 

Trong mô hình bốn nhà này, nhà khoa học “chân đất” (nhà sáng chế giống lúa) Hồ 

Quang Cua và cộng sự, cùng với DNTN Hồ Quang Trí, nhà nông cũng như nhà nước 

(Sở NN & PTNT tỉnh Sóc Trăng), triển khai trong mô hình canh tác - mô hình 1 vụ Tôm 

- 1 vụ lúa, nhờ đó xóa đói – giảm nghèo, tăng thu nhập cho nông dân và đồng thời đem 

lại những hạt gạo sạch đến người tiêu dùng. Trong năm 2021 tại Sóc Trăng đã có hơn 

130 công ty doanh nghiệp và thương lái tham gia liên kết tiêu thụ với tổng diện tích gần 

62.000 ha trồng giống lúa ST 25. Mặc dù dich Covid 19, nhưng lợi nhuận bình quân 

trong năm 2021 của nông dân Sóc Trăng vẫn đạt được từ 8.6 đến 26.3 triệu đồng/ha13. 

  

 

Hình 4. Mô hình kết hợp bốn nhà (Quadrup helix) trong nền kinh tế tuần hoàn 

Lý thuyết vòng xoắn bốn (theory of Quadrup Helix): Vòng xoắn ba (Triple Helix) 

bao gồm nhà nước, tổ chức nghiên cứu và giảng dạy và doanh nghiệp đang thiếu đi một 

vòng xoắn thứ tư thiết yếu, đó là công chúng. Tiếp cận chuyên ngành không còn là hệ 

thống thống trị để tạo ra và tổ chức tri thức. Tri thức sáng tạo hiện nay mang tính xuyên 

ngành, phản xạ hơn, phi tuyến tính, phức tạp và lai tạp. Hơn nữa, việc bao gồm chuỗi 

xoắn thứ tư trở nên quan trọng vì tri thức khoa học ngày càng được đánh giá bằng tính 

thích ứng/ chống chịu và tính bao trùm về mặt xã hội của nó. Sự quan tâm của công 

chúng là quan trọng trong vấn đề này. Chuỗi xoắn thứ tư nêu bật những khám phá và 

đổi mới mới giúp cải thiện phúc lợi xã hội, ví dụ như đổi mới sáng tạo mang tính sinh 

thái (eco-innovation). (Cavallini, S và CS. 2016). 

Mục tiêu của KTTH và KTX chỉ đạt được khi có cách tiếp cận hợp lý mang tính tổng 

thể theo chuỗi cung ứng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cách tiếp cận “từ trang trại đến 

bàn ăn” (farm to fork approach) được xem như là một hướng đi phù hợp (Grumbine et 

                                              
12 https://www.gaoongcua.com/product-page/5kg-g%E1%BA%A1o-%C3%B4ng-cua-st25-l%C3%BAa-

t%C3%B4m 

 
13 Chương trình TVT 1, 17:00 ngày 29/07/2020. “Sản xuất nông nghiệp chuỗi giá trị mô hình kết hợp tôm lúa 

giống”. 

Và https://www.youtube.com/watch?v=3vdtzLQ9zjM 

  

 

https://www.gaoongcua.com/product-page/5kg-g%E1%BA%A1o-%C3%B4ng-cua-st25-l%C3%BAa-t%C3%B4m
https://www.gaoongcua.com/product-page/5kg-g%E1%BA%A1o-%C3%B4ng-cua-st25-l%C3%BAa-t%C3%B4m
https://www.youtube.com/watch?v=3vdtzLQ9zjM
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al., 2021)., Ví dụ trong Hình 5 cho thấy việc ứng dụng khoa học công nghệ và nguyên 

lý 3R trong kinh tế tuần hoàn (giảm đầu vào, tái sử dụng và tái chế) cần được thực hiện 

từ khâu nuôi trồng đến thu hoạch, đóng gói, chế biến, vận chuyển, tiếp thị, tiêu dùng và 

vứt bỏ. Ví dụ trong chuỗi lúa gạo ở ĐBSCL, khoa học kỹ thuật không chỉ tác động ở 

khâu sản xuất trên đồng ruộng như công nghệ giống, phân bón, bảo vệ thực vật, tưới 

tiêu, kỹ thuật canh tác mà còn phải quan tâm đến công nghệ sau thu hoạch (giảm thất 

thoát khi thu hoạch, xử lý rơm rạ trên đồng ruộng, kho bãi, đóng gói, chế biến, vận 

chuyển). Ngoài ra, với cách tiệp cận này thì việc quan tâm, nâng cao nhận thức người 

tiêu dùng thông qua các hình thức tiếp thị, tìm hiểu thị trường để hướng người tiêu dùng 

có trách nhiệm hơn trong việc sử dụng sản phẩm và xử lý rác thải sau tiêu dùng.  

 

Hình 5. Ứng dụng khoa học công nghệ và nguyên lý kinh tế tuần hoàn theo cách tiếp 

cận từ trang trại đến bàn ăn (Nguyễn Thanh Bình, 2022) 

4. Hàm ý chính sách   

Các phân tích ở phần trên đưa đến một số hàm ý chính sách để thúc đẩy KTTH 

trong sản xuất nông nghiệp của vùng ĐBSCL.  

Về tổng quan, hiện nay các định hướng về KTTH cũng như các xu thế song hành 

như phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, tăng trưởng carbon thấp đã được hình thành 

và tiếp tục hoàn thiện tại Việt Nam. Vấn đề đặt ra là chính phủ Việt Nam và các địa 

phương cần có những định hướng đúng đắn để lồng ghép các chính sách KTTH, phát 

triển bền vững với các định hướng phát triển nhằm cắt giảm khí nhà kính. Theo tổng 

hợp của OCED (2022) tại 53 quốc gia, chính phủ các quốc gia thường áp dụng bốn nhóm 

công cụ chính sách để cắt giảm phát thải: (i) các công cụ định giá phát thải; (ii) hỗ trợ 

nông nghiệp, hỗ trợ không hoàn lại và tín dụng ưu đãi; (iii) những quy định về môi 

trường; và (iv) nghiên cứu và ứng dụng và chuyển giao tri thức. Do đó, các chính sách 

phát triển KTTH cho ĐBSCL cũng cần được lồng ghép trong các nhóm chính sách này. 

Bài viết này đã tập trung phân tích nhóm công cụ chính sách liên quan đến nghiên cứu, 

ứng dụng và chuyển giao tri thức thúc đẩy phát triển mô hình KTTH và KTX theo chuỗi 

giá trị của một số sản phẩm chủ lực ở ĐBSCL như lúa gạo, tôm thông qua mô hình bốn 

nhà (nhà nước, tổ chức nghiên cứu và giảng dạy, doanh nghiệp và xã hội công dân trong 

đó bao gồm người sản xuất – nông dân và người tiêu thụ – khách hàng).  

 

 

 

Khoa học Công nghệ và Nguyên lý 3R: Reduce – Reuse – Recycle
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Bảng 1. Các nhóm chính sách thúc đẩy giảm thiểu khí nhà kính 

 

Nhóm chính sách 
Công cụ chính sách cụ 

thể 
Nước áp dụng 

Định giá phát thải Thuế phát thải khí nhà kính  

Cơ chế thương mại phát 

thải khí nhà kính 
New Zealand 

Trợ cấp/đấu giá cắt giảm 

phát thải khí nhà kính  
Australia 

Hỗ trợ nông nghiệp, tín 

dụng ưu đãi 

Hỗ trợ nông nghiệp Châu Âu, Canada 

Quỹ viện trợ Hoa Kỳ, Trung Quốc, Australia 

Tín dụng trọng điểm Brazil 

Quy định về môi trường Quy định ô nhiễm môi 

trường 
Châu Âu 

Nghiên cứu và ứng 

dụng, và chuyển giao 

công nghệ 

Nghiên cứu và ứng dụng Nhiều quốc gia 

Chuyển giao công nghê Nhiều quốc gia 

Nguồn: Henderson và cộng sự (2020) 

Thứ nhất, tận dụng cơ chế thị trường để thúc đẩy sự ứng dụng và phát triển KTTH 

trong các chuỗi giá trị nông sản. Chính phủ Việt Nam và các địa phương cần có giảm 

bớt những chính sách hỗ trợ nông nghiệp đại trà, thay vào đó cần tập trung vào những 

ngành hàng nông sản và những phân khúc chuỗi có tiềm năng ứng dụng KTTH lớn, và 

tiến hành hỗ trợ theo chuỗi. Tại ĐBSCL, các ngành hàng như lúa gạo, thủy sản (cá tra, 

tôm) là những mặt hàng cần những hỗ trợ để thúc đẩy ứng dụng KTTH mạnh mẽ hơn. 

Hình thành và phát triển các hệ thống sản xuất nông nghiệp và chuỗi giá trị nông nghiệp 

tuần hoàn với sản phẩm mới với giá trị gia tăng cao.   

Thứ hai, lồng ghép và đồng bộ hóa các quy chuẩn, tiêu chuẩn của KTTH trong 

nông nghiệp với các quy định về quản lý môi trường cũng như tăng trưởng xanh hiện 

hành. Ví dụ, các quy định về xử lý chất thải trong chế biến thủy sản cần được điều chỉnh 

với các chế tài nghiêm khắc hơn để thúc đẩy các doanh nghiệp có động lực ứng dụng 

công nghệ để tận dụng các phụ phẩm. Điều này sẽ giúp các tác nhân trong chuỗi giá trị 

cũng như các bên liên quan có cam kết mạnh mẽ hơn trong việc chuyển đổi từ nền nông 

nghiệp thông thường sang nông nghiệp tuần hoàn (World Bank 2022a).      

Thứ ba, mặc dù nghiên cứu và triển khai (R&D) cũng như đổi mới sáng tạo trong 

nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu khí thải nông nghiệp 

(Gautam và cộng sự, 2022), hỗ trợ cho khoa học và công nghệ, cũng như đổi mới sáng 

tạo trong nông nghiệp Việt Nam vẫn ở mức thấp, chỉ chiếm 0,3% giá trị sản xuất nông 

nghiệp, so với mức 1,1% của các nước OECD (OECD 2022). Do đó, chính phủ Việt 
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Nam và các địa phương cần cải thiện đầu tư công cho nghiên cứu và ứng dụng trong 

nông nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư tư nhân, quan hệ đối tác công tư và hợp tác 

quốc tế, với sự tham gia của nông dân và các bên liên quan khác. Cần có ưu tiên trong 

việc lựa chọn công nghệ để phát triển KTTH trong nông nghiệp ở ĐBSCL chẳng hạn 

như: chế biến phế phụ phẩm cho sản phẩm thủy sản và lúa gạo hay số hóa trong quản lý 

chuỗi giá trị.  

Thứ tư, các chính sách phát triển KTTH tối ưu cần tính đến các tác động rộng 

hơn ở cấp độ hệ thống lương thực, hòa hợp với các mục tiêu xã hội và môi trường khác, 

và cần tính đến các đánh đổi (tradeoff) tiềm ẩn cũng như những thay đổi mang tính bất 

định khó lường trước. Chẳng hạn như việc áp dụng thuế phát thải hay phí môi trường 

có thể dẫn đến chi phí cao hơn đối với một số nhà sản xuất và người tiêu dùng, và do đó 

cần đi kèm với hỗ trợ cho những nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất có thể bị ảnh hưởng 

bởi giá lương thực cao hơn. Mặt khác, việc hỗ trợ giảm bớt tác động đến người sản xuất 

và người tiêu dùng này có thể lại gây áp lực lên tài chính công. Do đó, Việt Nam cần có 

cách tiếp cận hệ thống lương thực rộng hơn để giải quyết những thách thức này và có 

cái nhìn tổng thể về việc thực hiện KTTH, phát triển bền vững, ứng phó và giảm thiểu 

biến đổi khí hậu tại ĐBSCL dựa trên nhiều mục tiêu chính sách khác với nhiều bên liên 

quan khác nhau (World Bank 2022b). Việc tích hợp nguyên lý tuần hoàn không chỉ áp 

dụng từ góc độ kinh tế mà cần phải được xem xét ở góc có khác như sử dụng hơp lý các 

nguồn lực trong đó có nguồn tài nguyên, nhân lực, năng lượng và thông tin. Điều này 

đòi hỏi sự thay đổi cách tiếp cận từ dự báo xu thể phát triển dựa trên thông tin quá khứ 

sang tiếp cận tầm nhìn chiến lược (foresighting) trong hoạch định chính sách thúc đẩy 

hình thành và phát triển mô hình KTTH và KTX ở Việt Nam. (Bạch Tân Sinh và cs. 

2022). Giải quyết các thách thức về tính bao trùm và bền vững trong bối cảnh Chương 

trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững yêu cầu: (a) mở rộng trọng tâm chiến lược 

của chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (STI)  để lồng ghép các thách 

thức xã hội vào nội dung cốt lõi của Chương trình; (b) lồng ghép những đóng góp trực 

tiếp và gián tiếp của các đổi mới đối với các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường của 

phát triển bền vững; và (c) thúc đẩy những đổi mới mang tính chuyển đổi với tiềm năng 

thay thế các hệ thống và thực tiễn không bền vững hiện hành.(UNCTAD 2019). 

5. Kết luận 

Mô hình KTTH trong nông nghiệp có thể coi như là một giải pháp phát triển vùng 

ĐBSCL nhằm hiện thực hóa các chương trình của Đảng và nhà nước. Các giải pháp này 

không chỉ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, mà còn đóng góp vào việc gia tăng 

giá trị sản xuất nông nghiệp trên cùng một đơn vị diện tích canh tác và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường từ các hoạt động nông nghiệp. Tuy nhiên việc áp dụng các mô hình 

KTTH trong sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL cũng sẽ gặp nhiều thách thức, trong đó 

bên cạnh gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ các sản phẩm nông nghiệp, còn có có các vấn đề liên quan đến nguồn lực và mong 

muốn triển khai, cũng như thể chế và vai trò tham gia của các bên liên quan. Do đó cần 

xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, trong đó nhấn mạnh vai trò của nhà nước trong việc 

quản lý, ban hành các quy chế và tiêu chuẩn liên quan đến KTTH và sự liên kết các bên 

liên quan trong việc nghiên cứu, thực hành và nhân rộng các mô hình KTTH hiệu quả.  
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN GIỐNG 

CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC TẠI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

TS. Võ Hữu Thoại 

                                                             Viện Cây ăn quả miền Nam 

 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích khoảng 4 triệu hecta đất tự 

nhiên chiếm 12,2% diện tích cả nước, có dân số khoảng 18 triệu người, là vùng sản xuất 

nông nghiệp lớn nhất cả nước. Theo báo cáo tại Hội nghị thúc đẩy phát triển nông nghiệp 

ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, với chủ đề “Khát vọng nông nghiệp Đất Chín 

Rồng xanh-sinh thái-bền vững” do Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban nhân dân tỉnh 

của 13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL phối hợp tổ chức, năm 2021 ĐBSCL đã có nhiều 

đóng góp với nền kinh tế khi chiếm 31,37% GDP ngành nông nghiệp, đóng góp 50% 

sản lượng lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 65% về trái cây, 95% lượng gạo 

xuất khẩu của cả nước. 

Đồng bằng sông Cửu Long có những tiềm năng, lợi thế so với các vùng khác 

trong nước, thổ nhưỡng thích hợp để trồng nhiều chủng loại cây ăn quả nhiệt đới như 

xoài, chuối, thanh long, dứa, sầu riêng, mít, chanh, cam, bưởi, nhãn,… sự cần cù lao 

động, sự năng động và sáng tạo của nông dân trong lao động. Với diện tích trồng cây ăn 

quả 363,7 nghìn hecta, ĐBSCL là vùng sản xuất, xuất khẩu trái cây nhiệt đới lớn nhất 

Việt Nam. Bên cạnh đó, ĐBSCL đang đối mặt với các vấn đề về tăng trưởng dân số 

nhanh, đất nông nghiệp bị thu hẹp do quá trình đô thị hóa, chịu ảnh hưởng lớn bởi biến 

đổi khí hậu và ngành nông nghiệp là một trong những ngành bị tác động mạnh nhất do 

phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, thổ nhưỡng, thủy lợi,… nhiều loại sâu, bệnh xuất 

hiện và gây hại không theo quy luật. 

Với chức năng và nhiệm vụ của Viện nghiên cứu về cây ăn quả, rau và hoa, những 

năm qua Viện Cây ăn quả miền Nam đã có những đóng góp tích cực trong sự phát triển 

của ngành cây ăn quả ở các tỉnh phía Nam, nhiều giống cây ăn quả mới có năng suất, 

chất lượng cao được công nhận và đưa vào sản xuất; nhiều tiến bộ về kỹ thuật canh tác 

giúp giảm chi phí đầu vào, khai thác tối đa tiềm năng năng suất, nâng cao chất lượng và 

giá trị nông sản; tiến bộ trong lĩnh vực bảo vệ thực vật được áp dụng để quản lý dịch hại 

theo hướng hữu cơ, sinh học để sản xuất quả an toàn; áp dụng công nghệ bảo quản và 

chế biến nông sản giúp giảm tổn thất sau thu hoạch và gia tăng giá trị nông sản,… đã 

được Viện chuyển giao cho sản xuất, đóng góp cho sự phát triển ngành cây ăn quả các 

tỉnh phía Nam. 

1. Một số ứng dụng khoa học công nghệ trong chọn lọc và cải thiện chất 

lượng giống cây ăn quả 

1.1 Nuôi cấy mô tế bào thực vật và nhân giống in-vitro 

Nuôi cấy mô tế bào thực vật là tổng hợp những kỹ thuật được sử dụng để duy trì 

và nuôi cấy các tế bào, mô hoặc cơ quan thực vật trong điều kiện vô trùng trên môi 

trường nuôi cấy giàu dinh dưỡng với những thành phần đã xác định. Ưu điểm của kỹ 

thuật nuôi cấy mô là (1) Tạo ra chính xác số cây nhân bản, tạo ra cây giống có chất 

lượng cao hoặc có những tính trạng mong muốn; (2) Tạo ra hàng loạt cây giống mang 

đặc tính di truyền của cây mẹ; (3) Tái sinh cây hoàn chỉnh từ các tế bào thực vật đã được 

biến đổi gen; (4) Tạo ra các cây trong điều kiện vô trùng để có thể vận chuyển mà hạn 
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chế tối đa khả năng phát tán sâu bệnh hoặc các nhân tố gây bệnh; (5) Làm sạch các cây 

bị nhiễm virus. 

Bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và nhân giống in-vitro, Viện đã ứng dụng nhân giống 

cây sạch bệnh của các chủng loại cây ăn quả như chuối, dứa,… để cung cấp cây giống 

có chất lượng cao cho sản xuất tại các tỉnh phía Nam. 

1.2 Tạo cây có múi sạch bệnh 

Kỹ thuật vi ghép mô phân sinh của đỉnh sinh trưởng cây có múi (cam, quýt, 

bưởi…) để tạo ra cây giống qua chẩn đoán và kiểm tra bằng các phương pháp phân tử 

như PCR, RT-PCR xác định cây sạch bệnh (cây giống S0). Quy trình sản xuất cây giống 

cây có múi được thực hiện trong nhà lưới chống côn trùng, các mắt ghép sạch bệnh từ 

cây S0 được sản xuất cây S1 và các mắt ghép sạch bệnh từ cây S1 được cung ứng để 

sản xuất cây giống sạch bệnh. Bằng kỹ thuật này đã sản xuất ra cây giống cây có múi 

sạch bệnh, khắc phục những trở ngại đối với sản xuất cây có múi là bệnh vàng lá 

Greening (VLG), một số bệnh virus và tương tự virus gây ảnh hưởng đến sinh trưởng 

và phát triển của cây ngoài đồng, làm giảm chất lượng quả và gây thiệt hại cho ngành 

sản xuất cây có múi. 

Ứng dụng kỹ thuật vi ghép tạo cây sạch bệnh trên các giống cây có múi đã được 

Viện chuyển giao đến các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, 

Vĩnh Long, Đồng Nai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Trung tâm Giống Trà Vinh, Trung tâm Ứng 

dụng khoa học và Công nghệ Trà Vinh, Hội Làm vườn Trà Vinh... Đồng thời, Viện đã 

tạo cây sạch bệnh (S0, S1) trên nhiều giống cây có múi được lưu giữ trong nhà lưới 

chống côn trùng để chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu. 

1.3 Thụ phấn và nuôi cấy phôi in-vitro (kỹ thuật cứu phôi) 

Nuôi cấy phôi (cứu phôi) là sự tách rời và nuôi cấy phôi hợp tử đã thành thục 

hoặc chưa thành thục để tạo thành cây hoàn chỉnh trong in-vitro nhằm khắc phục hiện 

tượng bất tương hợp sau thụ tinh hoặc áp dụng trong trường hợp lai xa hoặc lai giữa các 

cây khác nhau khá xa về mặt di truyền. 

Kỹ thuật cứu phôi đã được Viện áp dụng để nuôi cấy phôi sau thụ tinh của cây 

có múi nhằm khắc phục hiện tượng bất tương hợp khi lai tạo, nuôi cấy hạt chưa thành 

thục (hạt nhỏ) để chọn cây có múi tam bội. Phôi sau thụ phấn của các giống cây có múi 

như bưởi Đỏ, bưởi Da xanh, quýt Hồng,… đã được nuôi cấy trong in-vitro để tạo thành 

cây và trồng ra đồng phục vụ cho công tác chọn tạo giống cây có múi. 

1.4 Tạo đột biến trong in-vitro và chọn dòng 

Gây đột biến nhằm làm thay đổi vật liệu di truyền của thực vật để tạo giống mới 

phục vụ cho lợi ích con người bằng các tác nhân vật lý như sốc nhiệt, các tia tử ngoại, 

tia phóng xạ như tia gamma, tia X,… để gây nên đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc 

thể tạo ra các thể đột biến khác nhau. 

Ngoài ra, các tác nhân hóa học như colchicine, EMS,… khi thấm vào tế bào sẽ 

gây ra sự sao chép nhầm lẫn hoặc làm biến đổi cấu trúc của gen. Các giống/dòng được 

tạo ra qua đột biến sẽ được chọn lọc, những đột biến có lợi được nhân thành giống/dòng 

mới hoặc được dùng làm vật liệu cho công tác lai tạo giống. 

Bằng kỹ thuật này, Viện đã tạo ra nhiều cá thể đột biến (đa bội) của giống bưởi 

Da xanh, quýt Hồng,… cây được trồng tại Trại thực nghiệm của Viện phục vụ cho công 

tác chọn tạo giống cây có múi. 
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1.5 Bảo quản in-vitro nguồn gen thực vật 

Giống cây ăn quả được bảo tồn dưới nhiều hình thức như bảo tồn nội vi (in-

situ/on-farm conservation), ngoại vi (ex-situ conservation), in-vitro cũng đã được nhiều 

Trung tâm bảo tồn nguồn gen thực vật áp dụng để bảo tồn nguồn gen cây trồng trong 

điều kiện phòng thí nghiệm. 

Tại Viện Cây ăn quả miền Nam đã ứng dụng phương pháp in-vitro để bảo tồn 

nguồn gen cây chuối, nhân giống chuối sạch bệnh bằng phương pháp nuôi cấy mô để 

cung cấp cho sản xuất. Bên cạnh đó, Viện cũng đã bảo tồn in-vitro và nhân giống tạo 

cây sạch bệnh của các giống hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền… 

1.6 Ứng dụng chỉ thị phân tử xác định tính đa dạng di truyền, giám định bệnh 

Ứng dụng chỉ thị phân tử để xác định giống thanh long do Viện lai tạo, cây đầu 

dòng quýt Đường (Trà Vinh), cây đầu dòng quýt Hồng (Đồng Tháp), cây đầu dòng bưởi 

Đường lá cam (Bình Dương), cây sầu riêng (Bình Dương),... 

Viện đã ứng dụng các chỉ thị phân tử để giám định bệnh vàng lá Greening (kỹ 

thuật PCR), Tristeza (kỹ thuật RT-PCR) trên cây có múi để hỗ trợ cho Sở Nông nghiệp 

và PTNT các tỉnh (công nhận cây đầu dòng) và nông dân trồng cây có múi của các tỉnh 

Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam,… 

1.7 Một số kỹ thuật được áp dụng trong chọn tạo giống cây ăn quả như nuôi 

cấy bao phấn hoặc noãn chưa thụ tinh để tạo cây đơn bội sau đó lưỡng bội hóa và tạo 

thành dòng đồng hợp tử; lai vô tính còn gọi là dung nạp tế bào trần (Protoplast) để tạo 

cây lai từ 2 giống khác nhau khá xa về mặt di truyền bằng cách dùng các enzyme để hòa 

tan màng tế bào rồi cho các tế bào trần (không còn màng) vào nuôi cấy chung trong môi 

trường nhân tạo và chúng phát triển thành khối mô sẹo (callus), từ đó chuyển khối callus 

này sang các môi trường phân hóa chức năng tế bào để nuôi cấy thành cây lai; kỹ thuật 

chuyển gen trên cơ sở xác định được tính trạng quý mà gen quy định, người ta có thể 

chuyển những gen đó vào những cây trồng khác với mong muốn tạo được những giống 

mới mang đặc tính mong muốn. 

2. Thành tựu trong chọn tạo giống cây ăn quả của Viện 

2.1 Lai, tạo giống cây ăn quả mới 

Công tác chọn, tạo giống cây ăn quả đã được Viện xác định là nhiệm vụ trọng 

tâm trong chiến lược nghiên cứu dài hạn. Đến năm 2022, Viện đã được Bộ Nông nghiệp 

và PTNT công nhận cho sản xuất thử và chính thức (hoặc tự công bố lưu hành giống) 

13 giống cây ăn quả bằng kỹ thuật lai tạo và xử lý đột biến gồm 07 giống thanh long 

(giống thanh long Ruột đỏ LĐ1, giống thanh long Ruột tím hồng LĐ5, giống thanh long 

Ruột trắng LĐ-17, giống thanh long Ruột trắng LĐ-18, giống thanh long Ruột tím DF2, 

giống thanh long Ruột trắng có viền hồng DF14, giống thanh long Ruột hồng DF16); 

01 giống xoài Vỏ dày LĐ12; 02 giống nhãn (nhãn lai LĐ11 và nhãn lai LĐ19); 01 giống 

dứa lai LĐ13; 01 giống bưởi Đường lá cam LĐ4 và 01 giống cam Sành không hạt LĐ6 

(Phụ lục 1) và nhiều dòng cây ăn quả thuộc các chủng loại cam, bưởi, thanh long, sầu 

riêng,… đã được đánh giá có triển vọng đang được trồng khảo nghiệm để được cấp 

quyết định lưu hành giống hoặc tự công bố lưu hành giống theo Luật Trồng trọt, Nghị 

định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác. 

Để đưa các giống cây trồng mới vào sản xuất đúng theo Luật Sở hữu trí tuệ, Luật 

Chuyển giao công nghệ, các Thông tư, Quyết định của Nhà nước Việt Nam và theo 
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Công ước Quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới (Công ước UPOV 1991), Khoản 3 

Điều 27 Hiệp định TRIPS, nhằm bảo vệ quyền lợi của người nông dân, lợi ích của doanh 

nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích của đất nước Việt Nam. Viện đã thực thi việc chuyển 

nhượng/chuyển giao quyền đối với giống cây trồng của 03 giống cây ăn quả cho các 

doanh nghiệp là giống thanh long Ruột tím hồng LĐ5 chuyển nhượng cho Công ty 

TNHH Thanh long Hoàng Hậu (năm 2013), giống thanh long Ruột đỏ LĐ1 chuyển 

nhượng cho Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit (năm 2017), giống xoài Vỏ dày LĐ12 

được chuyển giao quyền khai thác giống cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (năm 

2021) và một số giống cây ăn quả đang trong giai đoạn đàm phán giữa Viện với đối tác 

về việc chuyển nhượng/chuyển giao quyền đối với giống cây trồng. 

2.2 Các dòng cây ăn quả lai tạo có triển vọng  

Bên cạnh những giống cây ăn quả do Viện lai tạo đã được đưa ra sản xuất, một 

số dòng lai được đánh giá có triển vọng với các đặc tính nổi trội đang được tiếp tục 

nghiên cứu để sớm đưa ra sản xuất góp phần đa dạng hóa chủng loại cây ăn quả ở các 

tỉnh phía Nam như: 

+ 02 dòng sầu riêng RM20 và RM22 được tuyển chọn từ con lai của tổ hợp lai 

giữa giống sầu riêng Ri6 x giống sầu riêng Dona có thịt quả dày > 21mm, tỉ lệ thịt quả 

cao > 33%, độ brix > 25%, vị béo ngọt, vị hậu không đắng, tỉ lệ hạt lép cao. Dạng quả 

của dòng sầu riêng RM20 và RM22 khá giống quả sầu riêng Dona nhưng thịt quả có 

màu vàng, ráo, mịn, không xơ, không sượng. 

+ 02 dòng sầu riêng RM14 và RM60 được tạo ra bằng phương pháp lai tạo giữa 

giống sầu riêng Ri6 x giống sầu riêng Dona có dạng quả khá giống sầu riêng Ri6, thịt 

quả màu vàng đậm, ráo, rất mịn, không xơ, không sượng, vị béo ngọt, rất thơm, vị hậu 

không đắng; độ Brix thịt quả > 24%; tỉ lệ thịt quả cao > 33%, tỉ lệ hạt lép cao. 

+ 03 dòng chôm chôm lai RN61, RJ35, VJ17 có thịt quả dầy ≥ 5mm, thịt quả 

giòn, ráo và tróc. 

+ 01 dòng bưởi Năm roi có số hạt ≤ 5 hạt/quả, tép ráo và không sượng. 

+ 01 dòng cam Soàn có số hạt ≤ 5 hạt/quả, tép không sượng, độ brix > 10%. 

2.3 Phục tráng giống và bình tuyển cây đầu dòng 

Trong những năm qua, Viện đã phối hợp với các tỉnh/thành ĐBSCL tăng cường 

hoạt động nghiên cứu, phục tráng các giống cây ăn quả đặc sản, bản địa như: Bưởi Da 

xanh, sầu riêng Ri6, chôm chôm Java và Rong Rieng, xoài Cát Chu, xoài Cát Hòa Lộc, 

nhãn Xuồng cơm vàng,… đã nâng cao chất lượng quả, chống thoái hóa vườn cây, góp 

phần sản xuất cây ăn quả bền vững cho các tỉnh ĐBSCL. 

Để có nguồn vật liệu nhân giống cây ăn quả cho năng suất cao, chất lượng tốt, 

đúng giống, Viện đã tuyển chọn và được công nhận hơn 68 cây đầu dòng cây ăn quả các 

loại để khai thác mắt ghép và cung cấp giống cho các tỉnh xây dựng các vườn cây đầu 

dòng phục vụ sản xuất cây giống. 

2.4 Chọn, tạo các giống gốc ghép chống chịu điều kiện bất lợi môi trường 

Một trong những thách thức mà ngành sản xuất cây ăn quả ở ĐBSCL đang phải 

đối mặt đó là sự tác động của biến đổi khí hậu, điển hình là tình trạng hạn hán và xâm 

nhập mặn đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho nhà vườn, đồng thời làm ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sinh trưởng và phát triển của các vườn cây ăn quả. 
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Để thích ứng với sự thay đổi của thời tiết như hạn, mặn, ngập, phèn do ảnh hưởng 

của biến đổi khí hậu gây ra hoặc các điều kiện bất thuận khác, Viện đã đẩy mạnh hướng 

nghiên cứu tuyển chọn, lai tạo các giống cây trồng làm gốc ghép, qua đó đã tuyển chọn 

và lai tạo thành công được 28 dòng/giống gốc ghép như: 13 giống/dòng chịu mặn (08 

dòng/giống và con lai cây có múi; 05 giống xoài); 07 giống gốc ghép chống chịu ngập 

(02 giống xoài; 05 giống bưởi), 04 giống gốc ghép cây có múi chống chịu bệnh thối rễ, 

04 giống gốc ghép sầu riêng chống chịu với nấm Phytophthora. 

3. Những tồn tại, khó khăn trong việc nghiên cứu và phát triển giống cây ăn 

quả 

(1) Cây ăn quả là cây lâu năm, công tác tạo ra giống mới phải mất thời gian từ 

15-20 năm, trong khi một đề tài nghiên cứu có thời gian tối đa chỉ 05 năm. 

(2) Thu thập, bảo tồn nguồn gen cây ăn quả phục vụ công tác chọn tạo giống, đặc 

biệt là nguồn gen từ nước ngoài còn hạn chế về mặt kinh phí để thực hiện. 

(3) Nguồn nhân lực không ổn định (hiện tượng chảy máu chất xám), thiếu nguồn 

nhân lực có trình độ cao trong công tác chọn tạo giống; công tác đào tạo nâng cao năng 

lực chuyên môn, đặc biệt đào tạo ngắn, dài hạn trong và ngoài nước còn rất ít. 

(4) Việc giám sát, thực thi quyền và nghĩa vụ về sở hữu trí tuệ chưa đủ mạnh để 

bảo vệ quyền lợi của tác giả công trình nghiên cứu. 

(5) Việc hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong chọn tạo giống 

cây ăn quả bước đầu cho thấy tiềm năng hợp tác, hiệu quả thương mại sản phẩm là rất 

lớn, tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ: ít kinh nghiệm hợp tác 

thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, một số trình tự, thủ tục bị vướng khi áp dụng làm 

kéo dài thời gian thương mại sản phẩm, thương thuyết và định giá chuyển giao sản phẩm 

bản quyền thương mại. 

4. Định hướng nghiên cứu và phát triển giống cây ăn quả 

(1) Tiếp tục thực hiện các chương trình lai tạo giống mới theo nhu cầu đa dạng 

của thị trường; tạo giống chống chịu một số dịch hại quan trọng, thích ứng với biến đổi 

khí hậu, tập trung ưu tiên những cây trồng chủ lực, có lợi thế vùng miền, đáp ứng yêu 

cầu xuất khẩu, gắn với việc bảo hộ giống mới của Việt Nam. 

(2) Đánh giá chất lượng các giống cây ăn quả đặc sản, bản địa, kịp thời phục 

tráng để nâng cao năng suất, chất lượng quả đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người 

tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

(3) Tăng cường tuyển chọn và lưu giữ cây đầu dòng, mở rộng qui mô vườn cây 

đầu dòng để phục vụ nhu cầu sản xuất cây giống của các tỉnh. 

(4) Tiếp tục tuyển chọn, lai tạo các giống gốc ghép có khả năng chống chịu với 

nhóm bệnh lây lan qua đất và chống chịu điều kiện bất thuận của môi trường. 

(5) Tăng cường hợp tác với các tỉnh/thành để thúc đẩy chương trình phát triển 

cây ăn quả, xác định cơ cấu cây trồng phù hợp cho từng tiểu vùng, thực hiện chương 

trình cải tạo vườn tạp, chuyển đổi vườn kém hiệu quả thành vườn chuyên canh cây ăn 

quả đặc sản, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và chuyển giao giống cây ăn 

quả mới cho sản xuất, đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường, nâng cao giá trị gia tăng và 

phát triển bền vững ngành cây ăn quả ở ĐBSCL nói riêng và các tỉnh phía Nam nói 

chung. 
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PHỤ LỤC 

Danh sách giống cây ăn quả đã được Viện Cây ăn quả miền Nam lai, tạo giai 

đoạn 2000 - 2022 

 

TT 
Tên 

giống 
Nguồn 

gốc 

Quyết định 

công nhận 

giống 

Một số ưu điểm chính của giống 

Diện tích và 

địa điểm 

trồng 

01 Giống 

thanh 

long 

Ruột 

đỏ 

LĐ1 

Lai 

hữu 

tính 

Số 3277 

QĐ/BNN-

KHCN 

ngày 

23/11/2005; 

Được cấp 

Bằng bảo 

hộ giống 

năm 2017 

Nguồn gốc giống: ♀ Thanh 

long Ruột trắng (Bình Thuận) x ♂ 

Thanh long Ruột đỏ (du nhập từ 

Colombia). 

Cây cho năng suất cao, quả có 

khối lượng từ 380- 400g; chỉ số dài 

quả/rộng quả 1,6±0,1; vỏ quả màu 

đỏ tươi, sáng và bóng đẹp; tai quả 

màu xanh đến xanh đỏ và cứng ở 

mức trung bình-khá. Thịt quả màu 

đỏ tím, vị ngọt chua nhẹ (độ Brix: 

16-17%, pH: 4,7-5,7, hàm lượng 

acid tổng số 0,23g/100ml dịch 

quả, hàm lượng vitamin C trung 

bình 12 mg/100ml dịch quả), độ 

chắc thịt quả 0,5-0,6 kg/cm2, tỉ lệ 

ăn được 65-70%. 

- Diện tích: 

30.000 hecta 

(chiếm 50% 

tổng diện 

tích trồng 

thanh long). 

- Địa điểm: 

Trồng tại 

60/63 tỉnh 

thành trong 

cả nước. 

02 Giống 

bưởi 

Đường 

lá cam 

ít hạt 

LĐ4 

Đột 

biến 

(chiếu 

xạ tia 

gamma 

trên 

mầm) 

Số 

242/QĐ-

BNN-

KHCN 

ngày 

19/5/2011 

Nguồn gốc giống: Chiếu xạ tia 

gamma trên mầm của giống bưởi 

Đường lá cam (thương phẩm). 

Quả dạng quả lê thấp có khối 

lượng 0,8-1,2 kg/quả, bề mặt vỏ 

quả láng, con tép màu vàng nhạt 

và bó chặt, ít hạt (5-9 hạt/quả so 

với > 50 hạt của giống đang sản 

xuất đại trà), độ Brix >10%, hàm 

lượng vitamin C > 29 mg/100g 

dịch quả.  

- Trồng tại 

các tỉnh miền 

Đông Nam 

Bộ như Đồng 

Nai, Bình 

Dương,… 

03 Giống 

thanh 

long 

Ruột 

tím 

Lai 

hữu 

tính 

Số 

242/QĐ-

BNN-

KHCN 

Nguồn gốc giống: ♀ Thanh 

long Ruột đỏ LĐ1 x ♂ Thanh long 

Ruột trắng (Chợ Gạo). 

Cây sinh trưởng khỏe, có khả 

năng ra hoa và tự đậu quả. 

- Diện tích: 

500 hecta. 

- Địa điểm: 

Trồng tại 

trang trại của 
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TT 
Tên 

giống 
Nguồn 

gốc 

Quyết định 

công nhận 

giống 

Một số ưu điểm chính của giống 

Diện tích và 

địa điểm 

trồng 

hồng 

LĐ5 

ngày 

19/5/2011 

Quả có khối lượng từ 313,3-

379,3g/quả, dạng quả hình trứng 

đến trứng thuôn (chỉ số chiều 

dài/đường kính quả 1,5-1,9), vỏ 

quả khi chín có màu đỏ khá đậm 

và bóng, vỏ dày 2,08-2,50mm; tai 

quả xanh, khá cứng; độ chắc thịt 

quả 0,71-1,15kg/cm2, tỉ lệ ăn được 

70,12-80,59%. Thịt quả màu tím 

hồng (không đậm màu) và khá ổn 

định trong 24 giờ, vị ngọt chua 

(TSS 15,87-18,11%); pH dịch quả 

5,03, hàm lượng vitamin C 17,61-

18,67mg/100ml dịch quả; hàm 

lượng acid tổng số 15,87-

18,11g/100ml dịch quả. 

Công ty 

TNHH thanh 

long Hoàng 

Hậu. 

04 Giống 

cam 

Sành 

không 

hạt 

LĐ6 

Đột 

biến 

(chiếu 

xạ tia 

gamma 

trên 

mầm) 

Số 

242/QĐ-

BNN-

KHCN 

Ngày 

19/5/2011 

Nguồn gốc giống: Chiếu xạ tia 

gamma trên mầm của giống cam 

Sành (có hạt). 

Cây sinh trưởng khỏe, hoa có tỉ 

lệ hạt phấn bất dục 70%.  

Quả có khối lượng trung bình 

237g, số hạt từ 0-5 hạt/quả, thịt 

quả màu vàng cam, tỉ lệ dịch quả 

> 40%, vị ngọt chua, mùi thơm đặc 

trưng như cam Sành (có hạt). 

Đặc tính để nhận biết giống cam 

Sành không hạt LĐ6 so với giống 

cam Sành (có hạt) bằng hình thái như 

lá bé hơn, vỏ quả ít sần và bóng hơn, 

đỉnh quả có vòng tròn (đồng tiền) và 

rất dễ bóc vỏ so với giống cam Sành 

(có hạt). 

- Diện tích: 

15 hecta. 

- Địa điểm: 

Trồng 9 

hecta tại các 

tỉnh ĐBSCL, 

6 ha tại tỉnh 

Tuyên 

Quang và 

Yên Bái. 

05 Giống 

nhãn 

lai LĐ 

11 

Lai 

hữu 

tính 

Số 

2564/QĐ-

BNN-TT 

ngày 

30/6/2015; 

được cấp 

Bằng bảo 

hộ giống 

năm 2018 

Nguồn gốc giống: ♀ nhãn Tiêu 

da bò x ♂ nhãn Xuồng cơm vàng. 

Cây sinh trưởng khỏe, tán có 

dạng dù, chống chịu khá với hội 

chứng chổi rồng. 

Quả dạng tròn có khối lượng từ 

12,07-12,96g, vỏ quả màu da bò, 

chùm quả đóng khít và chặt, cuống 

quả to. Thịt quả dày 5,68-6,35 mm 

- Diện tích: 

30 hecta. 

- Địa điểm: 

Tại các tỉnh 

Tiền Giang, 

Bến Tre, 

Vĩnh Long 

(mô hình). 
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TT 
Tên 

giống 
Nguồn 

gốc 

Quyết định 

công nhận 

giống 

Một số ưu điểm chính của giống 

Diện tích và 

địa điểm 

trồng 

(dày hơn so với giống nhãn Tiêu 

da bò); tỉ lệ ăn được 60,15-

73,43%, độ brix 19,80-22,98%. 

Thịt quả có màu trắng trong và 

bóng, thịt quả ráo, giòn, vị ngọt 

thanh. 

06 Giống 

xoài 

Vỏ 

dày 

LĐ12 

Lai 

hữu 

tính 

Số 

270/QĐ-

BNN-TT 

ngày 

07/02/2017; 

Được cấp 

Bằng bảo 

hộ giống 

năm 2022 

Nguồn gốc giống: ♀ Xoài 

Vandyke x ♂ Xoài Cát Hòa Lộc. 

Cây sinh trưởng và phát triển 

tốt, tỉ lệ ra hoa tương đương với 

giống xoài Cát Hòa Lộc. 

Quả có khối lượng từ 323g-

499g, thịt quả có vị ngọt thanh, độ 

Brix thịt quả 20,2-23,8%, tỉ lệ thịt 

quả 72-84%. Vỏ quả (1,6mm) dày 

hơn so với vỏ quả giống xoài cát 

Hòa Lộc (1,1mm). 

- Diện tích đã 

trồng 2,5 ha, 

dự kiến 560 

hecta (2022). 

- Địa 

điểm: Các 

tỉnh An 

Giang, Đồng 

Tháp, Hậu 

Giang, Bến 

Tre, Vĩnh 

Long, Trà 

Vinh, Tiền 

Giang. 

- Đã được 

chuyển giao 

quyền sản 

xuất, kinh 

doanh giống 

xoài Vỏ dày 

LĐ12 cho 

Công ty Cổ 

phần Tập 

đoàn Lộc 

Trời. 

07 Giống 

dứa lai 

LĐ13 

Lai 

hữu 

tính 

Số 

213/QĐ-

TT-CCN 

ngày 

03/8/2018 

Nguồn gốc giống: ♀ Cayenne 

Long Định 2 x ♂ Dòng dứa Queen 

tuyển chọn. 

Cây sinh trưởng khỏe, có khả 

năng thích ứng và phát triển tốt tại 

các vùng có pH đất thấp của một 

số tỉnh phía Nam (pH H2O 3,54; 

pH KCl 3,13), tỉ lệ cây ra hoa 

>95% (trong điều kiện có xử lý ra 

hoa). 

- Đang trồng 

thử nghiệm 

trên diện 

rộng để đánh 

giá tính thích 

nghi, năng 

suất và chất 

lượng quả tại 

các vùng 

sinh thái. 
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TT 
Tên 

giống 
Nguồn 

gốc 

Quyết định 

công nhận 

giống 

Một số ưu điểm chính của giống 

Diện tích và 

địa điểm 

trồng 

Quả có khối lượng trung bình 

1,4 kg, quả có dạng trụ (tỉ lệ đường 

kính trên/đường kính dưới của quả 

>0,92). Thịt quả có màu vàng, độ 

Brix 17,65%, độ chắc thịt quả 2,52 

kg/cm2, phù hợp cho cả hai mục 

tiêu ăn tươi và chế biến. 

08 Giống 

thanh 

long 

Ruột  

trắng 

LĐ-17 

Lai 

hữu 

tính 

Số 

5070/QĐ-

BNN-TT 

ngày 

31/12/2019; 

Được cấp 

Bằng bảo 

hộ giống 

năm 2019 

Nguồn gốc giống: ♀ Thanh 

long Ruột đỏ LĐ1 x ♂ Thanh long 

Ruột trắng Bình Thuận - 214. 

Cây sinh trưởng khỏe, có khả 

năng ra hoa sớm (tháng 3-4dl hàng 

năm) và kết thúc muộn (tháng 

9dl), dễ ra hoa nghịch vụ khi xử lý 

đèn. Cây chống chịu khá với bệnh 

đốm nâu trong điều kiện trồng 

ngoài đồng. 

Quả có dạng thuôn, khối lượng 

> 500g/quả, vỏ quả dày, màu đỏ 

hồng, tai quả màu xanh và cứng, 

bề mặt vỏ quả bóng. Độ Brix dịch 

quả > 17%, độ chắc thịt quả ≥ 1,0 

kg/cm2, tỉ lệ thịt quả > 65%, thịt 

quả màu trắng, vị ngọt chua. 

- Đang giới 

thiệu/chào 

hàng cho các 

địa phương, 

doanh 

nghiệp để 

chuyển 

nhượng/ 

chuyển giao 

quyền đối 

với giống 

thanh long 

Ruột  trắng 

LĐ-17  

09 Giống 

thanh 

long 

Ruột 

trắng 

LĐ-18 

Lai 

hữu 

tính 

Số 

461/QĐ-

TT-CCN 

ngày 

31/12/2019; 

Được cấp 

Bằng bảo 

hộ giống 

năm 2019 

Nguồn gốc giống: ♀ Thanh 

long Ruột đỏ LĐ1 x ♂ Thanh long 

Vỏ xanh - 281. 

Cây sinh trưởng khỏe, có khả 

năng ra hoa sớm (tháng 2dl hàng 

năm) và kết thúc ra hoa muộn 

(tháng 9dl), dễ ra hoa nghịch vụ 

khi xử lý đèn. Cây chống chịu với 

bệnh đốm nâu trong điều kiện 

trồng ngoài đồng. 

Quả có dạng thuôn, khối lượng 

> 500g/quả, vỏ quả dày, vỏ quả có 

- Đang giới 

thiệu/chào 

hàng cho các 

địa phương, 

doanh 

nghiệp để 

chuyển 

nhượng/ 

chuyển giao 

quyền đối 

với giống 

thanh long 
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TT 
Tên 

giống 
Nguồn 

gốc 

Quyết định 

công nhận 

giống 

Một số ưu điểm chính của giống 

Diện tích và 

địa điểm 

trồng 

màu đỏ, tai quả màu xanh và cứng, 

bề mặt vỏ quả bóng, độ Brix dịch 

quả > 17%, độ chắc thịt quả ≥ 1,0 

kg/cm2, tỉ lệ thịt quả > 65%, thịt 

quả màu trắng, vị ngọt chua nhẹ. 

Ruột  trắng 

LĐ-18  

10 Giống 

nhãn 

lai 

LĐ19 

Lai 

hữu 

tính 

SXT Số 

461/QĐ-

TT-CCN 

ngày 

31/12/2019 

Nguồn gốc giống: ♀ Nhãn 

Xuồng cơm vàng x ♂ Nhãn Tiêu 

da bò. 

Cây sinh trưởng mạnh, khả 

năng ra hoa và năng suất cao, ít 

nhiễm chổi rồng. 

Quả có khối lượng trung bình 

16,33g, thịt quả dày từ 5,47-5,63 

mm, độ brix dịch quả 23,34 -

24,00%, khối lượng hạt từ 2,32 -

2,47g, tỉ lệ thịt quả 56,7-57,9%. 

- Đang trồng 

thử nghiệm 

trên diện 

rộng để đánh 

giá tính thích 

nghi, năng 

suất và chất 

lượng quả tại 

các vùng 

sinh thái. 

11 Giống 

thanh 

long 

Ruột 

trắng 

có 

viền 

hồng 

DF14 

Lai 

hữu 

tính 

Được cấp 

Bằng bảo 

hộ giống 

năm 2021 

Nguồn gốc giống: ♀ Thanh 

long Red flesh x ♂ Thanh long 

Ruột tím hồng LĐ5. 

Cây sinh trưởng khỏe, khả năng 

ra hoa tự nhiên và đậu quả tốt, cây 

chống chịu tốt với bệnh đốm nâu. 

Quả dạng thuôn, chỉ số chiều 

dài/chiều rộng quả 1,57±0,14, 

khối lượng quả 235,13±56,69 

g/quả; vỏ quả màu nâu đỏ; tai quả 

màu đỏ xanh và cứng, bề mặt vỏ 

quả bóng; dày vỏ quả 2,63±0,52 

mm; thịt quả có màu trắng đục 

viền hồng, độ chắc thịt quả 

0,82±0,04 kgf/cm2, độ Brix dịch 

quả 17,07±2,03, hàm lượng acid 

tổng số 11,73±3,41 g/100 ml, tỉ lệ 

thịt quả 70,53±3,45%, vị thịt quả 

ngọt đậm - chua nhẹ. 

- Đang đàm 

phán với đối 

tác để 

chuyển giao 

quyền đối 

với giống 

thanh long 

Ruột trắng có 

viền hồng 

DF14. 
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TT 
Tên 

giống 
Nguồn 

gốc 

Quyết định 

công nhận 

giống 

Một số ưu điểm chính của giống 

Diện tích và 

địa điểm 

trồng 

12 Giống 

thanh 

long 

Ruột 

hồng 

DF16 

Lai 

hữu 

tính 

Được cấp 

Bằng bảo 

hộ giống 

năm 2021 

Nguồn gốc giống: ♀ Thanh 

long Red flesh x ♂ Thanh long 

Ruột đỏ LĐ1. 

Cây sinh trưởng khỏe, khả năng 

ra hoa tự nhiên và đậu quả khá, cây 

chống chịu tốt với bệnh đốm nâu. 

Quả dạng thuôn, chỉ số chiều 

dài/chiều rộng quả 1,61±0,14, 

khối lượng quả 189,26±67,34 

g/quả; vỏ quả màu đỏ hồng, tai quả 

màu đỏ xanh và mềm, bề mặt vỏ 

quả bóng; dày vỏ quả 2,43±0,39 

mm; thịt quả có màu hồng, độ chắc 

thịt quả 0,84±0,06 kgf/cm2, độ 

Brix dịch quả 18,61±1,30%, hàm 

lượng acid tổng số 8,93±2,24 

g/100 ml, tỉ lệ thịt quả 

69,45±4,02%, vị thịt quả ngọt - ít 

chua, có hương thơm. 

- Đang đàm 

phán với đối 

tác để 

chuyển giao 

quyền đối 

với giống 

thanh long 

Ruột hồng 

DF16. 

13 Giống 

thanh 

long 

Ruột 

tím 

DF2 

Lai 

hữu 

tính 

Được cấp 

Bằng bảo 

hộ giống 

năm 2022 

Nguồn gốc giống: ♀ Thanh 

long Red flesh x ♂ Thanh long 

Ruột tím hồng LĐ5. 

Cây sinh trưởng rất khỏe, khả 

năng ra hoa tự nhiên và đậu quả 

tốt, cây chống chịu tốt với bệnh 

đốm nâu. 

Quả có dạng thuôn, chỉ số chiều 

dài/chiều rộng quả 1,59±0,15, 

khối lượng quả 210,05±41,74 

g/quả, vỏ quả màu đỏ; tai quả màu 

đỏ xanh và cứng trung bình, bề 

mặt vỏ quả bóng; vỏ quả dày 

1,86±0,22 mm; thịt quả màu đỏ 

tím và độ chắc thịt quả 0,70±0,04 

kgf/cm2, độ Brix dịch quả 

16,50±1,24%, hàm lượng acid 

tổng số 7,10±1,72 g/100 ml, tỉ lệ 

thịt quả 67,52±1,12% vị thịt quả 

ngọt - ít chua. 

- Đang đàm 

phán với đối 

tác để 

chuyển giao 

quyền đối 

với giống 

thanh long 

Ruột tím 

DF2. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN LÚA GẠO CHẤT LƯỢNG CAO  

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long 

 

1. Đặt vấn đề 

Lúa gạo là cây lương thực quan trọng trên thế giới với sản lượng năm đạt 756 

triệu tấn, tương đương với khoảng 504 triệu tấn gạo (FAOSTAT, 2020). Lượng gạo trao 

đổi thương mại trên thế giới hàng năm ước đạt 45-50 triệu tấn, trong đó 75% là gạo 

trắng hạt dài, 16-18% là gạo thơm, 5-6% là gạo japonica, và 2-3% là gạo nếp và các loại 

gạo khác (USDA, Economic Research Service Calculations, 2018).  

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp, 

cung cấp trên 56% sản lượng lúa và đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu hàng năm 

của cả nước. Cơ cấu gạo xuất khẩu của nước ta cũng chuyển dịch dần từ gạo cấp trung 

bình sang phân khúc gạo thơm và chất lượng cao, trong đó gạo thơm chiếm 27-30%, 

gạo trắng hạt dài chiếm 58-60%, gạo nếp chiếm 10% và gạo japonica chiếm 3-4% trong 

7 tháng đầu năm 2020 (Cục Trồng Trọt, 2020). Mặc dù giá gạo xuất khẩu bình quân 

năm 2020 đạt mức 455 USD/tấn, tăng 18,9 USD/tấn so với năm 2019, nhưng giá xuất ở 

phân khúc gạo thơm chỉ mới đạt 600-700 USD/tấn, còn thấp so với mức 1.000-1.500 

USD/tấn của gạo thơm của Thái Lan, Ấn Độ và Paskistan. Bên cạnh đó, sản xuất lúa 

gạo ở ĐBSCL đối diện với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề nâng cao giá trị của lúa 

gạo và thích ứng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trong sản xuất, qua đó gia 

tăng thu nhập cho người nông dân. 

Trước thách thức của những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu (BĐKH) và 

nhu cầu phát triển bền vững trong sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL, vai trò của khoa học công 

nghệ càng quan trọng để tìm kiếm các giải pháp, kỹ thuật cụ thể bao gồm: chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, chọn tạo các giống cây trồng có khả năng chống chịu sâu bệnh, đáp 

ứng với tác động của BĐKH (hạn, mặn, ngập,…), ứng dụng nông nghiệp thông minh; 

kỹ thuật canh tác tiên tiến, … nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp 

góp phần gia tăng giá trị kinh tế.  

2. Hiện trạng ứng dụng, chuyển giao trong nghiên cứu và chuyển giao các 

tiến bộ KHCN trong phát triển lúa gạo chất lượng cao vùng ĐBSCL 

2.1. Ứng dụng các tiến bộ KHCN trong nghiên cứu chọn tạo giống lúa 

Là một trong những đơn vị tham gia thực hiện các chương trình trọng điểm của 

Bộ Nông nghiệp & PTNT và đã triển khai nhiều nội dung nghiên cứu theo hướng ứng 

dụng công nghệ sinh học (CNSH) vào công tác chọn tạo giống mới, các chiến lược chọn 

tạo, cải tiến giống cây trồng (lúa, cây trồng cạn) trong 10 năm gần của Viện Lúa ĐBSCL 

đã kết hợp giữa phương pháp giữa lai tạo truyền thống với phương pháp công nghệ hiện 

đại (kỹ thuật sinh học phân tử, kỹ thuật di truyền, kỹ thuật nuôi cấy mô tạo biến dị soma, 

nuôi cấy túi phấn, đột biến phóng xạ, nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử, lập bản đồ 

gen, giải trình tự, chuyển nạp gen và gần đây là công nghệ chỉnh sửa gen, …)  cho 

chương trình lai tạo các giống lúa mới đa mục tiêu: ngắn ngày, năng suất, phẩm chất, 

kháng sâu bệnh (rầy nâu, đạo ôn, bạc lá, ...), chống chịu điều kiện bất lợi của môi trường 

(phèn, mặn, khô hạn, ngập, …). 
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Phương pháp lai tạo truyền thống kết hợp ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại 

trong lĩnh vực chọn tạo giống mới đáp ứng yêu cầu sản xuất thực tế của vùng ĐBSCL 

được xem như là mũi nhọn trong việc hỗ trợ, cải tiến phương pháp, rút ngắn thời gian 

chọn tạo các giống lúa theo mục tiêu một cách chính xác về mặt di truyền.  

- Đã ứng dụng thành công chỉ thị phân tử chọn tạo ra các giống lúa thơm chống 

chịu mặn, giống lúa chất lượng cao kháng rầy nâu, đạo ôn, giống lúa chất lượng cao 

chống chịu hạn…. có thời gian sinh trưởng ngắn và thích nghi được nhiều vùng canh 

tác tại ĐBSCL, thông qua lập được bản đồ gen đã xác định được vùng gen (QTL) mới 

có khả năng chống chịu mặn cao hơn. 

- Các giống lúa nếp mới được phát triển dựa vào kỹ thuật sử dụng chỉ thị phân tử 

đã tạo ra các giống lúa nếp triển vọng mang mùi thơm và biểu hiện tính chống chịu mặn 

tốt ở nồng độ mặn 4-6‰ trong điều kiện nhân tạo.  

- Ứng dụng thành công kỹ thuật sinh học phân tử kết hợp với phương pháp lai 

hồi giao, kỹ thuật điện di protein SDS-PAGE trong công tác chọn tạo giống lúa chống 

chịu hạn- mặn có năng suất, chất lượng, chống chịu sâu bệnh, thích hợp cho vùng 

ĐBSCL;  

- Ứng dụng công nghệ biến nạp gen đã nghiên cứu chọn tạo ra các dòng đậu 

tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả với các vector kép tự thiết kế và 

xây dựng quy trình chuyển nạp gen kháng sâu vào đậu tương bằng Agrobacteria và xây 

dựng 01 quy trình đánh giá, chọn lọc thử nghiệm cây đậu tương chuyển gen.  

Công nghệ chỉnh sửa gen là một trong những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, 

khởi đầu cho kỷ nguyên công nghệ sinh học mới, giúp chỉnh sửa thông tin di truyền của 

mọi tế bào một cách nhanh chóng và chính xác. Viện Lúa ĐBSCL đang triển khai thực 

hiện dự án chỉnh sửa gen thơm trên giống lúa phổ biến OM5451 tại ĐBSCL, kết quả 

ban đầu rất khả quan hứa hẹn nhiều triển vọng. Với công nghệ chỉnh sửa gen có thể tạo 

ra tính trạng mùi thơm của giống lúa ban đầu không thơm (OM5451) mà không thông 

qua quá trình lai tạo hay chuyển nạp gen ngoại lai.  

2.2. Ứng dụng các công nghệ thông minh, công nghệ cao trong canh tác lúa 

Nghiên cứu và ứng dụng các phần mềm thông minh kết hợp vào việc nghiên cứu 

quy trình canh tác lúa: quản lý nước, quản lý dinh dưỡng, dự báo sâu bệnh, thời tiết, … 

Nghiên cứu và ứng dụng các thiết bị hiện đại vào việc canh tác lúa: Sử dụng máy 

san phẳng đồng ruộng bằng tia laser, ứng dụng cấy máy/cấy máy vùi phân, sạ máy, sạ 

hàng/sạ hàng khí động, sạ cụm/sạ khóm và cơ giới hóa sau thu hoạch cho vùng ĐBSCL, 

sử dụng drone trong việc phun thuốc BVTV, …. 

2.3. Chuyển giao các tiến bộ KHCN trong phát triển lúa gạo chất lượng cao 

cho vùng ĐBSCL 

2.3.1. Chuyển giao các giống lúa mới chất lượng cao 

Viện Lúa ĐBSCL đã và đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu chọn tạo giống 

lúa, trong đó tập trung cho giống lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, giống lúa chống 

chịu với điều kiện bất lợi của môi trường như hạn, mặn, ngập, … và chống chịu với sâu 

bệnh hại; đã chọn tạo ra 163 giống lúa mới (75 giống công nhận chính thức hoặc lưu 

hành, 88 giống lúa được công nhận sản xuất thử), hơn 20 quy trình được công nhận tiến 

bộ kỹ thuật mới. 
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Viện Lúa đã ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu; ủy quyền sản xuất kinh 

doanh 29 giống lúa cho các doanh nghiệp và chuyển giao quyền sử dụng chung giống 

lúa OM cho 59 đơn vị là doanh nghiệp, trung tâm giống các tỉnh trong khu vực nhằm 

thúc đẩy việc mở rộng diện tích sản xuất lúa.  

Các giống lúa chọn tạo ra vừa đáp ứng điều kiện canh tác của từng vùng sinh thái 

vừa đáp ứng được nhu cầu các phân khúc của thị trường, bao gồm các nhóm chính như: 

nhóm lúa cao sản, nhóm giống lúa thơm- đặc sản, nhóm lúa chất lượng cao, nhóm giống 

lúa nếp, lúa màu dinh dưỡng, ... Trong đó, các giống lúa ngắn ngày mà vẫn đảm bảo 

năng suất, chất lượng và tính chống chịu sâu bệnh tốt đã giúp nông dân trong vùng có 

điều kiện thâm canh, tăng vụ, né mặn, hạn và đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu sản xuất 

và xuất khẩu của Việt Nam. 

Đến nay, diện tích gieo trồng các giống do Viện chọn tạo chiếm 60-70% tại 

ĐBSCL. Một số giống nổi bật như OM18, OM5451, OM380, OM4900, OM7347, 

OM6976…phát triển ra các khu vực miền Trung, phía Bắc và một số nước khác: 

Campuchia, Lào, Brunei, Indonesia, Cu Ba, Nam Á và Châu Phi 

2.3.2. Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa 

Viện Lúa ĐBSCL trong những năm qua đã nghiên cứu và thử nghiệm đưa ra các 

tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng hiện nay trong sản xuất lúa ở vùng ĐBSCL như: 

Kỹ thuật làm đất, san phẳng đồng ruộng bằng tia laser, ứng dụng cấy máy/cấy 

máy vùi phân, sạ máy, sạ hàng/sạ hàng khí động, sạ cụm/sạ khóm và cơ giới hóa sau thu 

hoạch cho vùng ĐBSCL. Sạ máy giúp giảm được mật độ sạ từ 40-60% tương ứng giảm 

từ 40-60 kg hạt giống/ha. Hoàn thiện quy trình làm mạ khay, cấy máy cho các nhóm 

giống có thời gian sinh trưởng khác nhau: A0 (cực ngắn ngày: 85-90 ngày), A1 (ngắn 

ngày 90-105 ngày) và A2 (dài ngày: 105-115 ngày). Quy trình cơ giới hóa bằng máy 

cấy kết hợp vùi phân ngoài việc giảm khoảng 5 lần lượng giống sạ lan, đồng thời giảm 

lượng phân đạm từ 10-20N. Hoàn thiện quy trình máy sạ hàng khí động APV với bộ 

phận gieo hạt của Công ty APV (APV - Technische Produkte GmbH) sản xuất tại Áo, 

được Viện và Viện nghiên cứu lúa Quốc tế cải tiến để phù hợp với gieo lúa nước tại 

ĐBSCL. Sạ lúa bằng liên hợp máy sạ hàng khí động APV có tỉ lệ hạtnphát triển thành 

mạ cao hơn. Máy giảm được từ 50 - 70% lượng giống so với phương pháp sạ lan. 

Sử dụng công nghệ, chế phẩm sinh học Tricoderma spp. do Viện nghiên cứu phát 

triển trong xử lý rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp làm nguồn phân hữu cơ tại chỗ giúp 

giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính (CH4, N2O, …). Hạn chế đốt rơm rạ, nhất là 

trong vụ Đông Xuân. 

Quy trình bón phân theo chuyên vùng, bón phân cân đối giữa các dưỡng chất và 

hợp lý trên cơ sở bón phân theo địa điểm chuyên biệt (SSNM) và phát triển xây dựng 

phần mềm canh tác lúa “Rice crop manager (RCM)” với sự hợp tác của Viện nghiên 

cứu lúa Quốc tế. 

 Quy trình tưới nước tiết kiệm (AWD) giúp giảm lượng nước tưới, giúp đất thông 

thoáng, giảm chi phí bơm tưới, giúp cây lúa cứng cây, rễ lúa ăn sâu, tránh đổ ngã, tăng 

năng suất.  

https://nongnghiep.vn/vien-nghien-cuu-lua-quoc-te-tag157405/
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Xây dựng quy trình quản lý sâu bệnh (đạo ôn, sâu năn,…), ứng dụng chế phẩm 

sinh học trong phòng ngừa sâu, rầy hại lúa, với các loài nấm, VSV có ích cũng đã được 

Viện nghiên cứu, nhân nuôi, đưa vào sản xuất để phục vụ công tác phòng trừ sâu rầy ở 

ĐBSCL rất hiệu quả như Ometar/Biovip/3M/MN/BC... Viện cũng đã phối hợp với Viện 

Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ cao Hòa Lạc phối hợp xây dựng quy trình để hướng 

dẫn, sử dụng và ứng dụng thiết bị bay trong phun thuốc BVTV. Viện cũng có 01 trạm 

giám sát sâu rầy thông minh, ứng dụng công nghệ 4.0 do Công ty cổ phần Rynan 

Technologies Việt Nam lắp đặt giúp dự đoán sâu rầy gây hại và thiên địch có lợi.  

Kế thừa những thành tựu nghiên cứu trong canh tác lúa như Quy trình 3 giảm 3 

tăng, Quy trình 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, quản lý cây trồng tổng 

hợp ICM ... và các nghiên cứu mới. Vừa qua, Viện đã đưa vào sản xuất Gói kỹ thuật 

canh tác tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Quy trình áp dụng được cho các vùng sinh thái khác nhau và các kỹ thuật sạ/cấy khác 

nhau, đã giúp giảm được lượng giống, giảm lượng phân bón, giảm lượng thuốc BVTV 

và duy trì năng suất, nâng cao chất lượng, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, góp 

phần giảm phát thải khí nhà kính và giảm thiểu tác động tới sức khỏe con người. 

3. Một số đề xuất về giải pháp ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHCN 

trong phát triển lúa gạo chất lượng cao vùng ĐBSCL 

- Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và nghiên cứu KHCN:  

+ Xây dựng quy hoạch tổng thể cho sản xuất lúa ở ĐBSCL;  

+ Xây dựng các chương trình, đề tài/dự án nghiên cứu và chuyển giao công 

nghệ có tính tổng thể và dài hạn cho lúa ở vùng ĐBSCL phù hợp với yêu cầu cho 

từng tiểu vùng sinh thái hướng tới sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị cao, 

thích ứng với BĐKH;  

+ Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ về cây lúa và cây 

trồng trên nền đất lúa; 

 - Giải pháp về đào tạo, tăng cường nguồn nhân lực: quy hoạch và triển khai 

đào tạo đào tạo cán bộ KHCN, cán bộ đầu ngành và nông dân lành nghề phục vụ cho 

ngành lúa gạo và các chuyên ngành có liên quan;  

- Giải pháp về đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật: tiếp tục đầu tư, cải tạo, 

nâng cấp đồng ruộng thí nghiệm, khu nhà lưới, khu làm việc cho các cơ sở nghiên cứu; 

đầu tư đồng bộ và hiện đại cho một số phòng thí nghiệm chuyên sâu; tiếp tục đầu tư hệ 

thống giao thông, thủy lợi và logistics phục vụ cho ngành lúa gạo; 

- Giải pháp về thông tin: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu 

các TBKT trên các các phương tiện thông tin đại chúng, và các hình thức khác; thường 

xuyên tổ chức và hội thảo tham quan đầu bờ đánh giá các giống lúa và TBKT mới; 

- Giải pháp về chuyển giao TBKT, dịch vụ KHCN và sản xuất kinh doanh: tăng 

cường công tác chuyển giao TBKT; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới 

thiệu các TBKT trên các phương tiện thông tin đại chứng và các hình thức khác; cải tiến 

công tác dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ vào sản xuất theo hướng trọn gói 

https://rynan.vn/
https://rynan.vn/
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nhằm tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu – chuyển giao công nghệ - khuyến nông 

và nông dân 

- Giải pháp về cải tiến cơ chế điều hành: tiến hành đánh giá thường xuyên hệ 

thống tổ chức nhằm phát hiện bất cập về mô hình cũng như cơ chế điều hành để đề xuất 

phương án điều chỉnh thích hợp; tăng cường hợp tác với địa phương và các doanh nghiệp 

tạo điều kiện mở rộng nghiên cứu và chuyển giao nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản 

xuất nông nghiệp trong vùng.  

- Giải pháp về hợp tác quốc tế: tăng cường HTQT để tiếp cận với công nghệ tiên 

tiến và đào tạo cán bộ KHCN trình độ cao; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các 

tổ chức nghiên cứu, các trường đại học ngoài nước, các doanh nghiệp nước ngoài, công 

ty đa quốc gia trong việc triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu và tư vấn, chuyển 

giaoTBKHKT, thực hiện đa dạng hóa đối tác, hình thức HTQT về KHCN, lựa chọn 

được các đối tác chiến lược HTQT về KHCN và chuyển giao công nghệ.  

PHỤ LỤC: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sự phát triển vượt bậc của ngành lúa gạo ở ĐBSCL có sự đóng góp không nhỏ của 

KHCN, cụ thể là: 

− Giống lúa mới: TGST ngắn (85-110 ngày), tiềm năng năng suất cao, chống chịu tốt với sâu 

bệnh và có phẩm chất gạo tốt; 

− Phân bón và thuốc BVTV; 

− Kỹ thuật canh tác tiến tiến, phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái, bền vững và thích ứng với 

BĐKH. 

 

Hình 2. Giống lúa OM18 là giống lúa mới nhưng diện tích tăng rất nhanh ở ĐBSCL, có năng 

suất cao, phẩm chất tốt và đóng vai trò chủ lực trong xuất khẩu. Diện tích gieo trồng OM18 trong 

năm 2021 tại ĐBSCL đạt 710.000 ha/năm (18,9% diện tích gieo trồng lúa ĐBSCL) 
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Hình 3. Giống lúa OM5451 thích rộng, năng suất cao, phẩm chất tốt, diện tích gieo trồng lớn nhất 

ĐBSCL. Năm 2021 đạt 750.000 ha (19,3% diện tích gieo trồng lúa ĐBSCL) 

Hình 4. Đa dạng hóa chương trình nghiên cứu lai tạo giống lúa cho nhiều phân khúc phẩm chất 

khác nhau tại Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long 

Nấm /Đạo ôn  Vi khuẩn /Bạc lá 
  

Nấm /Khô vằn 

Trừ nấm gây lem lép hạt     Trừ nấm gây thối rễ  

trong đất 
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Chế phẩm sinh học từ vi khuẩn B26 

và S28 trừ bệnh hại lúa Chế phẩm sinh học chứa nấm xanh  

M. flavoviridea trừ côn trùng 

Hình 5. Nghiên cứu phát triểm một số chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa tại Viện Lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long.  

(A) Thử nghiệm đối kháng với một số bệnh hại trong điều kiện phòng thí nghiệm và (B): Một số chế 

phẩm sinh học thử nghiệm hiệu quả trên lúa 
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ỨNG DỤNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ 

CHUYỂN ĐỔI SỐ PHÁT TRIỂN NGHỀ NUÔI CÁ TRA VÙNG  

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II 

 

1. Những thuận lợi của nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL 

Theo thống kê ước tính diện tích nuôi cá tra thương phẩm khoảng 6.000 ha (năm 

2021) chủ yếu tập trung ở ĐBSCL chiếm 0,5% tổng diện tích nuôi thủy sản cả nước, 

nhưng sản xuất được một lượng hàng hóa lớn (1,4 triệu tấn/năm) để xuất khẩu hơn 130 

nước trên Thế giới với kim ngạch xuất khẩu gần đạt 2 tỷ đô-la. Nghề nuôi cá tra ở 

ĐBSCL đã và đang hoạt động theo chuỗi từ sản xuất giống đến chế biến, thương mại 

xuất khẩu. Ước tính mỗi năm, nhu cầu con giống cá tra 2,2 tỷ con và hơn 200 trang trại 

sản xuất giống phụ vụ nuôi cá xuất khẩu. Khu vực nuôi cá tra chuyên canh chủ yếu tập 

trung vùng thượng và hạ nguồn các kênh, sông thuộc hệ thống sông Cửu Long (sông 

Tiền và sông Hậu). Lực lượng tham gia trực tiếp và gián tiếp 400.000 người. Các yếu tố 

kết hợp tạo nên sự thành công nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL như hình 1. 

 

 

Hình 1. Những hoạt động cơ bản trong chuỗi hoạt động cá tra 

2. Những thách thức và phương hướng giải quyết bằng ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật và công nghệ số trong nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL 

Bên cạnh những thuận lợi hiện tại của nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL, Nghề nuôi cá 

tra cũng đang chịu nhiều thách thức cần phải tháo gỡ bằng rào cản kỹ thuật đối với các 

thị trường tiêu thụ và các đối thủ cạnh tranh mới nổi như Bangladesh, Ản Độ và 

Indonesia... dựa trên tiêu chí: giá bán cạnh tranh tốt, truy xuất nguồn gốc và có trách 

nhiệm, qui mô hàng hóa lớn ổn định, chất lượng sản phẩm tốt, thân thiện với môi trường 

và xã hội, các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như VietGap, Global Gap, ASC và các tiêu 

chuẩn khác. Cụ thể những thách thức và các giải pháp đã, đang và sẽ định hướng thực 

hiện nhằm tháo gỡ cho nghề nuôi như sau: 

1) Chịu tác động bởi biến đổi khí hậu, viễn cảnh dự đoán đến năm 2050 thì một 

số vùng nuôi cá tra ở hạ nguồn sông Cửu Long (sông Tiền và sông Hậu) chịu ảnh hưởng 

nước mặn xâm nhập diện tích nuôi cá tra thương phẩm không thể phát triển về diện tích 
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ở các khu vực này vì nồng độ muối cao. 

Giải pháp cho vấn đề này: thâm canh hóa bằng công nghệ tuần hoàn nước (RAS) 

đã được nghiên cứu bởi Viện 2 với năng suất 880-2220 tấn/ha/vụ được thực hiện năm 

2010 cho kết quả ban đầu là tiền đề cho phát triển về tương lai. Bên cạnh đó việc ứng 

dụng nghiên cứu chọn giống cá tra thích ứng độ muối cao bằng công nghệ gene và kết 

hợp phương thức truyền thống cần phải thực hiện trong tương lai. 

 2) Phương thức sản xuất lạc hậu, công nghệ nuôi cá tra thương phẩm khá đơn 

giản bằng cách nuôi trong ao đất với năng suất cao (270-850 tấn/ha/vụ), thay nước liên 

tục dựa vào nguồn tài nguyên nước đồi dào của kênh và sông của ĐBSCL, ước tính 

khoảng 0,005% lượng nước Sông Cửu Long sử dụng cho hoạt động nuôi cá tra. Với 

phương thức sản xuất này rất dễ tổn thương môi trường và lây lan mầm bệnh vì vi phạm 

các nguyên tắc bền vững và thân thiện với môi trường. Hơn thế nữa, luật bảo vệ tài 

nguyên (đất và nước) và môi trường đang toàn cầu hóa ngày càng quan tâm. Vì vậy, 

nghề nuôi cá tra phải thay đổi phương thức sản xuất này cho phù hợp theo yêu cầu. 

Để hóa giải theo tiến trình, công nghệ nuôi phải thay đổi kết hợp đa ngành theo 

lộ trình để đáp ứng cho yêu cầu xuất khẩu đạt các tiêu chí: tối thiểu hóa sử dụng nước, 

tài nguyên đất, thân thiện môi trường, chất lượng cá tốt, không bệnh dịch, giải phóng 

sức lao động và quản lý hoạt động trang trại thông minh. Để làm được các tiêu chí đề 

ra, công nghệ nuôi thủy sản tuần hoàn (RAS) kết hợp với công nghệ số sẽ đạt được mục 

tiêu. Công RAS đã được nghiên cứu cho nuôi thương phẩm cá tra từ năm 2010 bởi Viện 

2, ĐH Cần Thơ và các tổ chức NGO khác, nhưng vẫn chưa thật sự đi vào thực tiễn bởi 

sự cần thiết cấp bách chưa được người nuôi quan tâm. Các công nghệ hỗ trợ khác như 

thiết bị xử lý chất thải và nâng cao chất lượng nước, thu hoạch, hệ thống quản lý thức 

ăn và cho ăn tự động, vận chuyển cá giống và cá thương phẩm, phần mềm quản lý hoạt 

động nuôi tích hợp IoT đã và đang tồn tại tại Việt Nam việc ứng dụng là tất yếu trong 

hiện tại và trong tương lai. Tuy nhiên, sự tối ưu hóa vấn đề này chuyển từ thách thức 

thành hiệu quả thì cần chi tiết nghiên cứu về dữ liệu nguồn dữ liệu ban đầu cần phải tiến 

hành. Các công nghệ tiên tiến khác cần nghiên cứu ứng dụng như chọn giống kháng các 

loại bệnh đặc trưng trên cá tra nuôi đã được Viện 2 thực hiện năm 2015 đến nay dựa 

trên phương pháp truyền thống đã mang lại kết quả ban đầu tốt hơn cá nuôi thông 

thường. Công nghệ này cũng cần kết hợp với công nghệ cao (công nghệ gene) sinh học 

phân tử sẽ đẩy mạnh hiệu quả và rút ngắn thời gian nếu được đầu tư nghiên cứu. Bênh 

cạnh đó, Vắc-xin nghiên cứu từ Viện 2 và các công ty đã và đang ứng dụng cho cá tra 

thương phẩm nhưng khiêm tốt vì giá thành, tính hiệu quả bảo hộ chưa cao chỉ 01 trong 

các bệnh mà cá gặp phải, trong thực tế cá tra nhiễm nhiều loại mầm bệnh hơn cần đa 

dạnh chủng loại vắc xin ứng dụng công nghệ sinh học cao để thực hiện trong tương lai. 

 3) Như trình bày ở phần khó khăn (1), hầu hết nghề nuôi cá tra thiếu quản lý và 

xử lý nguồn chất thải do hoạt động nuôi, đây là vấn đề chưa được quan tâm vì các lý do 

như sau: (a) chi phí quản lý môi trường sẽ làm tăng giá thành sản xuất, trong khi đó giá 

bán và tỷ suất lợi nhuận quá thấp, (b) công nghệ ứng dụng khó khăn hơn vì cấu trúc hệ 

thống nuôi theo phương pháp truyền thống và (c) diện tích sử dụng cho quản lý chất thải 

rất hạn chế. 

  Các vấn đề này đã được nghiên cứu như công nghệ RAS và một số giải pháp tái 

sử dụng nguồn chất thải thành sản phẩm có giá trị thứ 2 nhằm tìm kiếm lợi ích từ nguồn 

chất thải là hướng đi quan tâm cho sự phát triển như: sử dụng nguồn thải lỏng và rắn 

làm phân bón hữu cơ mà Viện 2 đã nghiên cứu 2010, tạo sinh vật có giá trị tái tạo nguồn 



93 

 

 

protein (động -thực vật phù du để ứng dụng cho đối tượng khác) từ chất thải, tạo nguồn 

năng lượng dưới dạng khí đốt Viện 2 đã nghiên cứu năm 2010 và phát điện và tái tạo 

nguồn vật chất trong xây dựng. Những hướng nghiên cứu này đã tồn tại rời rạc chưa có 

một nghiên cứu tích hợp tạo thành một mô hình đạt lý tưởng cho nghề nuôi để bảo vệ 

môi trường, rất cần thiết thực hiện trong tương lai. 

 4) Chất lượng cá bố mẹ. Nhu cầu giống cá tra khoảng 2,2 tỷ con/năm. Sự thiếu 

hụt số lượng giống không đáng kể do một số trang trại lớn đang chuyển dần chủ động 

kép kín chuỗi sản xuất. Tuy nhiên, chất lượng cá giống phù thuộc vào nguồn bố mẹ, kỹ 

thuật ương giống và mùa vụ. 

    Hiện nay Viện 2 đã tạo chọn tạo được bố mẹ cá tra thế hệ thứ 6 (G6) theo 

phương pháp di truyền chọn giống, chương trình bắt đầu vào năm 2007 đến nay cho các 

tính trạng tăng trưởng cao hơn so với cá tra ban đầu là 29,3%, tỷ lệ sống cao và có khả 

năng kháng một số bệnh nhất định. Đàn cá bố mẹ đã qua chọn lọc đã thay thế được 60% 

tổng đàn cá ở ĐBSCL tham gia sản xuất. Để phát triển và duy trì hiệu quả của bố mẹ 

cần phải nghiên cứu kết hợp nhiều công nghệ sinh học phân tử để tối ưu lợi ích của 

chương trình cho phát triển bình diện chung ở ĐBSCL là một việc cần phải đầu tư. Kỹ 

thuật kích thích sinh sản cá tra dựa trên hormone HCG xu thế cần phải thay thế bằng 

phương pháp khác để đáp ứng tiêu chí rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu thịt cá 

tra cũng là vấn đề cần nghiên cứu nhanh chống bằng công nghệ hiện đại hơn. Chu kỳ 

sản xuất cá tra quanh năm, cần lượng giống quanh năm nhưng điểm giới hạn bởi sinh 

học của cá tra bố mẹ chỉ tập trung sinh sản theo mùa cũng gây cản trở đáng kể cho hoạt 

động sản xuất. Giải quyết vấn đề này, rất cần một công nghệ nuôi vỗ bố mẹ cho sinh sản 

quanh năm là vấn đề cấp thiết. Sự kép kín vòng đời cá tra trong môi trường nhân tạo và 

cải thiện nhiệt độ, chu kỳ quang, dinh dưỡng và phương pháp kích thích sẽ mang lại 

hiệu quả trong điều kiện nuôi bằng RAS được chứng minh trên loài cá khác. Nếu cá bố 

mẹ nuôi trong hệ thống RAS sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn rất nhiều tạo được đàn cá bố 

mẹ sinh sản quanh năm, giảm ô nhiễm và sạch mầm bệnh nguy hiểm (SPF) là vấn đề 

cần thiết. 

 5) Công nghệ ương đạt chất lượng cá giống được quan tâm nhất hiện nay phải 

đáp ứng các tiêu chí: tăng trưởng nhanh, không nhiễm bệnh (SPF), tỷ lệ sống cao, đồng 

đều và giảm giá thành, qui mô hàng hóa ổn định, không gây ô nhiễm và vận hành tự 

động hóa. Thông thường hiện nay đa số vẫn sử dụng công nghệ ương cá tra theo phương 

pháp truyền thống ao đất tỷ lệ sống từ cá bột - cá giống đạt 10%, chất lượng không ổn 

định và nhiễm nhiều mầm bệnh. 

   Từ lẽ đó, Viện 2 đã bắt đầu nhiều nghiên cứu về công nghệ ương cá tra giống 

ở nhiều hình thức khác nhau cũng mang lại kết quả ấn tượng ở nhiều địa phương và quy 

mô lớn từ 1000 -10.000 m2/ao. Ứng dụng công nghệ sinh học ương trong ao đất truyền 

thống trong điều kiện thực tế và tỷ lệ sống từ cá bột - cá giống đạt được 20-27% tỷ lệ 

sống từ cá bột lên cá giống. Hướng nghiên cứu khác là nâng cao mật độ ương cao 5000 

con/m3 trong bể ứng dụng công nghệ vi sinh duy trì chất lượng nước cho kết quả cá 

hương (25 ngày tuổi) đạt 28%. Việc ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước (RAS), tự 

động hóa trong quá trình sản xuất giống cá tra sạch bệnh không thay nước cũng được 

Viện 2 thực hiện năm 2019 -nay với mật độ ương từ cá bột - hương (30 ngày) là 10.000 

con/m3 đạt kết quả 43,2%, khối lượng trung bình 1,6g/con. Giai đoạn ương từ cá hương 

- giống (34g/con) trong thời gian 45 ngày đạt tỷ lệ sống 99,13-100% sạch hoàn toàn 

bệnh với mật độ 1.200-2.400 con/m3 sinh khối 68 kg cá giống/m3. Rõ ràng ứng dụng 
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công nghệ cao vào sản xuất cá tra giống mang lại lợi ích tối ưu và cần đầu tư ứng dụng 

vào sản xuất qui mô hàng hóa lớn. Thuận lợi trong việc ứng dụng công nghệ cao cho cá 

giống là đã có nghiên cứu nền và làm chủ trang thiết bị làm cơ sở để kết nối IoT công 

nghệ số trong ương giống hiệu quả. 

 6) Quản lý hoạt động trang trại nuôi thâm canh để phát triển thành qui mô hàng 

hóa cần thiết phương thức quản lý trang trại và nguồn lao động trực tiếp và gián tiếp. 

Tuy nhiên với hình thức sản xuất theo truyền thống hiện tại nguồn nhân lực lao động 

không đáp ứng về số lượng và chất lượng. Hiện nay, đa số các trang trại lớn có không 

gian hoạt động lớn và diện tích lớn, cũng như sử sức người làm những công việc mang 

tính chất vật lý gây lãng phí sức lao động và thiếu nhất quán, trong khi nguồn lực giảm 

sút do sự cạnh tranh về thu hút của hoạt động công nghiệp và các ngành khác. Những 

thao tác chăm sóc hoạt động trong trang trại nuôi chủ yếu là: cho ăn, siphon, thay nước, 

thả cá, chuyển cá, giám sát chất lượng nước, sức khỏe cá nuôi và công tác lưu trữ kho 

và hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Những hoạt động này chi trả một lượng chi phí không 

nhỏ và chiếm nhiều thời gian. 

Xét trên khía cạnh ứng dụng, các thiết bị cơ giới và các công nghệ giám sát và 

phần mềm quản lý số có khả năng tích hợp tạo ra một tổ hợp hoạt động có khả năng nhất 

quán và hiệu quả giải phóng sức lao động đáng kể và bền vững. Sự kết nối giữa thiết bị 

và phần mềm tạo ra ứng dụng IoT trong hoạt động nuôi cá tra là nền tảng quản lý tốt 

trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững của nghề nuôi cá tra. 

7) Cơ giới hóa trong nghề nuôi cá tra, với đặc thù là sản lượng cao, diện tích lớn 

và đa dạng các thành phần tham gia sản xuất. Tuy nhiên, hiện nay sử dụng cơ giới hóa 

trong nuôi cá tra khá khiêm tốn gây khó khăn nhiều đến vấn đề liên quan khác, đặc biệt 

kết hợp công nghệ số. Theo xu thế trong tương lai, nghề nuôi cá tra cần phải ứng dụng 

cơ giới hóa trên các trang trại là cần thiết để tiến xa hơn và bền vững hơn. Chúng ta có 

thể chia thành các qui mô nhỏ và lớn để ứng dụng: 

+) Nuôi thương phẩm qui mô nhỏ (nông hộ): nhu cầu cơ giới hóa cũng rất cao, 

cần nhiều trang thiết bị máy móc điều khiển bằng tay, bán tự động và tự động. Các mô 

hình sản xuất này cần thiết các thiết bị máy móc qui mô nhỏ linh hoạt dễ sử dụng. Các 

sở trường cơ giới hóa tập trung vào: quản lý chất lượng nước, quản lý sức khỏe, quản lý 

an toàn sinh học, quản lý thức ăn, quản lý hệ thống khí, hệ thống cung cấp nước, thu 

hoạch vận chuyển, quản lý chất thải. 

+) Nuôi thương phẩm qui mô lớn (trang trại): Các mô hình sản xuất này cần thiết 

các thiết bị máy móc qui mô lớn có thể tách rời hoặc cấu thành tổ hợp ứng dụng cơ giới 

hóa tập trung vào các lĩnh vực: quản lý chất lượng nước, quản lý sức khỏe, quản lý an 

toàn sinh học, quản lý thức ăn, quản lý hệ thống khí, hệ thống cung cấp nước, thu hoạch 

vận chuyển, quản lý chất thải, liệt kê cụ thể cơ giới hóa trong nghề nuôi cá tra: 

- Cơ giới hóa xây dựng hệ thống trang trại 

- Hệ thống cung cấp nước 

- Hệ thống cung cấp khí 

- Hệ thống xử lý nước đầu vào đạt chất lượng nước và mầm bệnh sạch 

- Hệ thống quan trắc chất lượng nước: giám sát, cảnh báo và điều khiển 

- Hệ thống phân cỡ, thu hoạch, giết cá nhân đạo và vận chuyển cá sống từ 
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trại nuôi đến nhà máy chế biến 

- Hệ thống quản lý thức ăn có giám sát tự động: cho ăn, điều chỉnh lượng 

thức ăn 

- Hệ thống máy quản lý chất lượng nước 

- Hệ thống máy quản lý sức khỏe: giám sát, chẩn đoán, diệt mầm bệnh 

- Hệ thống tiêm vắc-xin cá tự động 

- Hệ thống giám sát an ninh sinh học 

- Hệ thống xử lý thải và tái sử dụng nước 

- Trung tâm quản lý điều khiển điều khiển các hoạt động nuôi và quản lý 

kho, kế toán và nhân sự 

- Phát triển công nghệ tuần hoàn nước và thải 

 8) Ứng dụng block chain (công nghệ chuỗi): trong bối cảnh mở rộng và hòa 

nhập với người tiêu dùng trên toàn thế giới, nhà quản lý công ty và nhà nước (quản lý 

truy xuất nguồn gốc, kế hoạch, thống kê....), đơn vị chứng nhận chất lượng và người sản 

xuất có trách nhiệm. Đây là một phần không thể thiếu cho ngành nuôi cá tra từ trại sản 

xuất giống đến trang trại nuôi thương phẩm và chế biến. Sử dụng công nghệ số đồng bộ 

nên nền tảng phần mềm và IoT cho phép mọi hoạt động công khai minh bạch của đơn 

vị sản xuất đến các người có liên quan. Tuy nhiên, tại Việt Nam chưa có đơn vị nào ứng 

dụng vấn đề này vào hoạt động một cách triệt để vì các lý do sau: cơ sở hạ tầng chưa 

hoàn chỉnh, cơ khí hóa chưa đồng bộ và đặc biệt số hóa các hoạt động quản lý các vấn 

đề chưa đủ dữ liệu một cách đầy đủ nhất quán. Để hoạt động được, việc đầu tư nghiên 

cứu dữ liệu chi tiết từ giai đoạn sản xuất từ giống- nuôi thương phẩm- chế biến một cách 

cụ thể và nhiệm vụ tiên quyết làm nền tảng cho quá trình sử dụng công nghệ số. Ưu thế 

là Việt Nam đã và đang phát triển công nghệ số cho các ngành khác một cách hiệu quả, 

và có thể là công cụ để ứng dụng cho phát triển nghề nuôi cá tra trong tương lai. 

3. Kết Luận 

Hiện nay và trong tương lai, ngành nuôi cá tra tại ĐBSCL cần thiết ưu tiên cho 

việc nghiên cứu, thích ứng và ứng dụng công nghệ cơ khí hóa và số hóa trong sản xuất 

để mang lại lợi ích hơn về kinh tế, môi trường, xã hội và chất lượng. Sự ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật cao, tiên tiến và số hóa trong các hoạt động của lao động sản xuất cá tra toàn 

chuỗi khẳng định mang lại lợi ích cao, bền vững phù hợp với xu thế phát triển của thời 

đại mới, là hướng đi cần thiết, cấp bách và bắt đầu ngay bây giờ. 
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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG  

VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH TRÊN TÔM Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trúc Anh 

 

Có thể nói, ngành thủy sản nói chung, nuôi tôm nói riêng đã có bước phát triển 

vượt bậc, lần đầu tiên xuất khẩu thủy sản đạt trên 8,3 tỷ USD; thành tích trên có sự đóng 

góp của nhiều tỉnh, thành của cả nước, trong đó trọng tâm vẫn là vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long (ĐBSCL), nơi có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất cả nước. Tại đây, các 

giải pháp kỹ thuật tiên tiến, mô hình áp dụng ngày càng hướng đến các sản phẩm sạch, 

chất lượng và thân thiện với môi trường, thể hiện qua việc hạn chế sử dụng thuốc kháng 

sinh, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), tăng cường sử dụng vi sinh nhằm cải 

thiện môi trường ngày càng tốt hơn, sản xuất bền vững hơn và thích ứng với sự biến đổi 

khí hậu đã được tích cực chuyển giao và được người dân mạnh dạn áp dụng cho tỷ lệ 

thành công cao và tạo ra sản phẩm với sản lượng lớn, đạt lợi nhuận hàng trăm triệu 

đồng/ha/vụ... 

Tuy nhiên, hiện nay và trong thời gian tới, ngành thủy sản nói chung, nuôi tôm 

nói riêng sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức (i) Đó là tác động mạnh 

mẽ, sâu sắc của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa ở trong nước và quá 

trình hội nhập quốc tế sâu rộng với yêu cầu “Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các cam kết 

khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. (ii) Đó là ảnh hưởng của biến 

đổi khí hậu đã làm cho tình hình sản xuất đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, bất lợi như: 

sự gia tăng nhiệt độ, sự thay đổi lượng mưa trong năm, triều cường, nước biển dâng, 

xâm nhập mặn, sự gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan, 

môi trường có nguy cơ ô nhiễm, tình hình bệnh dịch trên tôm nuôi ở các mô hình ngày 

càng có chiều hướng phức tạp và khó kiểm soát. (iii) phát triển các mô hình nuôi tôm hiện 

nay vẫn là tự phát, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún,  chưa thực sự chuyển mình 

theo hướng công nghiệp hiện đại, gắn với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, giá trị 

gia tăng thấp, thiếu bền vững và nghịch lý “được mùa rớt giá” vẫn thường xuyên lặp lại. 

(iv) tình trạng lạm dụng sử dụng thuốc BVTV, hóa chất, kháng sinh bừa bãi; các mô 

hình nuôi hiện nay có lượng chất thải, nước thải lớn (nhất là mô hình nuôi tôm STC) 

trong khi đầu tư và ứng dụng quy trình công nghệ cho xử lý chất thải còn hạn chế; phát 

triển công nghiệp, làng nghề thiếu quy hoạch, nguy cơ ô nhiễm môi trường là không thể 

tránh khỏi nhưng hiện nay chưa có quy trình hoặc công nghệ xử lý nào thật sự hoàn thiện 

để nhân rộng, chỉ có số ít cơ sở nuôi sáng tạo trong thực tế sản xuất mang tính chất giải 

quyết tình thế (nuôi cá rô phi trong ao chứa, lắng và sử dụng hầm ủ biogas…). 

Công ty TNHH Công nghệ sinh học Trúc Anh là doanh nghiệp khoa học công 

nghệ, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thủy sản; sản 

xuất, kinh doanh vật tư đầu vào phục vụ nuôi thủy sản (tôm giống, thuốc thú y thuỷ sản, 

tư vấn, phát triển vùng nuôi v.v). Với kim chỉ nam “Giá trị một niềm tin”, trong suốt 

quá trình hình thành và phát triển, công ty đã không ngừng tự nghiên cứu, cải tiến và 

hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, xây dựng nhiều mô hình nuôi tôm đạt năng suất cao, 

giảm rủi ro, giảm chi phí đầu vào và thích ứng với biến đổi khí hậu. Một số quy trình 

nuôi hiệu quả đã và đang được chuyển giao đồng hành cùng với nông dân như: Quy 

trình nuôi tôm Quãng canh cải tiến áp dụng trong mô hình Tôm – Lúa đạt năng suất 500 

– 700 kg/ha/năm; Quy trình nuôi tôm sú bằng các chế phẩm sinh học của công ty Trúc 

Anh; Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng 01 giai đoạn đạt năng suất 30 – 50 tấn/ha/năm; 
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Quy trinh nuôi Quãng canh cải tiến (Tôm – Rừng) đạt hiệu quả cao và bền vững.v.v. 

Hiện nay, trong xu thế nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu 

cầu của thị trường và phù hợp với các điều kiện thực tại của các địa phương trong cả 

nước thì việc nghiên cứu đổi mới quy trình kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào 

trong nuôi tôm đang là vấn đề cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng được đặt ra cho Công 

ty. Năm 2017, Công ty một lần nữa khẳng định sự thành công cùng “mô hình nuôi tôm 

thẻ chân trắng siêu thâm canh 02 giai đoạn theo công nghệ Trúc Anh”.  

Điểm khác biệt trong tất cả các quy trình nuôi tôm mà Công ty Trúc Anh chuyển 

giao cho khách hàng so với các mô hình nuôi khác đang hiện hữu là không dùng hóa 

chất, kháng sinh trong qúa trình nuôi, các sản phẩm dùng trong quá trình xử lý nước, 

quản lý môi trường ao nuôi và hỗ trợ tăng sức đề kháng cho tôm đều có thành phần chủ 

yếu là “nhóm vi sinh vật hữu ích” , các sản phẩm đều được Công ty phối hợp với các 

nhà khoa học nghiên cứu sản xuất và thực nghiệm tại công ty, được đăng ký công bố 

tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn hàng hóa theo quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT 

trước khi chuyển giao áp dụng trong cộng đồng người nuôi.  

Kết quả kiểm nghiệm các tiến bộ kỹ thuật do Công ty chuyển giao nhân rộng 

trong dân thời gian qua cho thấy mô hình thực hiện ít bị tác động của biến đổi khí hậu, 

thời tiết, các chỉ số môi trường ao nuôi luôn được duy trì ổn định vì đã được kiểm soát; 

quy trình áp dụng hệ thống tuần hoàn khép kín nên môi trường nước luôn ổn định, tiết 

kiệm nguồn tài nguyên nước và hạn chế tối thiểu việc xả nước thải ra ngoài gây ô nhiễm 

môi trường, sản phẩm tôm nuôi đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, năng suất tôm nuôi 

được cải thiện, trong khi không cần nhiều diện tích nuôi, có thể áp dụng ở nhiều nơi, 

nhiều vùng khác nhau trên cả nước và phù hợp với xu hướng phát triển nghề nuôi tôm 

ở Việt Nam theo hướng bền vững, nhất là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm 

canh 02 giai đoạn theo công nghệ Trúc Anh hiện nay. Quy trình kỹ thuật đã được “Công 

nhận tiến bộ kỹ thuật” (Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT 

ngày   03/5/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản), đã tạo niềm tin, động lực 

cho người nuôi tôm trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế rủi ro, 

tăng thu nhập cho người nuôi tôm. 

Đặc biệt, sau 5 năm nghiên cứu thử nghiệm, thực nghiệm, tháng 3 năm 2022 

Công ty đã hoàn thiện và cho ra mắt sản phẩm vi sinh KILL-PARA có công dụng trị 

mờ gan, teo gan, trắng gan, đứt ruột, trống ruột; phòng trị bệnh tôm chết sớm 01 tháng 

tuổi. Bệnh tôm chết sớm 01 tháng tuổi hiện nay đang phổ biến, là nỗi ám ảnh, lo lắng 

trong cộng đồng người nuôi tôm. Bệnh AHPND có thể được điều trị bằng các loại kháng 

sinh. Tuy nhiên, hậu quả trực tiếp của việc lạm dụng kháng sinh, nhất là các loại kháng 

sinh chuyên dụng cho người để phòng trị bệnh cho tôm đã làm tồn dư kháng sinh/chất 

cấm vượt quá mức quy định gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh đó, 

việc sử dụng kháng sinh trong một thời gian dài sẽ làm phát sinh tính kháng thuốc ở tác 

nhân gây bệnh cũng như làm lan truyền tính kháng thuốc trong tập hợp vi khuẩn trong 

môi trường nuôi tôm. 

Liệu pháp sử dụng Probiotic trong phòng và trị bệnh AHPND trở thành một giải 

pháp công nghệ sinh học đầy hứa hẹn trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn và sản phẩm 

KILL-PARA với thành phần chứa vi khuẩn Bacillus BRB2.1, vi khuẩn có hoạt tính cao 

trong việc kháng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus (kết quả nghiên cứu từ luận án tiến 

sĩ “Ứng dụng vi khuẩn Bacillus sp. đối kháng với Vibrio parahaemolyticus trong nuôi 

tôm công nghiệp” của Tổng Giám đốc Lê Anh Xuân), trong thời gian rất ngắn các sản 
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phẩm vi sinh của Công ty Trúc Anh, nhất là với KILL-PARA đã, đang chuyển giao cho 

nông dân áp dụng thành công, công ty đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của khách 

hàng trên cả nước. Sản phẩm được xem như là “cứu cánh” của nông dân nuôi tôm hiện 

nay, đây cũng là động lực để công ty tiếp tục phát triển và tạo nhiều sản phẩm tốt giúp 

người nuôi tôm giảm nỗi lo trong quá trình sản xuất, là giải pháp quan trọng đóng góp 

tích cực vào việc nâng cao sản lượng tôm nuôi, môi trường ổn định cho việc sản xuất 

được lâu dài và bền vững./.  
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ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN PID VÀO THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ  

SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN 

                                                                                                                               

Tập đoàn Việt Úc 

1. GIỚI THIỆU 

Bộ điều khiển PID (Proportional–Integral–Derivative Controller) được sử dụng 

rất phổ biến trong nghành công nghiệp, có rất nhiều phương pháp điều chỉnh thông số 

PID. Ngày nay với tốc độ phát triển công nghệ, các nhà sản xuất thiết bị đã tích hợp sẳn 

chức năng PID vào các thiết bị công nghệ như PLC (Programmable Logic Controller), 

Inverter…tuy nhiên để ứng dụng thuật toán PID vào thiết bị công nghệ hỗ trợ sản xuất 

người kỹ thuật cần phải lập trình hoặc khai báo các thông số PID cho thiết bị. Việc ứng 

dụng thuật toán PID đem lại rất nhiều thuận lợi hệ thống sẽ tự động điều chính xác ngõ 

ra đáp ứng yêu cầu sản xuất khi các thông số đầu vào thay đổi. 

2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 

a. Cơ sở lý thuyết 

Điều khiển là quá trình thu thập thông tin, xử lý thông tin và tác động lên hệ 

thống với mục tiêu ngõ ra của bộ điều khiển tiệm cận với giá trị đặt trước. Điều khiển 

tự động là quá trình điều khiển không có sự tác động của con người. Trong hệ thống 

điều khiển tự động có 3 thành phần chính tạo nên hệ thống điều khiển đó là: Đối tượng 

điều khiển, bộ điều khiển và cảm biến. 

 

Trong đó:  

- r(t) (Reference input): Tín hiệu đầu vào (giá trị mong muốn). 

- c(t) (Controlled output): Tín hiệu ngõ ra. 

- ckt (t): Giá trị hồi tiếp. 

- e(t) (error): Sai số  

- u(t): Tín hiệu điều khiển. 

- Điều khiển PID là kiểu điều khiển có hồi tiếp, ngõ ra thay đổi tương ứng với sự 

thay đổi của giá trị đo. Người ta có thể chỉ áp dụng điều khiển P, PI, hay PID. 

 Công thức toán học của bộ điều khiển PID 

 

 

                                𝑢(𝑡) = 𝑘𝑝. 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖 ∫ 𝑒(𝑑𝑡)+𝑘𝑑 (
𝑑𝑒

𝑑𝑡
) 

Trong đó: 

Bộ điều khiển 

PID 

e
(t) 

u

(t) 
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- kp: Khâu tỉ lệ 

- ki: Khâu tích phân 

- kd: Khâu vi phân 

  Điều chỉnh P, I ,D: 

- Điều chỉnh tỉ lệ (P): là phương pháp điều chỉnh tạo ra tín hiệu điều chỉnh tỉ lệ 

với sai lệch đầu vào. 

- Điều chỉnh tích phân (I):  

+ Khi khâu tỉ lệ điều chỉnh cao sẽ làm hệ thống sai lệch (vọt lố). Khâu điều chỉnh 

tích phân sẽ khắc phục sai lệch của hệ thống. 

+ Chỉnh tích phân là phương pháp điều chỉnh tạo ra tín hiệu điều chỉnh sao cho 

độ sai lệch giảm tới 0.  

+ Thời gian càng nhỏ thể hiện tác động điều chỉnh tích phân càng mạnh, ứng với 

độ sai lệch càng bé. 

- Điều chỉnh vi phân (D):  

+ Khi hằng số thời gian hoặc thời gian chết của hệ thống rất lớn điều chỉnh theo 

P hoặc PI có đáp ứng quá chậm thì ta sử dụng kết hợp với điều chỉnh vi phân. 

+ Điều chỉnh vi phân tạo ra tín hiệu điều chỉnh sao cho tỉ lệ với tốc độ thay đổi 

sai lệch đầu vào. Thời gian càng lớn thì điều chỉnh vi phân càng mạnh, ứng với bộ điều 

chỉnh đáp ứng với thay đổi đầu vào càng nhanh. 

 Phương pháp hiểu chỉnh PID. 

Để chỉnh đáp ứng hệ thống PID ta hiệu chỉnh như sau: 

- P: Output = P x sai lệch e (t). 

+ Hệ số P nhỏ quá thì tín hiệu đầu ra quá bé, không điều khiển được. 

+ Hệ số P quá lớn thì dễ dao động giữa tốc độ tối đa và tối thiểu. 

+ Nếu chỉ chọn P thì đáp ứng luôn có sai lệch so với tham chiếu. 

- I: Output = I x tích phân sai lệch e(t) 

+ Khử sai lệch tĩnh 

+ Nếu I bé, sai lệch lâu bị khử 

+ Nếu I lớn thì đáp ứng dao động 

+ Ban đầu chọn T = 0.1 s, sau đó tinh chỉnh tăng dần giá trị. 

- D: Output = D x đạo hàm sai lệch e(t) 

+ Chống vượt điều khiển, dao động  

+ Thường chọn bé hoặc bằng 0. 

b. Ứng dụng bộ điều khiển PID vào biến tần 

- Biến tần được sử dụng để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha, việc 

ứng dụng bộ điều khiển PID vào biến tần để đáp ứng yêu cầu điều khiển vòng kín được 

sử dụng trong hệ thống bơm ổn định áp suất đường ống, hệ thống máy nén khí…. 
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- Sơ đồ đấu nối biến tần như sau:  

  

Hình 2.1. Sơ đồ đấu nối biến tần GD200A 

 Các bước cài đặt PID cho biến tần GD200A hãng INVT 

- Bước 1: Nhập thông số motor: 

 P02.01=  Kw              Công suất motor 

 P02.02=50Hz            Tần số hoạt động motor 

 P02.03= rpm             Tốc độ định mức motor 

 P02.04= V                Điện áp định mức motor 

 P02.05= A                Dòng điện định mức motor 

- Bước 2: Trước khi cài đặt thông số ta dùng chức năng dò tĩnh (Khi motor kết 

nối với tải) hoặc dò động (khi motor chưa kết nối với tải) thông số motor để giúp việc 

điều chỉnh đáp ứng chính xác: 

  

1

00.15

2

P




 



  

 

- Bước 3: Nhập chế độ chạy/dừng cho biến tần 

     

0

00.01

1

P




 



 

 P00.03=50                   Tần số max                   

 P00.04=50                  Tần số ngưỡng trên  

 P00.11=  …                Thời gian tăng tốc 

 P00.12=  …                Thời gian giảm tốc 

- Bước 4: Scale analog 

 Nếu tín hiệu phản hồi là giá trị dòng điện : 0 ÷20 mA hoặc 4 ÷ 20 mA thì 

ta scale giá trị analog như sau:  

: Dò 
động : Dò tĩnh 

: Chạy/dừng trên bàn phím 

: Chạy/dừng bằng công tắt ngoài (S1+ COM) 
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 Giá trị dòng điện từ 0÷20mA  

0 0

20 10

mA V

mA V







 

 Giá trị dòng điện từ 4÷20mA  

4 2

20 10

mA V

mA V







  

- Bước 4: Nhập thông số PID 

 P00.06 = 7                    Kích hoạt chức năng PID 

 P09.00 = ….                 Nguồn tham chiếu PID  

 P09.02 =….                  PID phản hồi 

 P09.04 = 0.1                 Kp 

 P09.05 = 0.1                Ti 

 P09.06 = 0.00              Td 

- Bước 5: Chỉnh đáp ứng PID 

 Chỉnh thông số Kp 

 Ban đầu để Kp = 0.1 rồi tăng dần Kp lên đến khi hệ thống bắt đầu có dao động 

hoặc vọt lố thì giảm Kp xuống một ít. 

 Để xem đáp ứng hệ thống khi ta tăng dần Kp lên ta vào thông số P17.24 để 

xem phần trăm giá trị phản hồi. 

 Chỉnh thông số Ki 

Nếu chỉ chọn P thì đáp ứng luôn có sai lệch so với tham chiếu nên ta chỉnh tiếp 

đến Ki như sau: 

 Để ki =0.1s rồi tăng dần Ki lên đến khi hệ thống ổn định không dao động 

hoặc vọt lố (giá trị phản hồi bằng hoặc luôn bám sát với giá trị đặt) 

 Chỉnh thông số Kd 

 Nếu điều chỉnh Kp và Ti, hệ thống đã hoạt động ổn định thì có thể không cần 

chỉnh Kd 

 Thường chọn bé hoặc bằng 0. 

c. Ứng dụng thuật toán PID hỗ trợ hệ thống sản xuất. 

- Tập đoàn Việt Úc đã đầu tư hệ thống xử lý nước công nghệ cao hoàn toàn tự 

động, điểm nổi bậc của hệ thống là không sử dụng hóa chất, sử dụng công nghệ sinh học 

do đó chất lượng nước sau khi xử lý gần gũi với môi trường tự nhiên cung cấp nước 

giúp con giống phát triển tốt nhất. Nhà máy xử lý nước có công suất 60m3/h ở Việt Úc 

Sóc Trăng, Công suất 210m3/h Việt Úc Bạc Liêu, Công suất 150m3/h Việt Úc Cà Mau, 

Công suất 120m3/h Việt Úc Bình Thuận…và các công ty thành viên của tập đoàn Việt 

Úc. 

                         

 

 

P05.37=0V: Ngưỡng dưới AI2 

P05.39=10V: Ngưỡng trên AI2 

P05.37=2V: Ngưỡng dưới AI2 

P05.39=10V: Ngưỡng trên AI2 
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Một số hình ảnh thực tế của hệ thống xử lý nước: 

 

Hình 2.2. Hệ thống điều khiển 

 

Hình 2.3. Hệ thống bồn lọc nước 
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Hình 2.4. Hồ cấp nước xuống trại nuôi 

 

Hình 2.5. Hồ sẵn sàng của hệ thống xử lý nước. 
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Hình 2.6. Tủ điều khiển PLC S7 – 1200 Siemens của hệ thống xử lý nước. 

 

Hình 2.7. Hệ thống biến tần GD 200A của hệ thống xử lý nước. 
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- Lắp đặt hệ thống máy khí luân phiên đẳng áp cung cấp oxy cho tôm giống, tôm 

thương phẩm các công ty thành viên tập đoàn Việt Úc. 

 

Hình 2.8. Hệ thống máy khí luân phiên đẳng áp sử dụng biến tần hãng INVT 

 

3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực thủy sản đem lại hiệu quả rất cao, chủ 

động trong công việc, ổn định chất lượng đầu ra hỗ trợ sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào 

nguồn lao động con người. 

Để thuận tiện trong việc điều khiển và giám sát doanh nghiệp nên mạnh dạn áp 

dụng công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất của sản phẩm tùy theo quy mô 

của công ty. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động của TS Huỳnh Thái Hoàng đại học 

Bách khoa TPHCM. 

[2] Tối ưu hóa bộ điều khiển PID bằng giải thuật di truyền TS. Nguyễn Chí Ngôn 

tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ 2008. 

[3] Tài liệu training biến tần GD 200A của công ty TNHH DAT B163 Nguyễn 

Văn Quá, Quận 12 Thành Phố Hồ Chí Minh. 

[4] Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần của hãng INVT. 

[5] Thiết kế mạng truyền thông công nghiệp với Tia Portal tác giả Trần Văn Hiếu, 

NXB khoa học và Kỹ thuật. 

[6] Tự động hóa PLC S7 – 1200 với Tia Portal tác giả Trần Văn Hiếu, NXB khoa 

học và Kỹ thuật 

[7] Tham khảo các tài liệu về thuật toán PID, hệ thống tự động hóa trên mạng 

Internet. 
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ĐỊNH HƯỚNG KHAI THÁC KẾT QUẢ TỪ VIỆC THỰC HIỆN DỰ ÁN KHOA 

HỌC CÔNG NGHỆ TẠI CÔNG TY TNHH MTV THIÊN VẠN TƯỜNG 

Công ty TNHH MTV Thiên Vạn Tường 

Công ty TNHH MTV Thiên Vạn Tường được thành lập từ năm 2014 và đi vào 

hoạt động từ tháng 5 năm 2015, có trụ sở chính tại số 155A, ấp An Thành,  

thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Bước đầu với tổng diện tích 7.000 m2, 

bao gồm nhà xưởng sản xuất phôi giống, phòng nuôi cấy meo giống, trang trại nuôi 

trồng, khu tham quan và nhà xưởng chế biến sản phẩm sau thu hoạch. 

Các sản phẩm chính của công ty 

- Sản xuất và cung cấp meo, phôi giống linh chi, bào ngư. 

- Cung cấp nấm bào ngư: nấm tươi, nấm đóng hộp, nấm muối. 

- Cung cấp nấm Linh chi: Nấm nguyên tai, nấm thái lát, nấm xay nhuyễn, trà linh 

chi, rượu Linh chi, … 

- Đông trùng hạ thảo: ĐTHT tươi, sấy khô, rượu ĐTHT. 

- Yến sào và cung cấp thiết bị, vật tư nuôi chim yến. 

Các mô hình, công nghệ công ty làm chủ 

- Mô hình nuôi trồng khép kín với các trang thiết bị hiện đại.  

- Dây chuyền sản xuất bịch phôi nấm tự động.  

- Nhà nuôi trồng với hệ thống tưới phun sương tự động.  

- Phòng nuôi cấy men giống với trang thiết bị hiện đại. 

- Phòng nuôi trồng Đông trùng hạ thảo chuyên biệt với hệ thống làm lạnh công 

nghiệp để nuôi cấy nấm Đông trùng hạ thảo quý hiếm.  

- Dây chuyền sản xuất, chế biến các loại thực phẩm lon, đóng hộp hiện đại với 

hệ thống chiết rót sản phẩm lon đóng hộp tự động. 

- Phương pháp sấy thăng hoa, sấy khô, máy hút chân không trong bảo quản thành 

phẩm. 

- Các biện pháp sinh học trong việc quản lý và phòng trừ dịch bệnh. 

- Sơ chế, chế biến các sản phẩm về tổ yến: yến tinh chế, nước yến, thanh yến 

đông trùng hạ thảo ăn liền. 

Là một trong những tỉnh sản xuất nông nghiệp của vùng ĐBSCL nên lãnh đạo 

các ban ngành tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm việc đầu tư, ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp. Do đó, Công ty TNHH MTV Thiên 

Vạn Tường đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng và chế biến các loại nấm ăn, nấm dược liệu có giá 

trị cao. Sau hơn 06 năm hoạt động, công ty đã đạt được một số thành tựu về mặt KH&CN 

như sau: 

- Thực hiện dự án “Tận dụng phế phẩm nông nghiệp (rơm rạ, cùi bắp) để phát 

triển nghề trồng nấm bào ngư (Pleurotus. sp) ở tỉnh Sóc Trăng” (Dự án do Sở KH&CN 

tham mưu UBND tỉnh đề xuất, đặt hàng với Bộ KH&CN và được thực hiện từ năm 2016 

http://thienvantuong.com/
http://thienvantuong.com/
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đến năm 2020) với tổng kinh phí thực hiện là 10.449.028.793 đồng (trong đó: nguồn 

kinh phí ngân sách sự nghiệp KH&CN Trung ương là 3.618.327.303 đồng, vốn đối ứng 

của Công ty là: 6.830.701.490 đồng). 

Từ dự án, Công ty đã đã tiếp nhận 04 quy trình phân lập, nhân giống nấm cấp I, 

cấp II và cấp III;  03 quy trình công nghệ nuôi trồng 03 loại nấm bào ngư; 03 quy trình 

công nghệ bảo quản nấm tươi và chế biến nấm. Các quy trình đều đơn giản, dễ hiểu, dễ 

áp dụng, mang lại hiệu quả cao khi áp dụng, phù hợp với điều kiện của tỉnh Sóc Trăng. 

Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng thành công các mô hình trồng nấm bào ngư:  

+ Mô hình trồng nấm thương phẩm tập trung: Năng suất đạt trên 200 tấn nấm 

tươi các loại/năm. 

+ Mô hình sơ chế và chế biến nấm: Công suất 50 tấn nấm tươi/tháng, bao gồm: 

nấm đóng hộp (25.000 hộp); nấm đóng túi (12.000 túi) và nấm ủ chua (8.000 lọ). 

+ Mô hình trồng nấm thương phẩm phân tán: đã hình thành 30 mô hình trồng 

nấm phân tán; năng suất đạt trên 200 tấn nấm tươi/mô hình/năm. 

Từ các quy trình công nghệ được tiếp nhận, Công ty đã triển khai để trồng nấm 

Sò tại mô hình sản xuất nấm tập trung và phân tán; chế biến và bảo quản nấm được áp 

dụng để tiêu thụ, chế biến 100% số sản phẩm.  

Mặt khác, đã đào tạo 10 kỹ thuật viên cơ sở, làm chủ công nghệ và trình độ tiểu 

giáo viên kỹ thuật trồng nấm nấm; 203 lượt nông dân (04 lớp) nắm được quy trình nuôi 

trồng, thu hái, sơ chế và bảo quản nấm bào ngư. 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Phòng phân lập, nuôi cấy, lưu trữ giống 
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Nhà xưởng chế biến và sản phẩm nấm bào ngư đóng lon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các hộ dân nhận bịch phôi tại Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình trồng nấm tập trung tại công ty 

Kết quả thực hiện dự án góp phần bảo vệ môi trường, tận dụng lao động nhàn rỗi 

tại địa phương, mang lại nguồn thu nhập cho nông dân tại địa phương nói riêng và tỉnh 

Sóc Trăng nói chung. Với đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên lành nghề luôn sẵn sàng trong 

các công tác chuyển giao công nghệ nuôi trồng nấm đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu. 

Từ kết quả thực hiện dự án, Công ty đã làm chủ các quy trình công nghệ được 

chuyển giao, với kiến thức và kinh nghiệm sản xuất nấm, Công ty đã rất tự tin với ý 

tưởng xây dựng một Mô hình liên kết sản xuất nấm cùng với nông dân trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. Từ đó, Công ty đăng ký thành lập doanh nghiệp KH&CN. 

Doanh nghiệp đã góp phần trực tiếp giải quyết việc làm cho các lao động tại địa 

phương, đồng thời góp phần gia tăng thu nhập cho các nông dân tham gia trồng nấm, ổn 

định thu nhập, giúp xóa đói giảm nghèo. Cũng từ đó Công ty tăng doanh thu và vững 

tin để phát triển bền vững. 
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Hiện tại, ngoài các sản phẩm nấm tươi được tiêu thụ tại các siêu thị, chợ đầu mối 

trong và ngoài tỉnh. Với mục tiêu hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm 

sạch sang thị trường nước ngoài và đa dạng hóa các sản phẩm nông sản sau thu hoạch: 

nấm đóng lon, đóng phuy các loại, khóm, xoài đóng lon. Công ty đã không ngừng cải 

thiện quy trình sản xuất cũng như đầu tư Hệ thống đóng lon, hộp tự động với công suất 

6.000 - 8.000 lon/giờ để phục vụ cho việc chế biến các sản phẩm sau thu hoạch đối với 

các sản phẩm đóng lon nhằm đa dạng hóa sản phẩm.  

Bên cạnh đó, Công ty đầu tư và nghiên cứu đưa ra thị trường sản phẩm nấm bào 

ngư sấy khô bằng năng lượng mặt trời. Việc xây dựng nhà sấy ngoài trời giúp tiết kiệm 

năng lượng và cho ra sản phẩm nấm sấy chất lượng, khô đều, bảo quản được lâu dài. 

 

Nhà sấy sử dụng năng lượng mặt trời 

Với một doanh nghiệp KH&CN, việc không ngừng ứng dụng các tiến bộ 

KH&CN vào sản xuất là điều hết sức quan trọng. Do đó, năm 2020, Công ty tiếp tục 

thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và 

phát triển nghề nuôi chim yến tại tỉnh Sóc Trăng” theo Quyết định số 1773/QĐ-BKHCN, 

ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Bộ KH&CN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng các 

dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi do Trung ương quản lý, bắt đầu thực 

hiện từ năm 2020. 

Với dự án này, Công ty đã được tiếp nhận và làm chủ được 05 quy trình công 

nghệ nuôi chim yến do Cơ quan chuyển giao công nghệ hướng dẫn: Lắp đặt thiết bị nhà 

yến, dẫn dụ chim yến từ tự nhiên về nhà yến sinh sống và làm tổ; Di đàn và nhân đàn 

chim yến tới các nhà yến mới; Quản lý, chăm sóc và vận hành mô hình nhà nuôi yến; 

Khai thác và thu hoạch tổ yến; Bảo quản và sơ chế tổ yến. Công ty triển khai xây dựng 

03 mô hình nuôi chim yến trong nhà đảm bảo môi trường sinh thái tại Sóc Trăng; Công 

ty đã cử 05 kỹ thuật viên tiếp nhận các quy trình vận hành nhà yến tại Khánh Hòa, các 

kỹ thuật viên đã nắm được thành thạo quy trình công nghệ, làm chủ được các quy trình 

kỹ thuật và triển khai mô hình nhà nuôi chim yến và các kỹ thuật viên đều được cấp 

chứng chỉ và đào tạo nội bộ lại cho các nhân viên kỹ thuật trong Công ty. 
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02 Mô hình thực hiện dự án tại xã Phú Tân huyện Châu Thành 

Từ quy trình công nghệ được tiếp nhận từ 02 dự án, cùng với sản phẩm có của 

Công ty, Công ty đã sản xuất ra các loại sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường: 

+ Tổ Yến tinh chế các loại 

+ Kết hợp với đông trùng hạ thảo để ra mắt sản phẩm mới vào cuối tháng 12/2021: 

Thanh yến Đông trùng hạ thảo ăn liền vị nhân sâm giúp rút ngắn thời gian chế biến 

nhưng dưỡng chất của tổ yến vẫn được giữ vẹn nguyên; phù hợp với mọi đối tượng kể 

cả trẻ em, người già và người ăn kiêng. Yến sào còn có nhiều hoạt chất kích thích miễn 

dịch, tổ yến kết hợp với đông trùng tăng sức đề kháng rất tốt trong mùa dịch hiện nay, 

sản phẩm tiện lợi, tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng. 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm Thanh yến Đông trùng hạ thảo ăn liền vị nhân sâm 
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI 

TRONG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM TỪ DỪA 

Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới tỉnh Bến Tre 

 

1. GIỚI THIỆU  

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới  

Địa chỉ: Lô A36, A37 - KCN An Hiệp, Ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu 

Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.  

Điện thoại: (+84).275.3.626.316    Fax: (+84).275.3.626.315  

E-mail: luongquoi@luongquoi.vn  

Website: http://luongquoi.vn/  

Người thực hiện: Nguyễn Trường Thịnh   SĐT: 0986.86.16.96  

2. NỘI DUNG  

Tiền thân công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới - Doanh nghiệp tư nhân ép 

dầu Lương Quới được thành lập từ năm 1997. Đến nay, sau hơn 20 năm thành lập và 

phát triển, công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới đang là một trong những doanh 

nghiệp hàng đầu của tỉnh trong việc sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ dừa với gần 

1.300 người lao động. Chuỗi sản phẩm của doanh nghiệp hiện nay bao gồm: cơm dừa 

nạo sấy, nước dừa đóng lon, nước cốt dừa đóng lon, nước dừa đóng hộp, nước cốt dừa 

đóng hộp, dầu dừa tinh luyện, dầu dừa nguyên chất, … Doanh thu gặt hái được từ năm 

2015 đến nay đã thể hiện trọn vẹn kết quả của quá trình đầu tư và phát triển của doanh 

nghiệp:  

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Dự 

kiến 

2022 

Doanh thu 

(tỷ đồng) 
621,9 838,4 807,4 1.038,1 758,3 1.375,1 1.605,2 1.612,3 

Sự vươn mình của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng thời được 

xem như là minh chứng cho việc đầu tư đúng đắn với hoạch định chiến lược lâu dài và 

hiệu quả. Khách quan nhìn nhận sự thành công của doanh nghiệp phải kể đến việc đổi 

mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới trong việc đa dạng hóa sản phẩm cũng như nâng 

cao giá trị của trái dừa nói riêng và cây dừa nói chung.  

Sau dây chuyền ép dầu thô khởi nghiệp, dây chuyền sản xuất cơm dừa nạo sấy 

được đầu tư vào năm 2000. Bước đầu tư này mang sản phẩm của doanh nghiệp đi xa 

hơn trên thị trường Quốc tế. Không chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc và Thái Lan như 

sản phẩm dầu thô, cơm dừa nạo sấy được xuất sang các thị trường như: Trung Đông, 

Bắc Phi, Nam Phi, EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan. Trong thời gian này, doanh nghiệp 

kết nối với khách hàng thông qua các hội chợ trong nước và Quốc tế. Đây cũng là tiền 

đề cho doanh nghiệp giao lưu, học hỏi cho các dòng sản phẩm đang sản xuất cũng như 

có định hướng đầu tư thiết bị, công nghệ mới trong việc phát triển sản phẩm mới.  
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Với mong muốn vươn mình và tạo điểm khác biệt, doanh nghiệp luôn mạnh dạn 

áp dụng công nghệ mới trong quá trình sản xuất. Chính vì vậy, khi nhận được sự quan 

tâm của Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp (CPI) - Bộ Công Thương và Sở 

Công Thương Bến Tre, Nhà máy Chế biến dừa Thành Vinh (trực thuộc công ty TNHH 

1 Thành viên chế biến dừa Lương Quới) đã tham gia vào chương trình sản xuất sạch 

hơn trong công nghiệp với sự tài trợ của DANIDA (Đan Mạch) từ năm 2008. Là một 

trong những doanh nghiệp tiên phong của Tỉnh áp dụng mô hình sản xuất này, Lương 

Quới hướng đến mục tiêu tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, 

cải thiện điều kiện và môi trường làm việc. Trước bối cảnh kinh tế khó khăn với cơ chế 

thị trường, việc doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ với các ưu điểm như 

trên là cách để Lương Quới thích ứng với các khó khăn trước mắt cũng như tạo cơ hội 

phát triển dài lâu.  

Đột phá đầu tiên của Lương Quới trong việc ứng dụng công nghệ là dây chuyền 

sản xuất nước cốt dừa đóng lon được lắp đặt trong khuôn viên Nhà máy Thành Vinh 2. 

Công nghệ cũng như thiết bị này được nhập khẩu từ Thái Lan – quốc gia nổi tiếng với 

các sản phẩm từ dừa đặc biệt là các sản phẩm đóng lon. Dự án “Sản xuất nước cốt dừa 

đóng lon” được xây dựng từ năm 2011 đến năm 2013 với tổng kinh phí thực hiện hơn 

92 tỷ đồng. Đến nay, dây chuyền đã được cải tiến rất nhiều về mặt kỹ thuật cũng như 

công suất và sản phẩm nước cốt dừa đóng lon đang là một trong những sản phẩm chủ 

lực của doanh nghiệp.  

Song song với dây chuyền nước cốt dừa, thành phần nước dừa được tận thu làm 

nguồn nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất nước dừa đóng lon được lắp đặt trong cùng 

nhà máy. Hệ thống này cũng được nhập khẩu từ Thái Lan và đã đi vào hoạt động sản 

xuất ổn định từ năm 2013 với các hợp đồng xuất khẩu qua nhiều quốc gia cũng như phục 

vụ khách hàng trong nước.  

Sau thành công của dự án cũng như sản phẩm nước cốt dừa đóng lon, công ty 

TNHH Chế biến dừa Lương Quới tham gia phối hợp thực hiện đề tài “Nghiên cứu chiết 

tách dầu dừa tinh khiết bằng công nghệ không gia nhiệt” tiến hành từ 2013 đến 2016 do 

Trung tâm Sinh học Thực nghiệm - Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm. Đóng 

vai trò “công nghiệp hóa” ý tưởng khoa học, doanh nghiệp chủ động đưa những ý tưởng, 

những thử nghiệm vào quá trình sản xuất công nghiệp cụ thể để thương mại hóa kết quả 

khoa học. Ngoài một phần thiết bị nhận được từ sự hỗ trợ cho đề tài, doanh nghiệp đã 

tự xây dựng hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất dầu dừa tinh khiết trong khuôn viên nhà 

máy, trọn vẹn từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến công đoạn chiết rót thành phẩm với 

nguồn kinh phí tự có nhằm thương mại hóa sản phẩm của đề tài. Kết quả của công nghệ 

là dây chuyền sản xuất sản phẩm dầu dừa tinh khiết với công suất 5 triệu lít/năm và sản 

phẩm dầu dừa tinh khiết có chất lượng đáp ứng kinh doanh nội địa cũng như xuất khẩu. 

Quá trình thực hiện đề tài được sự quan tâm Bộ Khoa học Công nghệ, các cấp lãnh đạo 

địa phương thông qua các chuyến viếng thăm và tham quan dây chuyền sản xuất. Đề tài 

trên đã vinh dự được cấp giải ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam 

năm 2017 do ban tổ chức giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam trao 

tặng.  

Bên cạnh đó, quá trình đầu tư cho công nghệ này còn được doanh nghiệp tính 

đến việc tái sử dụng các phụ phẩm cho quá trình sản xuất các sản phẩm liên quan tại 

doanh nghiệp. Đây là phương châm sử dụng nguyên liệu của doanh nghiệp nhằm sử 

dụng triệt để nguồn nguyên liệu, các phụ phẩm của quá trình sản xuất này trở thành 
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nguyên liệu chính của công nghệ chế biến khác thay vì phải bán lại với giá trị thấp hoặc 

trở thành phế phẩm, tốn kém chi phí xử lý. Theo doanh nghiệp, các cải tiến công nghệ 

hay việc đầu tư mới phải đi đôi với mục tiêu sử dụng tối ưu nguồn nguyên liệu, nâng 

cao công suất, chất lượng sản phẩm cũng như có ý nghĩa trong việc “khép kín hóa” chuỗi 

sản phẩm từ dừa đang đầu tư sản xuất. Tiết kiệm nguồn nguyên liệu, nhiên liệu và khai 

thác triệt để các sản phẩm phụ, phế phẩm cho các dây chuyền sản xuất nhằm đa dạng 

hóa sản phẩm từ dừa cũng là một cách giảm chi phí sản xuất và mang sản phẩm có giá 

cạnh tranh đến khách hàng. Trong quy trình sản xuất dầu dừa tinh khiết bằng công nghệ 

không gia nhiệt, các sản phẩm phụ như nước cốt dừa với độ béo thấp (tách ra từ quá 

trình ly tâm trích ly dầu tinh khiết), hay phần cơm dừa sau quá trình xay ép lấy nước cốt 

dừa được sử dụng như nguyên liệu tương ứng cho các quá trình chế biến nước cốt dừa 

đóng lon, sữa dừa và cơm dừa nạo sấy béo thấp – một sản phẩm giàu chất xơ, mang lại 

giá trị gấp 3 lần so với cách xử lý truyền thống trước đây.  

Không dừng lại ở việc là đơn vị phối hợp cho việc thực hiện đề tài, doanh nghiệp 

đã trực tiếp xây dựng và chủ nhiệm dự án “Hoàn thiện công nghệ chế biến và đóng gói 

Tetra-Pak cho sản phẩm nước dừa tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” với tổng kinh 

phí hơn 145 tỷ đồng; trong đó 13% nguồn kinh phí được tài trợ từ Quỹ đổi mới công 

nghệ Quốc gia với thời gian thực hiện từ tháng 12/2017 đến tháng 11/2020. Dây chuyền 

chế biến và đóng gói nước dừa này sử dụng công nghệ UHT tiên tiến nhất hiện nay. 

Công nghệ này mang ưu điểm vượt trội, tạo ra sản phẩm nước dừa có hương vị gần 

giống nước dừa tự nhiên đến 95%, mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm nước dừa 

giải khát chất lượng cao. Ngoài ý nghĩa mang lại sản phẩm tự nhiên nhất đến với người 

tiêu dùng, doanh nghiệp nhận thấy rằng đây là công nghệ thân thiện môi trường với các 

thiết kế hoàn chỉnh từ việc sử dụng nhiên liệu, năng lượng sản xuất lẫn bao bì sử dụng. 

Công nghệ sản xuất này đã được tính toán sao cho đáp ứng hiệu suất sản xuất, sử dụng 

hiệu quả nguyên liệu mà còn giảm thiểu các ảnh hưởng đến môi trường. Trên thực tế, 

thị hiếu người tiêu dùng cũng đang hướng về các sản phẩm tự nhiên với vật liệu bao gói 

có khả năng tái chế, thân thiện với môi trường. Với bao bì hộp giấy, sản phẩm mới của 

doanh nghiệp sau khi hoàn thiện dự án đáp ứng tốt xu hướng thị trường. Công ty TNHH 

Chế biến dừa Lương Quới tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng 

công nghệ sản xuất nước dừa đóng hộp tại Việt Nam. Sau 2 năm kinh doanh, sản phẩm 

nước dừa đóng hộp đã có mặt tại khắp các thị trường trong và ngoài nước với năng lực 

cung ứng đến 24 triệu lít/năm.  

Phát triển từ công nghệ sản xuất sản phẩm nước dừa hộp giấy, sản phẩm nước 

cốt dừa đóng hộp giấy và sữa dừa đóng hộp giấy đã được nghiên cứu và triển khai. Đến 

nay, các sản phẩm hộp giấy của Lương Quới gần như có mặt hầu hết các chuỗi siêu thị 

cũng như các kênh bán lẻ trong nước. Đối với thị trường xuất khẩu, sản phẩm đã chinh 

phục rất nhiều thị trường như: Mỹ, Canada, Nhật, Hàn Quốc, Đức, Bồ Đào Nha, ...  

Không chỉ định hướng sử dụng tốt nguồn nguyên liệu địa phương, doanh nghiệp 

còn thấy rằng việc đầu tư đường dài về năng lượng sản xuất, đặc biệt là năng lượng điện 

cần phải được quan tâm. Cuối năm 2020, hệ thống điện mặt trời được trang bị trên mái 

các nhà máy với mục đích sản xuất điện năng cho nhà máy sử dụng, đồng thời bán phần 

điện dư cho EVN. Ngoài ra, hệ thống còn có tác dụng giảm nhiệt độ cho nhà máy, giảm 

phát thải CO2 ra môi trường, đồng thời xây dựng hình ảnh nhà máy Lương Quới xanh, 

sạch, đẹp.  
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Hiện nay, doanh nghiệp vẫn không ngừng đầu tư các dây chuyền sản xuất mới 

cũng như nâng cấp các trang thiết bị cũ phục vụ cho việc ra mắt sản phẩm mới hay đổi 

mới quy trình sản xuất cũ kém hiệu quả. Trong quá trình phát triển và đa dạng sản phẩm 

của doanh nghiệp là chặng đường dài của việc đổi mới và ứng dụng công nghệ. Thực tế 

đã chứng minh, mỗi dây chuyền sản phẩm được đầu tư là kết quả của việc nghiên cứu, 

tìm tòi và học tập công nghệ để tạo ra những sản phẩm chất lượng mang thương hiệu 

“Vietcoco”. Hiện nay, các sản phẩm mang thương hiệu của doanh nghiệp gần như có 

mặt trên toàn quốc cũng như được xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia trên Thế giới. Để được 

sự đón nhận này từ người tiêu dùng, toàn bộ quá trình sản xuất và sản phẩm của doanh 

nghiệp phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế như: ISO 22000:2005, HACCP, 

BRC, IFS, FDA, Kosher, Halal, chứng nhận hữu cơ theo USDA và EU, …  

Đương nhiên, câu chuyện sản xuất kinh doanh thành công còn phụ thuộc nhiều 

yếu tố khách quan nhưng vấn đề tiên quyết của mỗi doanh nghiệp là định hướng đúng 

đắn trong đầu tư. Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới xác định sự cân bằng về 

công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm và nhu cầu tiêu dùng là thước đo của sự phát 

triển sản phẩm cũng như tiêu chí cho việc đánh giá cơ hội đầu tư ban đầu. Sản phẩm để 

có giá trị kinh tế cao và được thị trường quan tâm thì công nghệ ứng dụng vào sản xuất 

cũng phải được đầu tư tương xứng. Trong giai đoạn hiện nay, sản phẩm để tồn tại và 

phát triển lâu dài phải là kết quả của sự liên kết khoa học công nghệ với sản xuất thực 

tế.  

Với phương châm “An toàn, chất lượng, trách nhiệm để phát triển bền vững”, 

công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới phát triển dựa trên tâm huyết của người con 

“quê dừa” mong muốn mang chính đặc sản quê hương đến với người tiêu dùng trên toàn 

thế giới. Thực tế trong suốt thời gian phát triển, doanh nghiệp gần như gắn bó với các 

sáng tạo đổi mới, ứng dụng công nghệ và trải qua các giai đoạn thăng trầm cùng cây 

dừa. Sau hơn 20 năm thành lập và song hành cùng những ứng dụng công nghệ, doanh 

nghiệp luôn tự tin trong việc đưa các sản phẩm mang thương hiệu của mình ra thị trường 

thế giới. Các công nghệ luôn được tìm hiểu, nghiên cứu và đầu tư tốt nhất; không chỉ 

mang lại hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh mà còn đảm bảo chất lượng sản 

phẩm. Theo doanh nghiệp, thước đo của sự phát triển sản phẩm là sự cân bằng về công 

nghệ, chất lượng sản phẩm và nhu cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, sự kết hợp của việc sử dụng 

tối ưu nguồn nguyên liệu trong công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo ra sản 

phẩm chất lượng cao, đáp ứng thị trường lại là phương châm phát triển bền vững trong 

tất cả các ngành sản xuất. Chính vì vậy, công ty TNHH Chế biến dừa Lương Quới luôn 

tìm tòi và ứng dụng công nghệ phục vụ quá trình sản xuất các chuỗi sản phẩm từ dừa 

với mong muốn góp phần phát triển bền vững ngành dừa tại địa phương nói riêng và 

vùng ĐBSCL nói chung; đây cũng là bí quyết mang lại vị thế của công ty TNHH Chế 

biến dừa Lương Quới trên thị trường hiện nay.  
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CÓ GIÁ TRỊ GIA 

TĂNG CAO TRONG CHUỖI SẢN PHẨM VỀ LÚA GẠO  

(GẠO DINH DƯỠNG) TẠI TỈNH AN GIANG 
 

Giám đốc Công ty TNHH Trịnh Văn Phú 

 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay trên thế giới tuy số lượng quốc gia dùng cơm mỗi ngày không nhiều chỉ 

tập trung ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á và một số nước Châu Phi, tuy nhiên 

xét về mặt số lượng người thì không hề nhỏ (khoảng 4 tỷ người). Cơm nấu từ gạo tẻ là 

một loại thực phẩm khá đặc biệt, theo các nhà khoa học, cơm là một kho dự trữ glucid, 

là một thực phẩm khá quan trọng. Xét về mặt dinh dưỡng, ngoài lượng tinh bột cao, gạo 

tẻ thông thường không chứa hoặc chứa rất ít thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe 

con người nhất là các vi chất như một số lớn các vitamin, các chất khoáng và các chất 

vi khoáng.  

Với ý tưởng mong muốn từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng dinh dưỡng 

cho hạt gạo Việt Nam, làm thế nào phá vỡ định kiến dùng cơm mỗi ngày sẽ dễ suy dinh 

dưỡng, cơ thể thấp bé, sức lực kém, hay mắc bệnh (tiểu đường) dựa trên nền công nghệ 

Sinh học tổng hợp là một vấn đề hết sức hữu ích, nó không những tạo ra các sản phẩm 

có giá trị dinh dưỡng tốt, mà còn đáp ứng độ an toàn cao cho người tiêu dùng và thông 

qua nó sẽ tác động cải thiện mức thu nhập của người trồng lúa ở An Giang nói riêng và 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

Thời điểm kinh tế đất nước còn khó 

khăn, con người chỉ cần ăn no mặc ấm. Ngày 

nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, 

thúc đẩy nền kinh tế đi lên, nhu cầu con người 

cũng từ đó mà tăng theo. Từ việc chỉ cần ăn no, 

con người còn có nhu cầu được ăn ngon, ăn 

sạch, và hiện nay nhu cầu cao hơn là hữu cơ, 

dần tiến tới dùng thực phẩm trước tiên ăn cho 

khỏe bổ sung dinh dưỡng 17 Acid amine xong 

ăn cho khỏe đẹp chúng tôi bổ sung 

COLLAGEN và OMEGA 3-6-9 tiến tới gạo để 

trị bệnh (ăn cơm nhiều dễ bị bệnh tiểu đường 

nhưng ngược lại ăn cơm gạo chúng tôi là trị 

bệnh tiểu đường, ăn cơm tăng cường sức mạnh 

chức năng của người đàn ông). Nắm được vấn 

đề đó, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các 

dòng sản phẩm đặc sắc sau đây:  

a. Gạo hữu cơ Dinh Dưỡng 17 acid amin 
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Phối hợp với Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao ĐBSCL và Viện 

Nông nghiệp Hữu cơ Á Châu, chúng tôi cùng nghiên cứu lai tạo, chọn lọc những giống 

lúa có năng suất cao, chất lượng gạo ngon, đồng thời cho phun chế phẩm vi sinh để tạo 

ra 17 acid amin tự nhiên thông qua quy trình công nghệ canh tác.  Trên cơ sở đó, chúng 

tôi nghiên cứu thêm để tạo ra các loại gạo đặc biệt, đáp ứng nhu cầu phù hợp của người 

dùng. 

b. Gạo hữu cơ Collagen 

 

Collagen có nhiều công dụng đối với cơ thể 

người và được biết đến như một chất làm đẹp da như: 

Duy trì sự căng mịn và săn chắc da; Làm chậm quá trình 

lão hóa da; Hỗ trợ chữa lành vết thương trên da. Ngoài 

ra, Collagen còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương 

khớp, bảo vệ sức khỏe tim mạch và cải thiện bộ não; Tốt 

cho mắt và giác mạc; Tăng cường chuyển hóa, tăng cơ 

bắp; Giữ cho tóc, móng chắc khỏe. 

Gạo Collagen là loại gạo có nhiều thành phần 

dinh dưỡng bên trong, ngoài hàm lượng Collagen với 

nhiều công dụng đã nói, hàm lượng 17 acid amin trong 

gạo cũng tương đương với Tổ yến và Tảo biển, kết hợp 

với Omega 3-6-9 có trong gạo tạo nên một sản phẩm 

tuyệt vời cho bữa ăn hàng ngày. 

 

c. Gạo hữu cơ Khỏe – tăng cường sinh lực phái mạnh 

Bên cạnh dòng gạo Collagen, chúng tôi đã và đang nghiên cứu cho ra đời một 

sản phẩm không kém phần cạnh tranh: Gạo khoẻ - giúp tăng cường sinh lực phái mạnh. 

Ngoài Gạo Collagen được xem như thực phẩm thiết yếu cho phái đẹp, Gạo Khỏe 

được xem như sản phẩm dành riêng cho nam giới, được nhiều quý ông tin dùng. ( Đã 

thử nghiệm trong phòng thí nghiệm thành công) đang đưa vào trồng thử. 

d. Gạo hữu cơ ăn kiêng 

Là dòng gạo lứt, có chứa nhiều acid amin thiết yếu và đặc biệt với hàm lượng 

anthocyanin cao, có tác dụng chống oxi hóa, giúp hạn chế tiểu đường và giảm cân dành 

cho người ăn kiêng. 
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Với đặc tính còn vỏ cám, hầu hết 

những dòng gạo lứt trên thị trường đa số 

khá cứng cơm. Tuy nhiên, Gạo lứt ăn 

kiêng 17 acid amin của chúng tôi chọn lọc 

từ những giống lúa cải tiến nên chất lượng 

cơm mềm, ngọt, dẻo dính, đồng thời để 

nguội vẫn không khô cứng, là sản phẩm rất 

đáng được quan tâm. 

 

e. Gạo hữu cơ trị bệnh tiểu đường 

 

Không đơn thuần là ăn kiêng để ổn định chỉ số đường huyết, 

chúng tôi cũng đã tạo ra được loại gạo chuyên biệt dùng để trị 

bệnh tiểu đường. Đây thực sự là một bước tiến vượt bậc của 

hiện tại và tương lai. Từ đây, những người bệnh tiểu đường có 

thể yên tâm khi dùng cơm hàng hàng ngày mà không cần phải 

cắt giảm khẩu phần gạo, có thể bổ sung năng lượng đầy đủ và an tâm điều trị bệnh tiểu 

đường.  

f. Quy trình sản xuất, chế biến. 

 

Tại Mỹ, và một số quốc gia khác trên thế giới, để tạo ra Gạo có chứa chất dinh 

dưỡng nhiều hơn, thông thường người ta sẽ tẩm ướp bên ngoài hạt gạo, hoặc sử dụng 

công nghệ nghiền mịn và phối trộn, sau đó nén lại thành hạt gạo mới. Riêng tại công ty 

chúng tôi, Gạo Collagen và những Gạo chức năng khác được trồng và sản xuất ra hoàn 

toàn tự nhiên, dùng chế phẩm vi sinh, sinh học do chính công ty cùng các đội ngủ GS 

TS tự nghiên cứu và sản xuất tại Cty Trịnh văn Phú chúng tôi, qua qui trình công nghệ 

canh tác phun xịt vào cây lúa để tổng hợp dưỡng chất thông qua lá và rễ cho ra sản 

phẩm hoàn toàn tự nhiên không can thiệp thông qua chế biến như các nước tiên tiến 

trên thế giới.  

 

Chọn lọc từ những giống lúa có chất lượng gạo 

ngon, cơm ngọt, mùi thơm, dẻo mềm dễ nấu hạt cơm ráo 

dễ ăn, quan trọng là năng suất vượt trội dùng công nghệ 

di truyền tạo ra những giống lúa siêu năng suất, chúng 

tôi định hướng dựa trên những đặc tính đó để làm nền 

tảng và quy trình canh tác công nghệ phun xịt men vi 

sinh, sinh học hoàn toàn hữu cơ tuyệt đối không dùng 

hóa học tạo ra dưỡng chất tùy theo từng dòng sản phẩm. 

(chẳng hạn trên nền tảng như các giống lúa cao sản như 

Jasmine, ST25 nổi tiếng, japonica hạt trung).  

 

Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, nền văn minh trồng 

lúa nước hiện nay sẽ thay thế tất yếu sẽ để lại những kinh nghiệm cho nền văn minh 

trồng lúa nước mai sau, nền văn minh trồng lúa công nghệ cao. Đấy là những bước phát 

triển lên tầm cao của công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, 

công nghệ vũ trụ, công nghệ quản lý từ đồng ruộng đến bàn ăn, truy xuất nguồn gốc 

4.0. Chúng tôi đã có dịp tham quan sự vận hành của những công nghệ này trong sản 

xuất lúa ở ngoài nước, và cả ở trong nước như điều khiển bằng remote vận hành máy 
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nông nghiệp cày, xới, trục trạc, sử dụng tia laze trong khâu san phẳng mặt ruộng, áp 

dụng công nghệ nano chiết xuất trong sản xuất phân bón vi sinh và thuốc bảo vệ thực 

vật hữu cơ, điều khiển tưới nước bằng computer theo chương trình cài đặt trước.. giúp 

giảm công lao động, tiết kiệm thời gian và chi phí. Không những thế, chúng tôi áp dụng 

kỹ thuật canh tác cùng với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và nguồn nguyên liệu 

đầu vào phù hợp theo hướng hữu cơ, để cho ra sản phẩm hữu cơ , sản phẩm sạch, không 

dư lượng hóa học. Đồng thời, sử dụng một loại chế phẩm đặc biệt Amino sinh học ( 

chế phẩm sinh học đặc thù), như một nguồn phân bón hữu cơ đặc hiệu, giúp tăng năng 

suất cây trồng, phòng ngừa điều trị sâu rầy và nâng cao chất lượng của người nông dân 

sau thu hoạch. Canh tác hữu cơ cho năng suất vượt trội như canh tác dùng phân bón vô 

cơ (nông dân quen dùng) thay thế phân bón hóa học bằng phân bón Amino Sinh học, 

vi sinh (*), giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu lúa gạo CARBON thấp, từ đó góp 

phần đổi mới cho nền nông nghiệp lúa nước Việt Nam trong tương lai. Đúng với khẩu 

hiệu của hội thảo hôm nay “ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ ĐỔI MÓI SÁNG TẠO phục 

vụ phát triển kinh tế -xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long NHANH và BỀN 

VỮNG”. 

3. LỜI KẾT 

Với tầm nhìn tạo ra những sản 

phẩm độc đáo trên toàn cầu, hướng tới 

một nền nông nghiệp bền vững, nông 

nghiệp xanh, lấy lợi ích của người 

nông dân và sức khỏe cộng đồng đặt 

lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết luôn 

đồng hành với người nông dân, cam 

kết khẳng định với người tiêu dùng, vì 

an toàn vì sức khỏe, Air Vietnam 

Aviation đủ tiềm lực về tài chính trở thành tập đoàn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong 

lĩnh vực nông nghiệp, định hướng phát triển nền nông nghiệp nước nhà. 

Kiến nghị Bộ Khoa học & Công nghệ có chính sách bảo hộ nhanh các tài sản trí 

tuệ, quy trình canh tác do Cty tạo ra và hỗ trợ Chúng tôi nhân rộng mô hình này. 

Kính chúc sức khỏe và chúc hội nghị thành công tốt đẹp. 

Ghi chú:  

*1. Nhà di truyền học phân tử và vi trùng học, Gs Ts C. Adinarayana Reddy, 

Michigan state University, đã nghiên cứu khảo sát 300 loại sinh vật trong đất vừa giảm 

phân bón vô cơ vừa bảo vệ được cây chống chọi được mầm bệnh, tăng năng suất hầu 

hết cây trồng. đất sinh học tăng cường (Bio soil Enhancers) loại này tự bền vững không 

phải bón phân từng vụ đồng thời lại giam cầm khí CO2.  

*2. Gs Tôn Thất Trình (phát triển lúa thần nông nguồn gốc IRRI) 

*3. Ts Nguyễn Thị Hậu  

Có những bài viết rất hay cho nông nghiệp nước nhà chưa đưa vào vận dụng. 

*.4 Gs Ts Trần đăng Xuân đã chứng minh trong gạo có chất ức chế tế bào Ung 

thư (Momilactone A và momilactone B) 

*5. Trung Quốc phát minh ra Trồng lúa chỉ gieo xạ 1 lần dùng cho nhiều năm, 

trồng lúa trên biển cha đẻ lúa lai VIÊN LONG BÌNH phát triển. 
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