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1. Bối cảnh 

Việt Nam đã thực hiện chương trình cải cách giáo dục sau đại học kể từ khi bắt đầu công cuộc 
Đổi Mới vào những năm 1980 và đã đ ạt được thành công đáng kể trong việc cải thiện chất 
lượng lẫn số lượng của giáo dục sau đại học, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế và xã hội 
của quốc gia. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Chính phủ (2006-2010) vạch ra 
việc đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại hóa vào năm 2020. Tuy 
nhiên, dưới ánh sáng của những sự thay đổi nhanh chóng này, các cơ sở giáo dục sau đại học 
của Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội của quốc gia. Bộ Giáo dục 
Đào tạo (MOET) vào năm 2005 đã thông qua ngh ị quyết về “Chương trình Cải cách Giáo dục 
sau Đại học của Việt Nam (2006-2010)”.  
 
Sự phát triển vùng đòi hỏi những phản hồi hiệu quả và ứng dụng đối với các vấn đề chỉ có tại 
những địa phương hoặc khu vực nhất định, đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Đại học 
Bách Khoa, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh (HCMUT) là cơ sở giáo dục hàng đầu về giáo dục và 
nghiên cứu kỹ thuật tại khu vực Nam bộ. HCMUT đã hỗ trợ về kỹ thuật đối với các nhu cầu 
phát triển địa phương. 
 
Thông qua Dự án Hợp tác Kỹ thuật dành cho Nâng cao Năng lực của Đại học Bách Khoa để 
Tăng cường Liên kết giữa Đại học – Cộng đồng Giai đoạn 2 (SUPREM-HCMUT), HCMUT 
được mong muốn sẽ phát triển hơn nữa như là cơ sở nghiên cứu và đào tạo sau đại học hàng 
đầu khu vực về kỹ thuật, và có thể thiết lập hệ thống có thể tiếp tục các hoạt động nghiên cứu 
phát triển (R&D) để đóng góp cho xã hội. 
 

 

Khuôn khổ Dự án SUPREM - HCMUT 
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Các kết quả dự kiến của dự án SUPREM-HCMUT như sau: 

(1)  Các chương trình Cao học của các khoa mô hình từ hình thức học trên giảng đường được 
chuyển sang hình thức nghiên cứu đào tạo. 

(2)  Các khả năng Nghiên cứu và Phát triển (R&D) dành cho liên kết đại học-cộng đồng được 
đẩy mạnh tại HCMUT. 

(3) HCMUT đóng vai trò chính trong vi ệc nâng cao sự hợp tác giáo dục trong liên kết đại 
học-cộng đồng giữa các cơ sở giáo dục sau đại học và nghiên cứu tại miền Nam Việt Nam. 

(4)  Các hoạt động của HCMUT nhằm nâng cao sự phát triển của địa phương tại miền Nam 
Việt Nam được công nhận. 



BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐỊA PHƯƠNG 2009 

3 

2. Các mục đích của Khảo sát Nhu cầu Địa phương 

Các mục đích của khảo sát nhu cầu địa phương do HCMUT tiến hành đó là: 
- Tìm hiểu các khó khăn về công nghệ tồn tại mà địa phương đang phải đối mặt  
- Truyền đạt thông tin về các khó khăn của tỉnh đến các khoa liên quan để lên kế hoạch 

nghiên cứu giải quyết các khó khăn về công nghệ cụ thể 
- Giúp thiết lập và duy trì kênh thông tin liên lạc giữa HCMUT và các tỉnh 

 
Vai trò chính yếu của HCMUT, cơ sở giáo dục và nghiên cứu hàng đầu miền Nam Việt Nam, đó 
là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng lãnh đạo tương lai của đất nước, và thông qua đó đã ph ục 
vụ cho nhu cầu xã hội, đặc biệt là các ngành công nghiệp địa phương, với sự phát triển của các 
công nghệ mới. Khảo sát nhu cầu địa phương là điều tất yếu để kết nối hai phía: đại học và xã 
hội, hoặc cộng đồng. 
 
Trong bối cảnh của các hoạt động liên kết đại học – cộng đồng và nghiên cứu đào tạo (RBE) 
của HCMUT, khảo sát nhu cầu địa phương được xem như là phương tiện thu thập thông tin về 
các khó khăn hoặc vấn đề bức bách tồn tại mà các tỉnh gặp khó khăn khi tự tìm giải pháp cho 
các vấn đề trên. Vào thời điểm khảo sát nhu cầu địa phương, nhóm khảo sát có thể đóng góp 
một số lời khuyên về công nghệ đến các cơ sở và chính quyền địa phương có liên quan ngay tại 
địa điểm khảo sát. 
 
Các kết quả của khảo sát sẽ được chuyển đến các thành viên và nhà nghiên cứu lĩnh vực liên 
quan thuộc các khoa để điều chỉnh các vấn đề được xác định trở thành kế hoạch nghiên cứu 
nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ. Điều này rất hữu ích đối với các nhà nghiên cứu trong 
việc tìm kiếm ngân sách nghiên cứu từ chính phủ và các nguồn khác. 
 
Khảo sát nhu cầu địa phương có thể đề xuất một số đề tài tiềm năng cho luận văn thạc sĩ. Các 
hoạt động nghiên cứu sẽ được các học viên cao học thực hiện dưới sự hướng dẫn của các thành 
viên trong khoa hoặc các lãnh đạo phòng thí nghiệm, và họ sẽ có được những kinh nghiệm thực 
hành và cơ hội để tiếp tục công tác nghiên cứu đào tạo tại HCMUT. Cần lưu ý rằng các vấn đề 
khó khăn đòi hỏi các giải pháp trực tiếp có thể không được chọn trở thành đề tài nghiên cứu của 
đại học. Các đề tài nghiên cứu sẽ được chọn lựa với quan điểm tạo ra cáctài liệu khoa học và có 
tính đổi mới cùng với sự phù hợp đối với nghiên cứu mức độ cao học trong lĩnh vực kỹ thuật. 
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Khái niệm Khảo sát Nhu cầu Địa phương 
 
Điều quan trọng là các hoạt động nghiên cứu do các nhà nghiên cứu của HCMUT thực hiện dựa 
trên khảo sát nhu cầu địa phương không có nghĩa là các gi ải pháp trực tiếp có thể ứng dụng 
ngay đối với các nhu cầu công nghệ cụ thể. Hơn nữa, thông qua nghiên cứu chung giữa các nhà 
nghiên cứu trường đại học và các đối tác địa phương, các kết quả và các hạt động nghiên cứu 
của HCMUT sẽ góp phần vào sự phát triển về công nghệ then chốt tồn tại dưới những vấn đề 
công nghệ mà các tỉnh, và/hoặc các ngành công nghiệp và các công đồng tại các tỉnh thường 
gặp phải.  
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3. Hệ thống hiện tại của Quá trình thực hiện Nghiên cứu và Khảo sát Nhu cầu tại các Tỉnh 

Khảo sát Nhu cầu 
Thông thường, tỉnh tổ chức họp trong khoảng thời gian từ tháng Hai – tháng Ba hàng năm giữa 
UBND tỉnh và các Sở ban ngành liên quan đến các nhu cầu và vấn đề kỹ thuật đòi hỏi cần phải 
nghiên cứu. Các nhu cầu này được gửi từ các huyện đến các Sở ban ngành liên quan hoặc 
UBND tỉnh (bao gồm Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở 
Tài Nguyên Môi trường) trong thời gian từ tháng Ba - tháng Tư hàng năm.  
 
Các đề tài đã nh ận từ các huyện sẽ được gửi đến UBND tỉnh để đánh giá và chọn lựa. Sở 
KHCN gửi danh sách riêng hàng năm của mình với khoảng 60 – 70 đề tài cần được nghiên cứu. 
Các đề tài này sẽ được UBND tỉnh xếp theo thứ tự ưu tiên sau khi các Sở ngành liên quan đã 
xem xét và xác định.  
 
UBND tỉnh sẽ đề cử và thành lập UB khoa học, gồm những chuyên gia của các lĩnh vực khác 
nhau, để đánh giá các đề tài hoặc các đề xuất qua nhiều vòng tuyển chọn bắt đầu từ tháng Sáu 
(thông thường khoảng 2 vòng: vòng 1 vào cuối tháng Sáu và vòng 2 khoảng cuối tháng Bảy). 
Mỗi năm, Sở KHCN sẽ nộp báo cáo các hoạt động nghiên cứu dành cho năm tới đến Bộ KHCN. 
 
Quyết định cuối cùng của UB khoa học sẽ được gửi đến UBND tỉnh để thông qua và cấp quyết 
định dựa vào sự phân bổ ngân sách hàng năm của tỉnh dành cho các dự án nghiên cứu do Sở Tài 
chính chịu trách nhiệm. Trung bình, có khoảng 10 trong số 50 – 100 đề tài được chọn lựa dựa 
trên “các nhu cầu nghiên cứu ưu tiên” thực hiện và những đề tài còn lại sẽ được xem xét như là 
đề tài tiềm năng cho những năm tới. Vào cuối tháng Tám, tất cả các tài liệu liên quan sẽ được 
hoàn thiện cùng với Quyết định cấp tỉnh, và các công tác chuẩn bị (bao gồm một bộ hồ sơ về 
các cơ sở vật chất cần thiết) sẽ bắt đầu.  
 
Đối với những đề tài yêu cầu ngân sách lớn và/hoặc các giải pháp rất phức tạp nằm ngoài khả 
năng của tỉnh, có thể xin ngân sách của quốc gia thông qua Bộ KHCN (MOST). Bình quân mỗi 
tỉnh có thể có được từ 1 – 2 đề tài thực hiện bằng ngân sách quốc gia hàng năm. Cho những đề 
tài thực hiện trong năm 2010, vào tháng Năm năm 2009, Bộ KHCN sẽ thông báo và kêu gọi 
những tổ chức và cá nhân đăng ký th ực hiện các đề tài nghiên cứu độc lập cấp quốc gia, và thủ 
tục sẽ được thực hiện theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BKHCN (11/5/2007) và Quyết định số 
11/2007/ QĐ-BKHCN (04/6/2007) của Bộ KHCN1

                                                      
1 http://www.most.gov.vn:8065/most/thongbao/mldocument.2009-05-11.6032030223/mlnews_view 

. Thêm vào đó, những Bộ ngành khác, chẳng 
hạn như Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có những dự án nghiên cứu khoa học cấp bộ 
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riêng và cũng sẽ ra thông báo riêng2

Dưới đây là ví dụ về đề cương của thông báo dành cho các dự án khoa học công nghệ năm 2010 
do tỉnh Tiền Giang thực hiện (theo thông tin từ website

. 

 
Thực hiện nghiên cứu 

3

1. Nghiên cứu sẽ dựa trên Căn cứ nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ VIII và chương 
trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 
2005 – 2010. 

 của Sở KHCN). 
 

2. Các tiêu chí lựa chọn các đề tài nghiên cứu sẽ được chú trọng như sau: (1) đề tài phải có 
tính khả thi cao; (2) Các sản phẩm mong muốn từ nghiên cứu phải ứng dụng cho tỉnh; 
(3) Có cơ quan ứng dụng hoặc địa chỉ ứng dụng cụ thể. 

3. Tập thể, cá nhân đang công tác trong các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ quan quản lý 
nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp có thể đăng ký thực hiện đề tài, 
dự án ngoài những dự án đã đăng ký trong danh sách dưới đây. 

 

Giám sát tiến độ nghiên cứu được thực hiện 1 – 2 lần/năm: lần đầu là sau 6 tháng và lần 2 là 
trước khi kết thúc dự án. Đối với công tác giám sát, các đại diện của Sở KHCN sẽ thăm địa 
điểm dự án và trưởng nhóm thực hiện sẽ phái nộp báo cáo. Trong quá trình thực hiện dự án, 
nếu có những vấn đề phát sinh khó tránh khỏi, chẳng hạn như sự biến động giá hoặc thay đổi 
nhân sự, Sở KHCN sẽ xem xét điều chỉnh ngân sách hoặc khung thời gian thực hiện.  

 
Dưới đây là danh mục các đề tài nghiên cứu được chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2009 của tỉnh 
Tiền Giang.  
 

                                                      
2 http://www.most.gov.vn:8065/most/thongbao/mldocument.2009-06-18.8989098223/mlnews_view 
3 http://www.tiengiangdost.gov.vn/User/Index3.aspx?func=ndungtin&matin=2&ngay=2/24/2009 
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Bảng 1: Danh mục các đề tài nghiên cứu năm 2009 (tỉnh Tiền Giang) 

 

Nguồn: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tiền Giang 

http://www.tiengiangdost.gov.vn/User/Index3.aspx?func=dsach_dtai_dan&ei=10&ma_dmuc=10 
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4. Phương pháp khảo sát tại HCMUT 

Tại HCMUT, Phòng Quan hệ Đối ngoại về cơ bản chịu trách nhiệm trong việc tiến hành kháo 
sát nhu cầu địa phương. Phòng Quan hệ Đối ngoại thiết lập tổ khảo sát gồm (các) cán bộ của 
phòng và đại diện của các khoa mô hình của HCMUT.  
 
Khảo sát nhu cầu địa phương được tiến hành thường xuyên tại các tỉnh đối tác của đại học, vào 
thời điểm thích hợp cho cả tổ khảo sát và các đại diện của tỉnh, đó là UBND tỉnh, Sở Khoa học 
Công nghệ (DOST), Sở Công Thương, và các trường đại học trong tỉnh. (Lưu ý: Đơn vị đại diện 
tỉnh có thể khác nhau ở mỗi tỉnh phụ thuộc vào quyết định và bố trí của chính quyền tỉnh) 
 
Thủ tục khảo sát tổng thể bao gồm: (1) Thành lập tổ khảo sát; (2) Liên hệ các tỉnh để sắp xếp 
lịch khảo sát; (3) Thăm và làm việc với đại diện các tỉnh (và thăm các cơ sở công nghiệp khi có 
thể); và (4) Gửi các kết quả khảo sát đến các khoa liên quan. 
 
Các tỉnh cũng tự tiến hành các khảo sát để nộp đơn xin ngân sách nghiên cứu từ Bộ Khoa học 
Công nghệ (MOST) và/hoặc xin cấp ngân sách của tỉnh để thực hiện các hoạt động nghiên cứu 
thích hợp. Trong các trường hợp này, khảo sát nhu cầu địa phương của HCMUT nên được kết 
hợp với các hoạt động của tỉnh để việc thực hiện khảo sát đạt hiệu quả. 
 
Trong tháng 4 và 5 năm 2009, khảo sát nhu cầu địa phương trong năm thứ nhất của dự án 
SUPREM-HCMUT đã đư ợc tiến hành. Các thành viên của tổ khảo sát gồm đại diện Phòng 
Quan hệ Đối ngoại và Khoa Quản lý Công nghiệp đã thăm và ti ến hành khảo sát tại 5 tỉnh. 
Trong thời gian này, các cán bộ và sinh viên các khoa cũng tham gia kh ảo sát như là một phần 
của nghiên cứu cơ bản ban đầu chuẩn bị cho các đề xuất nghiên cứu sau này.  
 
Các kết quả của khảo sát nhu cầu địa phương tại năm tỉnh mục tiêu, đó là Tiền Giang, An Giang, 
Đồng Nai, Bình Dương và Lâm Đồng, được tổng kết trong chương sau.  
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5. Các kết quả của cuộc khảo sát 

Các số liệu thống kê cơ bản của các tỉnh đối tác (2007) 

 Tiền Giang An Giang Đồng Nai Bình Dương  Lâm Đồng 

Dân số 1.724.800 2.231.000 2.253.300 1.022.700 1.198.800 

Mật độ dân số 694 631 382 379 123 
Diện tích (km2) 2.484,2 3.536,8 5.903,9 2.696,2 9.776,1 

DT đất sử dụng (%) – 
Nông nghiệp 

70,9 79,3 49,0 75,8 28,3 

DT đất sử dụng (%) – Lâm 
nghiệp 

4,3 4,2 30,4 4,6 63,7 

Sản lượng thủy sản (tấn) 153.135 310.189 31.656 4.592 4.329 

Nguồn: Trang web của Tổng Cục Thống kê <http://www.gso.gov.vn> 

5.1 Tỉnh Tiền Giang 

(1) Số liệu Kinh tế - Xã hội 

Tỉnh Tiền Giang nằm trong vùng đất phì nhiêu về phía Bắc sông Tiền, thuộc Châu thổ sông Mê 
Kông, miền Nam Việt Nam. Với vị trí thuận lợi nên tỉnh Tiền Giang rất phong phú chủng loại các 
mặt hàng nông và thủy sản.  

 

Cơ cấu Kinh tế tính theo GDP (%)  

Thành phần kinh tế Năm 2001 Năm 2005 Năm 2010 

Nông Lâm nghiệp 54,13 50 41,5 

Công nghiệp – Xây dựng  16,60 20 25,5 

Thương mại – Dịch vụ  28,97 30 33,0 
Nguồn: Dữ liệu do Sở KH-CN Tiền Giang cung cấp 

Tỉ lệ tăng trưởng GDP của mỗi thành phần kinh tế (%) 

Thành phần kinh tế 2001 - 2005 2006 -2010 2001 - 2010 

Nông Lâm nghiệp 4,6 4,2 4,4 

Công nghiệp – Xây dựng  18,7 14,2 16,4 

Thương mại – Dịch vụ  13,5 11,0 12,2 

Trung bình 9-10% 8-9% 9% 
Nguồn: Dữ liệu do Sở KH-CN Tiền Giang cung cấp 

 



BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐỊA PHƯƠNG 2009 

10 

Kế hoạch phát triển được tỉnh Tiền Giang lập ra nhằm thu hút đầu tư phát triển cho toàn tỉnh: chú 
trọng vào đầu tư và nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả của kinh tế. Mục tiêu của kế hoạch này 
là tổng vốn đầu tư đạt 48.500 tỉ đồng Việt Nam (tương đương 3,2 tỉ đô la) trong giai đoạn 2001 – 
2010, tăng tỉ lệ đầu tư tính theo GDP từ 30,5% năm 2000 lên 34 – 35% vào năm 2010.  

Kế hoạch này còn giúp mở rộng và cải thiện hiệu quả kinh tế đối ngoại: tạo điều kiện tốt cho việc 
gia tăng các sản phẩm xuất khẩu, và thu hút vốn và công nghệ từ nước ngoài; phấn đấu làm tăng 
doanh thu từ xuất khẩu từ 132 triệu đô la năm 2000 lên 249 triệu đô la năm 2005 và hơn 30 triệu 
đô la vào năm 2010. Giá trị xuất khẩu tính trên đầu người sẽ đạt 150 đô la. 

Trong kế hoạch phát triển công nghiệp, tỉnh Tiền Giang đã dự tính việc tận dụng tất cả các tài 
nguyên thiên nhiên có ích, v ị trí địa lý thuận lợi, nguồn nguyên liệu thô phong phú và nguồn nhân 
công dồi dào để chú trọng vào các ngành công nghiệp có thế mạnh như sau (thứ tự tính theo hiệu 
quả và tiềm năng xuất khẩu): 

(1) Chế biến sản phẩm từ cá: Đây là một trong những lợi thế hàng đầu của tỉnh, và đồng 
thời có tỉ lệ tăng trưởng cao nhất. Có 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này với 
sản lượng xuất khẩu hàng năm hơn 55.000 tấn. 

(2) Chế biến rau quả: Tiền Giang có diện tích đất trồng cây ăn quả lớn nhất khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long với hơn 75.000 ha, trong đó tỉnh chú trọng đến việc xây dựng các 
vườn cây ăn trái chất lượng và các thương hiệu sản phẩm như Xoài cát Hòa Lộc, Vú sữa 
Lò Rèn – Vĩnh Kim, Sơ ri Gò Công.  

(3) Chế biến thực phẩm: Đây là lĩnh vực phát triển nhanh với tổng công xuất xay xát là 
2,5 triệu tấn/năm, sản xuất bánh tráng xuất khẩu với tổng công suất khoảng 3.000 tấn/năm.  

(4) Chế biến thức ăn chăn nuôi: Tiền Giang là tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển nhất 
ĐBSCL với hơn 6 triệu gia cầm, 500.000 con heo và nuôi trồng thủy sản trên 200.000 ha. 
Tiền Giang là tỉnh dồi dào nguyên liệu dùng cho chế biến nên rất thuận lợi để phát triển. 
Hiện nay, tổng công suất chế biến hơn 576.000 tấn/năm. 

(5) Khuyến khích đầu tư Trồng và chế biến các loại cây tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm 
cho tiêu dùng và cho xuất khẩu có hiệu quả cao như ớt, gừng, tinh dầu tràm. 

(6)Công nghiệp may: Nhằm tận dụng nguồn lao động dồi dào  
 
(2) Nhu cầu công nghệ hiện tại ở địa phương 

T-1. Cải thiện công nghệ chiết suất và điều chế tinh dầu Tràm 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Chính phủ Việt Nam có kế hoạch phát triển đạt 5 triệu ha rừng vào năm 2010, trong đó 
ĐBSCL là 300.000 ha, ch ủ yếu là rừng tràm. Rừng tràm có vai trò quan trọng trong điều tiết 
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nguồn nước lũ hàng năm, có nguồn đa dạng sinh học cao, cải thiện môi trường khí hậu và 
đất, là cây có thể phát triển trên đất phèn và chịu ngập. Cây tràm cong có thể được sử dụng 
như chất đốt, vật liệu xây dựng và tinh dầu với tính năng kháng khuẩn. 

Tuy nhiên, cây tràm chưa được nghiên cứu chế biến, tiêu thụ nên hiệu quả kinh tế thấp; vì 
vậy người dân trồng tràm vốn đã nghèo lại càng nghèo khó hơn. Huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 
Giang hiện có hơn 10.000 ha tràm với khoảng 5.000 hộ dân gồm 25.000 người sinh sống. 

Nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm đã đư ợc tiến hành trong khuôn khổ dự án 
JICA-HCMUT (giai đoạn 1) cho thấy tinh dầu tràm có chất lượng tốt, là nguồn nguyên liệu 
dược phẩm tiềm năng. Ngoài ra, dự án còn góp phần đào tạo và tập huấn kiến thức cho 
nông dân và các kỹ sư liên quan. Hiện tại, với sự hỗ trợ tài chính từ phía JICA, tỉnh đang 
tiến hành xây dựng xưởng thực nghiệm chiết suất tinh dầu tràm. Tỉnh cũng hy vọng rằng 
các nghiên cứu sẽ tiếp tục tiến hành để cải thiện công nghệ chiết suất và điều chế tinh dầu 
tràm. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Phần lớn diện tích đất tại ĐBSCL, bao gồm cả tỉnh Tiền Giang là đất a xít sulfat tạo thành 
do sự biến đổi địa lý từ thời kỳ đất hình thành do phù sa bồi đắp (5.000 – 6.000 năm về 
trước), và đây là điểm bất lợi nhất đối với các hoạt động nông nghiệp trong vùng. Vùng đất 
này chỉ thích hợp trồng một số loại cây trồng như dứa và tràm. Về khía cạnh này, rừng 
tràm được cho là có tiềm năng cao cho sự phát triển của tỉnh nhằm đẩy mạnh các hoạt động 
nông nghiệp. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi:: 
Sự tiến bộ về công nghệ dự kiến sẽ góp phần vào sự gìn giữ và gia tăng tổng diện tích rừng 
tràm, hỗ trợ các hộ dân nghèo và cung cấp vật liệu cho các ngành công nghiệp dược/hóa 
chất và các ngành công nghiệp chế tạo khác. 

Thêm vào đó, các tỉnh khác thuộc khu vực ĐBSCL cũng có cùng khó khăn v ề đất a xít 
sulfat như trên, nên các giải pháp kỹ thuật dự kiến sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho tỉnh 
Tiền Giang mà còn cho các tỉnh trong khu vực. 

Hiện tại, nhu cầu về tinh dầu tràm trên thế giới nhiều hơn sản lượng cung cấp. Một số công 
ty của Nhật Bản bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm tinh dầu tràm vì độ tinh khiết đạt 95%.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Công nghệ phát triển mới sẽ làm tăng độ tinh khiết của tinh dầu, sẽ góp phần làm tăng giá 
trị của nó trên thị trường quốc tế. 

 

T-2. Sự phát triển của việc chế biến sơ ri Barbados 
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[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Xuất xứ từ vùng Ca-ri-bê, sơ ri Barbados (được 
biết với tên gọi là acerola) là loại trái cây giàu 
hàm lượng vitamin và khoáng chất tự nhiên 
được trồng tại khu vực có khí hậu nhiệt và cận 
nhiệt đới. Tiền Giang có diện tích trồng nhiều 
loại trái cây, trong đó có sơ ri Barbados là một 
trong những loại trái cây đặc sản, lớn nhất khu 
vực ĐBSCL (hơn 75,000 ha). Năm 2008, diện 
tích trồng sơ ri Barbados trên toàn tỉnh chiếm 
khoảng 800 ha, hầu hết tập trung tại thị xã Gò 
Công và huyện Gò Công Đông . Có hai loại sơ 
ri Barbados được trồng tại Tiền Giang: loại 
chua và ngọt, Cả hai loại sơ ri này chỉ trồng được ở Tiền Giang và có chất lượng tốt nhất, 
rất giàu vitamin C (gấp 78 lần so với cam và quýt). Sơ ri Barbados được thu hoạch chủ yếu 
vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 8), và sản lượng thu hoạch hàng năm đạt 15,000 m3

Hiện tại, thị trường trong nước đối với trái cây tươi và các sản phẩm từ sơ ri Barbados chưa 

.  

Tuy nhiên, sơ ri Barbados rất dễ bị dập nát trong quá trình vận chuyển và bảo quản, kết quả 
là nguồn cung không hiệu quả và giá cả không ổn định. Hiện tại, sơ ri Barbados được tiêu 
thụ dưới hình thức trái cây tươi, chỉ một số lượng hạn chế được xuất khẩu dưới dạng trái 
cây đông lạnh hoặc chế biến dưới dạng bột. Các sản phẩm công nghiệp được sản xuất từ sơ 
ri Barbados vẫn còn hạn chế do thiếu công nghệ chế biến nên sản lượng chiết xuất rất thấp.  

Để cải thiện tình hình tiêu thụ sơ ri Barbados, chúng tôi mong rằng công nghệ chiết xuất và 
chế biến sơ ri Barbados sẽ được phát triển.  

In order to improve the consumption situation of Barbados cherry, it is expected that 
technology for extraction and processing of Barbados cherry be developed.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Chế biến hoa quả là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch phát triển của tỉnh. Thực vậy, 
đa dạng hóa các sản phẩm từ sơ ri Barbados bằng việc phát triển công nghệ chế biến lad 
thích đáng và phù hợp với kế hoạch phát triển của tỉnh và các chính sách phát triển công 
nghiệp.  

Đồng thời, UBND tỉnh Tiền Giang có kế hoạch nộp đơn xin chứng nhận chuẩn quốc gia và 
quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm cho các mặt hàng nông nghiệp trọng yếu của tỉnh 
(2009 – 2014), và sơ ri Barbados được xem như một trong những sản phẩm trọng yếu đó.  

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi:: 

 
Barbados cherry 
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phát triển do sự khó khăn trong quá trình v ận chuyển và bảo quản cùng với sự thiếu hụt 
công nghệ chế biến. Tác động dự kiến từ quá trình nghiên cứu cách chế biến sẽ bao gồm 
việc nâng cao khả năng tiêu thụ sơ ri Barbados bằng những sản phẩm công nghiệp mới 
(như rượu, bột khuấy, mứt, v.v) cũng như làm bình ổn giá của sơ ri, góp phần giúp đỡ nông 
dân trồng sơ ri cải thiện cuộc sống.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Sự phát triển công nghệ cải thiện sản lượng chiết xuất và chất lượng sản phẩm trong quá 
trình chế biến sơ ri Barbados sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với quá trình chế biến nước hoa 
quả khác.  

[5] Những vấn đề khác: 
Hệ thống phân phối cần được phát triển để tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Đồng thời 
chings quyền tỉnh cần hỗ trợ về quảng bá và tiếp thị đối với sản phẩm.  

  

T-3. Củng cố bờ sông bằng phương pháp đóng cột bê tông 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam đều nằm trong khu vực Châu thổ sông Mekong ở phía 
Nam hoặc Châu thổ sông Hồng ở phía Bắc. Tại những khu vực này, chúng ta thường tìm 
thấy đất sét mềm với độ dày của tầng đất này từ khoảng 4 đến 40 mét.  

Trong những năm gần đây tại Tiền Giang, độ dốc của đê đường lộ, bờ sông, đập và đê đã bị 
tàn phá bởi thiên tai (i) như áp lực nước ngầm làm hư hại độ dốc, sự xói mòn bờ sông do 
sóng và dòng nư ớc; và do con người (ii) như sự rung động của các máy móc hoặc giao 
thông đường sông, công trình xây dựng, các hoạt động nông lâm nghiệp cũng ảnh hưởng 
đến lượng nước ngấm vào đất. Nhiều loại tường, trụ, tường bao đã được sử dụng để bảo vệ 
sự vững chắc của độ dốc. Thực vậy, hiện nay chúng tôi đang tìm kiếm giải pháp công nghệ 
mới cho việc củng cố bờ sông và sự phát triển bền vững của nhiều cơ sở hạ tầng trong khu 
vực xung quanh.   

Phương pháp củng cố đất, gọi là 
“phương pháp trộn sâu”, thường được 
áp dụng đối với những tầng đất mềm 
trong khu vực đồng bằng do phù sa bồi 
đắp như là khu vực ĐBSCL.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Sông ngòi đóng vai trò c ốt yếu đối với 
giao thông đường thủy và vùng đất dọc 

 
Banks of river with heavy water transportation 
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bờ sông cũng được sử dụng nhiều làm nơi canh tác nông nghiệp, sản xuất thủy sản cũng 
như là các khu vực dân cư. Xói mòn bờ sông có thể dẫn đến thảm họa mà chúng ta đã đ ối 
mặt trong nhiều năm. Các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro về các thảm họa tiềm tàng hiển 
nhiên là ưu tiên hàng đầu tại tỉnh Tiền Giang vì đây là khu vực đễ bị thiệt hại nặng nếu có 
thảm họa về môi trường xảy ra. Những biện pháp này rất quan trọng để bảo vệ và củng cố 
bờ sông để các hoạt động sản xuất công nghiệp tại khu vực này được diễn ra suôn sẻ. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Củng cố bờ sông sẽ góp phần vào sự an toàn của giao thông thủy và các hộ dân sống dọc 
bờ sông và giúp nâng chuẩn kinh tế - xã hội của người dân địa phương.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Nghiên cứu này sẽ tìm hiểu sự củng cố độ dốc của sông bằng phương pháp cột bê tông; tìm 
nghiên cứu lý thuyết về cột bê tông đơn và nhóm cột bê tông được đóng xuống theo 
phương ngang; mô phỏng và phân tích bằng phần mềm và các thử nghiệm trong phòng thí 
nghiệm; xác định chu kì sạt lở của bờ sông và đưa ra đề xuất về độ dốc của các công trình 
hạ tầng dọc bờ sông; nghiên cứu về ảnh hưởng của thủy triều và mực nước sông để củng 
cố các cột bê tông. 

Công nghệ phát triển mới có thể được áp dụng cho nhiều khu vực dọc các bờ sông thuộc 
ĐBSCL. 

 

T-4. Phát triển công nghệ thích hợp để tinh lọc, nén và trữ khí biogas trong container 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Ngành chăn nuôi của Tiền Giang được đánh giá là phát triển nhất tại khu vực ĐBSCL với 
hơn 6 triệu gia cầm và khoảng 600,000 con heo lai siêu thịt hằng năm. Với nguồn cung dồi 
dào, tận dụng phế thải từ chăn nuôi sẽ giúp bảo vệ môi trường và đồng thời sẽ tạo ra tác 
động kinh tế tích cực. Nguồn cung cấp điện 
hạn chế thường xuyên xảy ra tại khu vực 
thành thị có thể giải quyết bằng công nghệ 
biogas.  

Tại Tiền Giang, nhiều hộ gia đình đã s ử 
dụng bể biogas quy mô nhỏ nhằm sử dụng 
chất thải từ gia súc. Hiện tại, biogas được 
sử dụng như là nhiên liệu gia đình, đó là có 
thể dùng cho việc sưởi ấm và nấu ăn với 
quy mô gia đình cũng như ch ạy máy phát 

 
Container of bio gas at a household 
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điện. Tuy nhiên, với công nghệ hiện nay, chúng tôi chưa thể trữ và nén biogas vào bình đ ể 
vận chuyển đến nơi khác để bán hoặc sử dụng. Khi không được sử dụng, khí gas sẽ bị thoát 
và nguy hiểm cho con người lẫn môi trường vì nó sẽ góp phần tạo nên hiệu ứng nhà kính. 
Vì nó chưa được tinh chế nên mùi hăng hắc của biogas cũng là một vấn đề nghiêm trọng. 

Mục tiêu của nghiên cứu, dựa trên những nghiên cứu trước đây và những công nghệ sẵn có 
trên thế giới, để phát triển công nghệ phù hợp để tinh chế (lọc), nén và trữ khí biogas để 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tại Tiền Giang và những tỉnh lân cận trong khu vực 
ĐBSCL. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Chính sách phát triển hiện hành của tỉnh chú trọng vào mở rộng các ngành công nghiệp, 
thương mại và dịch vụ trong đó thúc đẩy sự gia tăng giá trị của các sản phẩm trên một mẫu 
đất nông nghiệp. Theo kế hoạch phát triển tỉnh, ngành chăn nuôi được khuyến khích mở 
rộng.  

Hơn nữa, việc tận dụng năng lượng tái tạo được là một trong những chính sách cơ bản của 
Chính phủ Việt Nam. Chính phủ đang dần quan tâm đến sự sử dụng hiệu quả của biogas vì 
sự phát triển nguồn năng lượng là vấn đề cấp bách của quốc gia. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Hầu hết các trại nuôi heo tại Tiền Giang được duy trì ở quy mô hộ gia đình, do đó công 
nghệ tinh lọc và nén biogas ở mức độ phù hợp sẽ tác động trực tiếp đến kinh tế hộ gia đình. 
Khuyến khích sản xuất biogas cũng có thể hạn chế việc vứt bỏ các chất thải từ chăn nuôi. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Công nghệ mới sẽ góp phần làm tăng việc sử dụng năng lượng tái tạo được, và giảm sự 
ảnh hưởng của năng lượng hóa thạch. Khi được tinh lọc, mùi hôi của biogas sẽ được loại 
bỏ vì vậy biogas có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Thêm vào đó, biogas 
tinh lọc sẽ tăng thời gian sử dụng và sự ổn định của máy phát điện. 

 

T-5. Nghiên cứu về tác động của dòng chảy và yếu tố môi trường của bè cá 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Tiền Giang có nhiều khu vực đánh bắt thủy sản tự nhiên với sản lượng cao. Trong những năm 
gần đây, tỉnh đã phát triển các sản phẩm từ cá da trơn, tôm sú và những loài thủy sản có giá trị 
khác. 

Nuôi cá bằng bè nổi trên sông Tiền đã được thiết lập và phát triển hơn 10 năm trước. Hiện 
nay, địa bàn tỉnh Tiền Giang có hơn 1,300 bè nuôi cá với tổng thể tích sử dụng khoảng 
110,000m3, với sản lượng hàng năm đạt từ 10,000 đến 15,000 tấn. Những hoạt động này 
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mang lại cơ hội việc làm cho hơn 3,000 người nông dân làm việc cho các bè cá này và hơn 
10,000 công nhân làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và hậu cần.  

Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường trong khu vực nuôi trồng đang gia tăng là điều đáng quan 
ngại và gây ra do các chất thải công nghiệp từ các khu công nghiệp, hệ thống cống, giao 
thông và các hoạt động nuôi trồng thủy sản khác. Các bệnh về cá tăng lên do các vấn đề về 
môi trường và sự gia tăng mật độ bè cá. 

Để đạt được sự phát triển ổn định và bền vững cho khu vực, chúng tôi rất cần những 
nghiên cứu cơ bản về môi trường nuôi trồng thủy sản và đưa ra những biện pháp khả thi để 
bảo vệ môi trường nước trong khu vực theo hệ thống để nâng cao nghề nuôi cá bè một 
cách chuyên sâu.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Như đã nêu trong kế hoạch phát triển tỉnh, nghề cá là một trong những ngành nghề ưu tiên 
hàng đầu của tỉnh Tiền Giang và các tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL. Để đảm bảo sự phát 
triển bền vững của nghề cá là nhu cầu bức bách của cộng đồng địa phương.  

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Nghiên cứu dự kiến sẽ góp phần củng cố sự phát triển của kinh tế nuôi trồng thủy sản trong 
tỉnh và đảm bảo cơ hội việc làm cho những lao động làm việc trong lĩnh vực này.  

Thêm vào đó, sông MeeKong được sử dụng không chỉ cho ngư nghiệp mà cho cả nông 
nghiệp. Thực vậy, các biện pháp ngăn chặn/kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và gìn giữ tài 
nguyên nước quý giá sẽ có những tác động kinh tế - xã hội tích cực đến các thành phần 
kinh tế. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Nghiên cứu sẽ tìm hiểu về mật độ nuôi cá trong bè và khoảng cách giữa các bè trong một 
khu vực nuôi nhất định. 

 

T-6. Nghiên cứu về tác động của dòng chảy sông/biển đối với nghề nuôi nhuyễn thể và tìm các 
giải pháp để bảo vệ khu vực nuôi trồng tại tỉnh Tiền Giang 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Nuôi nhuyễn thể trên các đụn cát hoặc bãi bồi đã bắt đầu xuất hiện từ hơn 15 năm nay. 
Hiện tại, có hơn 2,300 ha dành cho nghề này với sản lượng hàng năm đạt từ 20,000 đến 
25,000 tấn. Vì hạn chế về con giống và cơ sở hạ tầng nên vẫn còn hơn 3,000 ha tiềm năng 
chưa được sử dụng để nuôi. Ngành nuôi trồng này tạo cơ hội việc làm cho người dân địa 
phương: hơn 2,000 lao động trực tiếp và hơn 10,000 nhân công cho các khâu dịch vụ và 
hậu cần. Ngành này còn góp phần giảm nghèo cho những cộng đồng sinh sống dọc khu 



BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐỊA PHƯƠNG 2009 

17 

vực bờ biển, đặc biệt là 2 huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông.  

Để phát triển bền vững khu vực nuôi trồng trong tương lai, chúng ta cần có những nghiên 
cứu cơ bản về môi trường, dòng chảy sông/biển, độ bồi lắng và mật độ thả nuôi.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Nghề nuôi trồng thủy sản là một trong những ngành công nghiệp chủ yếu trong kế hoạch 
phát triển tỉnh. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Bằng cách nâng cao sự bảo vệ khu vực nuôi trồng, sự phát triển kinh tế thủy sản của tỉnh sẽ 
được củng cố và hy vọng giải quyết việc làm cho hơn 15.000 người.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Công nghệ mới sẽ được phát triển tạo ra các giải pháp để bảo vệ nhuyễn thể trong khu vực 
biển Gò Công, và môi trường nước trong khu vực nuôi trồng của tỉnh để sử dụng bền vững 
nguồn lợi theo đúng tiêu chuẩn cho phép của Ủy ban Quản lý Hàng hải (MSC) (Tiêu chuẩn 
MSC là tiêu chuẩn mà ngành thủy sản phải thỏa mãn để được cấp phép). 
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5.2 Tỉnh An Giang 

(1) Số liệu Kinh tế - Xã hội 

An Giang là tỉnh nằm phía Tây Nam của Việt Nam, trong khu vực ĐBSCL giữa hai con sông 
Tiền và Hậu. Đây là điểm đầu của sông Mê Kong tại Việt Nam và có đường biên giới với 
Cambodia dài 95 km. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh An Giang là 3.536 km2, chiếm 1,05% diện 
tích Việt Nam và 8,71% diện tích vùng ĐBSCL. Dân số của tỉnh là 2,210 triệu người bao gồm 
50,99% phụ nữ và 49,01% nam giới; dân số thành thị chiếm 28,25% và nông thôn chiếm 81,75%. 

 

Mục tiêu tổng quát của Định hướng Phát triển đến năm 2010 là cải thiện năng suất của lực lượng 
lao động bằng việc thực hiện các ngành công nghiệp và chế biến công nghệ cao, để tạo điều kiện 
cho An Giang h ội nhập vào nên kinh tế thế giới. Có thể ghi nhận rằng sự phát triển của kinh tế An 
Giang gắn liền với các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên nhằm thúc đẩy sự 
phát triển bền vững. Những khía cạnh chủ chốt của chính sách phát triển công nghiệp của tỉnh An 
Giang như sau:  

- Quy hoạch đầu tư vào các khu công nghiệp và phát triển các làng nghề truyền thống 
cùng với việc bảo vệ môi trường. 

- Thúc đẩy mở rộng sản xuất nông nghiệp; khuyến khích các công ty vừa và nhỏ tiếp 
nhận các công nghệ mới để cải thiện chất lượng sản phẩm; hỗ trợ cá nhân và các hộ gia 
đình phát triển bền vững, giải quyết việc làm và giảm nghèo đói. 

- Quy hoạch việc nuôi trồng thủy sản chuyên dụng bằng cách ứng dụng các phương thức 
công nghiệp (nuôi trồng thủy sản công nghiệp); xây dựng hệ thống thủy lợi cho việc 
nuôi cá, bao gồm: thiết lập hệ thống cấp nước và cống rãnh để đảm bảo việc bảo vệ môi 
trường and để đẩy mạnh sự phát triển bền vững; thức ăn công nghiệp; phát triển được 
phẩm để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cá xuất khẩu. 

- Ngăn chặn ô nhiễm môi trường, giữ gìn và cải thiện môi trường tại các khu vực bị ảnh 
hưởng; thực hiện các dự án để cải thiện môi trường và xử lý chất thải; xử phạt nghiêm 
khắc các xí nghiệp và công ty gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (nên kết nối vấn đề 
này với các dự án bảo vệ tài nguyên và môi trường) 

- Nghiên cứu và phát triển cây trồng và chăn nuôi với năng suất và chất lượng cao và 
thuốc trừ sâu và bệnh phù hợp với điều kiện sinh thải của tỉnh. 

- Thực hiện đào tạo nguồn nhân lực ngắn và dài hạn phù hợp với sự phát triển công nghệ. 

 

Với quy mô hiện nay của các hoạt động công nghiệp, việc chế biến các sản phẩm nông thủy sản 
đã đạt được sự phát triển chủ yếu về xuất khẩu và tăng thu nhập của tỉnh. Năm 2008, tổng diện 
tích dành cho nuôi tr ồng thủy sản đạt 4.100 ha, bao gồm 2.100 ha nuôi cá. Năng suất đạt 400.000 
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tấn vào năm 2008, bao gồm 398.400 tấn cá. Cá da trơn (cá tra và basa) đạt tổng cộng khoảng 
340.000 tấn, tăng 123.000 tấn so với năm ngoái và tăng nhiều nhất so với những năm gần đây.  
Do việc nuôi cá con tăng lên nên việc sản xuất cá giống cũng tăng đáng kể, ước tính khoảng 650 
triệu con cá (chiếm 39.5%). 

Xuất khẩu năm nay đạt 751 triệu đô la Mỹ, bao gồm gạo (461.000 tấn với giá trị251 triệu đô la), 
Sản phẩm thủy sản xuất khẩu (190.000 tấn với giá trị 423 triệu đô la), và rau quả xuất khẩu (7.900 
tấn với giá trị 7,1 triệu đô la). 

 
(2) Nhu cầu công nghệ hiện tại ở địa phương 

A-1. Nghiên cứu về sử dụng bùn làm phân bón compost 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Hiện nay tại tỉnh An Giang, có khoảng 1.700 ha dành cho khu vực nuôi trồng thủy sản 
(100 ao cá và 14 nhà máy chế biến cá da trơn). Trong quá trình nuôi trồng, các ao hồ này 
thải một lượng lớn bùn (hoặc bùn đặc) 
từ cá da trơn ra các con sông, kênh 
rạch và đồng ruộng, điều này gây mối 
nguy về ô nhiễm môi trường. Các chất 
thải từ ao cá sẽ chảy vào các con sông 
và kênh rạch gây thiệt hại đến môi 
trường xung quanh. 

Dự án JICA-HCMUT (giai đoạn 1) 
thực hiện tiểu dự án về xử lý nước thải, 
trong đó nguyên nhân gây ra ô nhiễm 
đã được phân tích và đưa ra các biện pháp xử lý và các công nghệ như phương pháp xử lý 
sinh học hiếu khí và đã phát tri ển thêm một số phương pháp khác. Tuy nhiên, bùn đặc từ 
các ao cá vẫn còn là mối quan ngại về môi trường. Thật cần thiết để tìm kiếm các biện 
pháp tận dụng bùn đặc này để sản xuất phân hữu cơ dùng cho nông nghiệp và các hoạt 
động chăn nuôi. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Nếu bùn thải từ ao cá có thể chuyển hóa thành phân compost and bán cho nông dân, ngành 
nguôi trồng thủy sản cũng có thể thu lợi từ hoạt động này. Tận dụng những nguyên liệu 
này để sản xuất sẽ tạo thu nhập và giảm mối quan ngại về xử lý chất thải. Biện pháp hiệu 
quả cho sự ô nhiễm môi trường này sẽ hỗ trợ sưu phát triển ngành thủy sản trong tỉnh nói 
riêng và khu vực ĐBSCL nói chung. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

 
Ao nuôi cá 

 



BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐỊA PHƯƠNG 2009 

20 

Mong rằng công nghệ sẽ tạo ra phân bón hữu cơ từ bùn đặc của các ao cá sẽ được phát 
triển. 

 

A-2. Xây dựng hệ thống sấy khô mô hình dành cho chế biến thực phẩm truyền thống 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Có 29 làng nghề truyền thống tại tỉnh An Giang. Tỉnh cam kết hỗ trợ cho sự phát triển bền 
vững của các sản phẩm truyền thống tại vùng nông thôn tỉnh An Giang nhằm tạo việc làm 
và thu nhập ổn định cho công nhân.  

Một số sản phẩm truyền thống của An Giang: (1) Bánh phồng nếp tại Thị xã Phú Mỹ, 
Huyện Phú Tân, với quy mô sản xuất 
hiện tại của 250 hộ gia đình vào khoảng 
50-80 kg nếp mỗi ngày; và (2) cá khô tại 
Khan Bình, huyện An Phú, khoảng 47 hộ 
gia đình s ản xuất khoảng 2 – 2,5 kg có 
nguyên liệu. Những sản phẩm này được 
bán tại các chợ trong tỉnh An Giang và 
những tỉnh lân cận trong khu vực 
ĐBSCL. Đối với cá khô, Cambodia cũng 
là một thị trường ổn định cho sản phẩm này.  

Tuy nhiên, quy trình sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào lao động phổ thông và sản xuất 
ngoài trời, và điều này ảnh hưởng đến năng suất và tiêu chuẩn vệ sinh trong quá trình chế 
biến thực phẩm. Thực vậy, đầu tư vào thiết bị sấy cho bánh phồng và cá cung như thiết bị 
đóng gói sẽ góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm và hiệu quả sản 
xuất.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Tỉnh An Giang đã tiếp nhận chính sách để phát triển và bảo vệ các làng nghề truyền thống, 
và đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cầu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 
Nhiều làng nghề đã được duy trì và phát triển, thu hút lực lượng lao động địa phương và 
lực lượng lao động nông ngư nghiệp theo thời vụ. Do đó, sự phát triển hệ thống sấy khô 
mô hình là phù hợp với kế hoạch phát triển của tỉnh. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Đẩy mạnh hoạt động các làng nghề có thể góp phần tạo việc làm cho dân nghèo địa 
phương và tăng sức mua của dân số, trong khi đó tận dụng được nguồn nguyên liệu sẵn có 
tại địa phương.  

 

Sản xuất cá khô tại hộ gia đình 
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Các sản phẩm tại những làng nghề này là đặc sản của An Giang, và tăng năng suất và mức 
độ vệ sinh thực phẩm sẽ nâng cao hơn nữa tính cạnh tranh của các sản phẩm này.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Thiết bị dành cho quy mô gia đình ho ặc nhóm sản xuất được hy vọng sẽ hiện đại hóa quá 
trình sấy khô. 

 

A-3. Tìm kiếm chuỗi vi khuẩn phù hợp cho việc chế tạo phân bón từ phụ phẩm nông nghiệp 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Canh tác nông nghiệp là một trong những hoạt động kinh tế chính yếu của tỉnh An Giang. 
Hàng năm, phụ phẩm từ nông nghiệp hầu hết bị thải ra sông ngòi và kênh rạch, kết quả là 
sự ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước. Chính quyền tỉnh đã 
dùng một số nguồn đáng kể (tài chính và nhân lực) để giải quyết vấn đề này. Mặc dù 
nhũng sản phẩm trên có giá trị kinh tế cao đối với một số lĩnh vực như làm phân compost 
nhưng người dân địa phương không có những kỹ thuật cần thiết để xử lý chúng. Thực vậy, 
các áp lực về bảo vệ môi trường tỉnh ngày một tăng lên đã gây cản trở đến sự phát triển của 
cộng đồng địa phương nói chung. Cần phải tìm cách thu lợi từ các sản phẩm này cho người 
dân địa phương và bảo vệ môi trường. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Chính quyền tỉnh An Giang tiếp nhận Kế hoạch hành động vì Môi trường hàng năm, và 
phát triển phân bón hữu cơ từ các phụ phẩm nông nghiệp là phù hợp với Kế hoạch hành 
động này cũng như kế hoạch 5 năm của tỉnh về bảo vệ môi trường.  

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Hiện tại, nông dân địa phương chỉ sử dụng các loại phân hóa học cho canh tác. Hầu hết 
những loại phân này được nhập ngoại và giá cả ngày càng tăng. Phân hữu cơ có giá thấp 
hơn và an toàn với sức khỏe của con người hơn, do đó nó tạo ra tác động kinh tế - xã hội 
mong muốn. Để chống lại các vấn đề ô nhiễm môi trường, cần phải nâng cao sự phát triển 
kinh tế địa phương. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Mô hình sản xuất phân bón compost sẽ được phát triển, và nhân rộng đến các ngông dân 
địa phương. Vi khuẩn phù hợp nhất cho quá trình tạo phân compost bằng phụ phẩm sẽ 
được phát hiện và nông dân sẽ sử dụng rộng rãi loại phân bón này. 
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A-4. Chế biến và bảo quản thạch dừa – dứa 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Dứa là một trong những cây trồng chính giúp xóa đói giảm nghèo tại khu vực ĐBSCL với 
tổng diện tích trồng dành cho loại cây này là 22.500 ha và sản lượng hàng năm đạt 337.000 
tấn. Tuy nhiên, việc chế biến dứa lại không ổn định về hiệu quả.  

Borassus flabellifer (Dừa Palmyra châu Á hoặc dừa mật) là loại cây đặc sản sinh trưởng 
trong khu vực du lịch đồi núi của thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang. Loài cây này tập trung 
chủ yếu tại các huyện Tịnh Biên và Tri Tôn với số lượng khoảng 10.000 cây và được chủ 
yếu khai thác để sản xuất đường thốt nốt và dầu dừa, nhưng cơm dừa chưa được tận dụng 
để tạo ra các giá trị kinh tế và công nghiệp. Hiện tại,  cơm dừa có sẵn rất nhiều những 
không có thiết bị để sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu này, và nó chỉ được bán dưới 
hình thức nguyên liệu tươi với số lượng ít cho các du khách.  

Do đó, địa phương vẫn còn nhu cầu mở rộng tiêu thụ nguồn nguyên liệu dừa dồi dào sẵn có 
này và đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ dừa để tạo ra đặc sản mới cho thị xã du lịch 
Châu Đốc, tỉnh An Giang nói riêng và cho Việt Nam nói chung. Có đề nghị rằng nên sử 
dụng dứa và dừa để làm nên một loại bánh đặc sản thông qua hệ thống chế biến hiện đại. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Phát triển sản phẩm mới như là đặc sản của tỉnh sẽ phù hợp với kế hoạch phát triển tỉnh với 
mục tiêu tìm nguồn đầu tư vào việc chế biến các sản phẩm nông nghiệp để đẩy mạnh xuất 
khẩu và tiêu thụ tại địa phương. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Có một số nhóm dân tộc thiểu số sống trong khu vực trồng dừa và việc phatr triển sản 
phẩm mới từ cây đặc sản này sẽ cải thiện đời sống và giảm nghèo cho người dân trong khu 
vực này. Nguyên liệu thô hiện đang dư thừa sẽ sẵn sàng cho việc tiêu thụ, do đó sẽ giảm 
đáng kể ô nhiễm môi trường. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Các tác động công nghệ dự kiến là: (1) xác định các giá trị về giác quan và bề mặt của cơm 
dừa khi ngâm vào dung dịch NaHSO3; (2) xác định sự phân bổ cơm dừa, các giá trị về các 
sản phẩm đối với nồng độ đường; (3) xác định tỉ lệ giữa chất carrageenan và pectin ảnh 
hưởng đến các giá trị bề mặt và giác quan của thành phẩm; (4) xác định nhiệt độ nấu và độ 
brix cuối cùng ảnh hưởng đến bề mặt và chất lượng của thành phẩm; và (5) xác định 
phương thức tiệt trùng và thời gian bảo quản. 

 
 



BÁO CÁO KHẢO SÁT NHU CẦU ĐỊA PHƯƠNG 2009 

23 

A-5. Sản xuất Gelatin từ da cá da trơn 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Sản lượng da cá da trơn (tên khoa học là 
Pangasius hypophthalmus hoặc gọi là cá 
da trơn) thải ra sau khi chế biến vào 
khoảng 300.000 tấn mồi năm tại khu vực 
ĐBSCL. Hầu hết chúng được sử dụng 
làm thức ăn  gia súc và xuất khẩu như là 
nguyên liệu thô. Kết quả là giá trị kinh tế 
của nó rất thấp so với mong muốn.  

Trái lại, gelatin được xem là mooth trong 
những nguồn quan trọng đối với thực 
phẩm và mỹ phẩm. Tuy nhiên, da các 
hiện được xuất khẩu sang Trung Quốc và 
Hồng Công với giá rất thấp trong khi 
gelatin lại được nhập vào Việt Nam như 
là sản phẩm nhập khẩu. Nếu công nghệ 
có sẵn, việc chế biến  cá da trơn  tại Việt 
Nam sẽ tăng giá trị và tính cạnh tranh 
trên thị trường quốc tế.  

Da cá chiếm 10% cơ thể cá và có hàm lượng protein rất cao (80%) bao gồm cả gelatin 
(chiếm 16% của da). Nói cách khác, 1,6% của cá có thể được sử dụng như gelatin. Gelatin 
từ da cá có thể được dùng làm thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm và thú y. Hiện tại, chiết 
suất gelatin từ da cá có chất lượng cao hơn đối với sản phẩm cùng loại chiết suất từ thịt. 

 [2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
An Giang là nhà cung ứng cá da trơn lớn nhất nước, với tổng sản lượng khoảng 600.000 
tấn mỗi năm. Việc mở rộng ngành chế biến  cá da trơn  với công nghệ mới về chiết suất 
gelatin luôn song hành trong kế hoạch phát triển của tỉnh và phát triển ngành cá luôn là ưu 
tiên hàng đầu. Thêm vào đó, việc tận dụng da cá, ngành công nghiệp này có thể được giảm 
thuế cho việc giải quyết chất thải từ cá. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Ca da trơn được sản xuất chủ yếu tại 5 tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL. Công nghệ mới về 
chiết suất gelatin sẽ có tác động lớn đến các tỉnh này nói chung. Tác động dự kiến sẽ bao 
gồm tăng trưởng về giá trị kinh tế của da cá da trơn, giảm lượng gelatin nhập khẩu, và 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

 

 

Nhà máy chế biến cá da trơn 
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[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Sự kết hợp các công nghệ khác nhau trong lĩnh v ực chế biến cá sẽ được phát triển. Mong 
rằng collagen từ da và xương cá da trơn sẽ được chiết suất với công nghệ sử dụng dung 
môi và/hoặc chiết suất siêu tới hạn và sẽ được sản xuất dưới dạng năng lượng. 

 

A-6. Đo khả năng tự làm sạch của sông Hậu 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 
Sông Hậu là nguồn kế sinh nhai của người dân và nơi chứa chất thải chính yếu từ nhiều 
nguồn như sinh hoạt, nông nghiệp, thủy sản và công nghiệp. Từ khi tỉnh chưa có các cơ sở 
xử lý chất thải ở mức độ tập trung và phi tập trung, sông Hậu hứng chịu sự xuống cấp về 
môi trường trầm trọng. Khả năng tự làm sạch của sông Hậu chưa được nghiên cứu và tìm 
hiểu. Kết quả là rất khó để quy hoạch các hoạt động trong khu vực với sự cân nhắc về môi 
trường hợp lý. Phương pháp tiếp cận khoa học trong việc quy hoạch các hoạt động trên bờ 
sông này còn thiếu. Một số tác động tiêu cực đã đư ợc theo dõi nhưng chưa đư ợc nghiên 
cứu chi tiết. Thực vậy, chúng tôi đề nghị tiến hành nghiên cứu về khả năng tự làm sạch của 
sông Hậu đối với ô nhiễm nước, bằng việc điều tra các dữ liệu cơ bản về các nguồn chất 
thải và chất lượng nước sông, tiến hành các thí nghiệm của việc tự làm sạch nguồn nước 
trong phòng thí nghiệm, mô hình hóa khả năng của dòng sông và đ ề xuất cho việc quy 
hoạch các hoạt động. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 
Chính quyền địa phương tỉnh An Giang thông qua Kế hoạch Hành động vì Môi trư ờng 
hàng năm. Nghiên cứu về cơ chế tự làm sạch của sông Hậu nằm trong kế hoạch này cũng 
như kế hoạch bảo vệ môi trường 5 năm của tỉnh. Thêm vào đó, nghiên cứu sẽ giúp chính 
quyền địa phương điều chỉnh và xác định kế hoạch phát triển tỉnh. Do đó, đó sẽ là tác động 
đến cả kinh tế vi mô và vĩ mô của tỉnh An Giang về lâu dài.  

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 
Nhiều hoạt động tại tỉnh An Giang có liên quan đến điều kiện môi trường của sông Hậu. 
Tìm hiểu về khả năng của dòng sông sẽ mang lại lợi ích cho kinh tế địa phương. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
Các công nghệ sẽ được nghiên cứu và phát triển để tìm hiểu hơn nữa về cơ chế tự làm sạch 
của sông Hậu bằng các mẫu nước thử, quản lý nước và các thí nghiệm về xử lý. 
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5.3 Tỉnh Đồng Nai 

(1) Số liệu Kinh tế - Xã hội 

 

Tỉnh Đồng Nai nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, phía Đông của TP Hồ Chí Minh, và là khu 
vực phát triển kinh tế trọng điểm của miền Nam Việt Nam. Tỉnh rất dồi dào về tài nguyên rừng, 
mỏ đá granit, đá xây dựng, đất sét, cao lanh, puzzolan, cát, sỏi, v.v. và được các nhà đầu tư lớn 
của nước ngoài chú ý và đ ầu tư vào một số lĩnh vực như đóng tàu, chế biến thực phẩm và các 
ngành công nghiệp chế tạo kể từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài trong 
thập kỷ 80. 

 

GDP (theo giá trị hợp lệ)    Đơn vị: tỉ đồng  

 2007 2008 

Thành phần công nghiệp và xây dựng  24.833 (58%)  31.182 (58%) 

Thành phần dịch vụ 12.997 (30%)  16.964 (31%) 

Nông, lâm và thủy sản  5.206 (12%)  5.709 (11%) 

Tổng cộng 43.036 (100%) 53.855 (100%) 
Nguồn: Website tỉnh Đồng Nai 

Vào năm 2010, tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp trong khu vực kinh tế 
trọng điểm phía Nam và tăng gấp đôi GDP tính trên đầu người so với năm 2000. Một số thành tố 
trọng yếu của kế hoạch phát triển như sau. 

- Tận dụng tất cả cơ hội, vượt qua mọi thách thức để duy trì ổn định chính trị 

- Phát triển các tài nguyên một cách tối đa và nâng cao tính cạnh tranh theo quá trình 
hội nhập kinh tế quốc tế và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước 

- Chú trọng đến phát triển công nghiệp và các thế mạnh của địa phương, và ứng dụng 
các thành tựu khoa học công nghệ nhằm thảo mãn các nhu cầu xã hội và công nghiệp 

- Đảm bảo tăng trưởng kinh tế cao và bền vững thông qua việc liên kết phát triển kinh tế 
với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Thành phần công nghiệp      Đơn vị: tỉ đồng 

 2008 2009 

Khái thác khoáng sản và vật liệu xây dựng 355,5 (6%) 356,5 (6%) 

Chế biến nông sản thực phẩm 1.448,7 (24%) 1.459,8 (24%) 

May mặc và da giày 1.177,7 (20%) 1.198,5 (20%) 
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Chế biến gỗ 408,8 (7%) 410,1 (7%) 

Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 168,4 (3%) 176,2 (3%) 

Hóa chất và cao su 731,5 (12%) 737,2 (12%) 

Chế tạo máy 834,9 (14%) 853,5 (14%) 

Điện và điện tử 726,4 (12%) 768,4 (12%) 

Năng lượng và nước 105,4 (2%) 110,2 (2%) 

Tổng cộng 5.957,4 (100%) 6.070,4 (100%) 
Nguồn: “TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 1/2009” Website tỉnh Đồng Nai 

Giá trị ước tính của sản xuất công nghiệp trong tháng 1/2009 là 6.070,4 tỉ đồng (giá cố định năm 
1994), chiếm 6,6% so với kế hoạch và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chính sách 
phát triển công nghiệp của Đồng Nai chú trọng vào những khía cạnh sau: 
- Chế biến hàng nông sản như hạt điều, cotton, đường mía, thuốc lá, thức ăn gia súc, v.v. 
- Phát triển công nghiệp cơ khí cho việc cơ giới hóa nông nghiệp và nông thôn 
- Thúc đẩy sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, bao gồm hàng nông sản, thực phẩm và các sản 

phẩm truyền thống khác 
 

Năm 2007, diện tích đất dành cho nông nghiệp chiếm 363.195 ha với hơn 1,6 triệu nông dân. 
Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai phát triển theo khu vực chuyên canh, do đó đã sản xuất khối lượng 
lớn hàng nông sản. Thêm vào đó, các loại cây công nghiệp như cà phê, cao su, mía đường, bông 
vải, sắn, bắp, đậu nành, thuốc lá, điều, và cây ăn trái, v.v. thỏa mãn nhu cầu của chế biến công 
nghiệp. 

 

Một trong những chiến lược phát triển của tỉnh là GAP (quy trình nông nghi ệp tốt) nhằm đảm bảo 
an toàn, và điều kiện và môi trường sản xuất chất lượng. Có nghĩa là các điều kiện sản xuất này 
định tính chất một số tiêu chí về thực phẩm an toàn và sạch để đảm bảo không có thuốc trừ sâu 
còn sót lại trong sản phẩm trên thị trường và không gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng. 
GAP được tiến hành dự trên các yếu tố của địa điểm sản xuất, loại đất, phân bón, nước, và sử 
dụng thuốc trừ sâu, thu hoạch, đóng gói, trữ, vệ sinh đồng ruộng và vận chuyển trong quá trình 
sản xuất với những mục đích cơ bản của việc xây dựng và phát triển nông nghiệp bền vững. GAP 
hướng đến việc cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, tiến hành các quy định san 
toàn đối với nông dân/nhà sản xuất, và bảo vệ môi trường.  

 
(2) Nhu cầu công nghệ hiện tại ở địa phương 

D-1. Cải thiện sản lượng nấm auricularia spp bằng việc củng cố chất lượng và số lượng sản xuất 
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[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 

Tại tỉnh Đồng Nai, có khoảng 25 làng và phường chuyên về trồng nấm, và đặc biệt là loại 
nấm được sản xuất trên quy mô rộng. Sản 
xuất nấm đã t ạo nên nhiều việc làm và cải 
thiện đáng kể đời sống của nông dân. Hơn 20 
năm trước, có khoảng 1.393 hộ gia đình trồng 
nấm (với khoảng 9.000 nhân công) trong 25 
làng và phường nêu trên và sản xuất hơn 
30.000 tấn nấm tươi (5.000 tấn sản phẩm 
khô) hàng năm, 80% trong số đó là nấm 
auricularia dành cho xuất khẩu chủ yếu sang 
thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và 
Mỹ. 

Dù với nhũng số liệu trên, tiềm năng và giá trị của việc trồng nấm vẫn chưa hoàn toàn 
được phát triển và vẫn thực hiện với quy mô gia đình nh ỏ lẻ theo các phương thức truyền 
thống.  

Quy mô sản xuất 

 Số hộ gia đình 

Ít hơn 50,000 gói đối với một vụ thu hoạch 343 (43,4%) 

Giữa 50.000 đến 200.000 gói đối với một vụ thu hoạch 436 (55,1%) 

Hơn 200.000 gói đối với một vụ thu hoạch 12 (1,5%) 

TỔNG CỘNG 791 (100%) 
 Nguồn: Dữ liệu do Sở KHCN tỉnh Đồng Nai cung cấp 

Đồng Nai có tiềm năng về trồng các loại nấm như auricularia spp. (thường được gọi là nấm 
Mộc nhĩ ), volvariella volvacea (nấm rơm), pleurotus spp. (Nấm Bào ngư), flammulina 
velutipes (nấm Kim châm), và ganoderma spp. (nấm Linh chi). Tuy nhiên, chưa có cơ sở 
sản xuất và quản lý có thể hướng dẫn cách sử dụng hạt nấm trong sản xuất thực tiễn. 
Những năm gần đây, ngành công nghiệp này đã bị suy giảm về sản lượng nhưng không rõ 
lí do và đến nay vẫn chưa khôi phục được sản lượng như ban đầu. Hạt nấm dùng cho sản 
xuất hiện nay đã có t ừ thập kỷ 80, và thực vậy nhu cầu phát triển loại hạt mới có chất 
lượng là rất cần thiết.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

Chế biến hàng nông sản và thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp ưu tiên của 
tỉnh Đồng Nai, đặc biệt với quan điểm của Quy trình Nông nghiệp tốt (GAP) chú trọng về 
bền vững môi trường, kính tế và xã hội đối với các quy trình trên nông trại để sản xuất thực 

 
Sản xuất nấm tại Đồng Nai 
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phẩm chất lượng và các hàng nông sản phi thực phẩm. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 

Kế sinh nhai của các hộ dân trồng nấm sẽ được củng cố bằng công nghệ mới cải thiện năng 
suất.  

- Xây dựng trung tâm phát triển hạt nấm tại tỉnh Đồng Nai và các khu vực lân cận.  
- Giảm các hạt nấm kém chất lượng để cải thiện sản lượng thu hoạch.  
- Xây dựng các làng sản xuất nấm được quy hoạch để củng cố thị trường nấm để người 

nông dân sản xuất nấm có thể cải thiện cuộc sống. 

Với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, một số siêu thị trong các thành phố quan tâm 
các mặt hàng từ nấm sấy khô, ướp muối hoặc đóng gói với mức giá khoảng từ 50.000 đến 
150.000 đồng / ký, vì vậy đây là sản phẩm ưa thích của thị trường nội địa và xuất khẩu. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Hy vọng rằng giải pháp công nghệ sinh học, sản lượng của nấm sẽ được cải thiện và củng 
cố. Chất lượng sau khi thu hoạch hy vọng sẽ cao hơn dù số lượng hạt nấm sử dụng ngang 
bằng hoặc ít hơn hiện tại. 

 

D-2. Các công nghệ bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất cao su 

[1] Số liệu và các vấn đề tồn tại: 

Ngành công nghiệp cao su là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh 
Đồng Nai với hơn 15.000 công nhân làm việc trên hơn 40.000 ha đồn điền cao su. Tuy 
nhiên, nước thải và mùi hôi thải ra từ các nhà máy chế biến cao su gây ra các vấn đề 
nghiêm trọng đến người dân và môi trường xung quanh.  

Quá trình chế biến cao su tự nhiênđì hởi một 
lượng lớn nước, các hóa chất hữu cơ và hóa 
học. Mỗi tấn cao su được sản xuất sẽ thải ra 
khoảng 20-30 m3 nước thải với độ ô nhiễm 
cao (chứa các chất BOD, COD, NH3-N...). 
Việc thải ra nguồn nước thải với nồng độ 
nitrogen cao gây ra các vấn đề môi trường lâu 
dài và nghiêm trọng. Đồng thời, nước thải 
chứa sulphate hàm lượng cao gây ra mùi khó 
chịu. Mùi này sẽ lan ra trên diện rộng đến các 

khu vực xung quanh nhà máy và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng dân cư lân cận.  

 
Wastewater reservoir of a rubber factory 
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Công ty chế biến cao su hàng đầu có tên gọi DONARUCO (Công ty Cao su Đồng Nai) có 
4 nhà máy sản xuất tại 3 huyện trong tỉnh, nhưng phải giảm 50% năng suất hoạt động của 
một trong số những nhà máy đó trong 3,5 năm nay do sự phản ứng từ phía cộng đồng dân 
cư lân cận. Nhà máy của DONARUCO tại huyện Long Thành sản xuất nhựa mủ và váng 
cao su với tổng công suất khoảng 30 tấn khô/m3 và 30 tấn ướt/m3 hàng ngày. Từ khi quá 
trình chế biến sử dụng hóa chất H2SO4 

Chúng tôi mong muốn tìm ra phương thức xử lý nước thải và kiểm soát mùi hôi hiệu quả, 

, một hợp chất có thể làm hỏng máy và gây mùi hôi, 
đã gây ra những vấn đề môi trường nghiêm trọng. Công ty đã đầu tư kinh phí lớn vào nhà 
máy xử lý nước thải do công ty nước ngoài lắp ráp tại nhà máy chế biến tại nhưng đến nay 
vẫn chưa có hiệu quả trong quá trình xử lý nước thải.  

Có 2 vấn đề: (1) mùi từ quá trình cô đặc tự nhiên của nhựa mủ đục và hỗ hợp để tạo khối; 
và (2) xử lý nước thải từ quá trình sản xuất váng mủ. Vì đây là vấn đề chung đối với ngành 
công nghiệp sản xuất cao su ở Việt Nam mà còn là vấn đề đối với các quốc gia trong khu 
vực Đông Nam Á khác như Malaysia và Thái Lan, nên dây là tác động đáng kể nếu có thể 
tìm ra được giải pháp cho vấn đề trên.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

Công nghiệp cao su là một trong những ngành công nghiệp quan trọng và có triển vọng 
nhất của tỉnh Đồng Nai, gần như phù hợp với kế hoạch phát triển của tỉnh. 

[3] Tác động kinh tế - xã hội mong đợi: 

Sản phẩm cao su nằm trong số những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu với lợi nhuận cao của 
Việt Nam. Tác động kinh tế - xã hội có thể sẽ lan rộng không chỉ tại tỉnh Đồng Nai mà còn 
đối những những tỉnh có nguồn ngành công nghiệp dựa trên nguồn nguyên liệu này. Có 
tiềm năng to lớn để phát triển ngành này để làm tăng giá trị thặng dư.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 
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và làm cho nước thải có thể được tái sử dụng cho mục đích tưới tiêu.  

[5] Các vấn đề khác: 

Bởi vì các vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất cao su là vấn đề lau dài, nên cần thời 
gian dài để xác định và tìm ra các giải pháp công nghệ phù hợp. Chúng ta có thể đề xuất 
thực hiện nghiên cứu chung với các quốc gia sản xuất cao su như Malaysia và Thái Lan. 
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5.4 Tỉnh Bình Dương 

(1) Số liệu kinh tế – xã hội 

Tỉnh Bình Dương thuộc vùng Đông Nam Việt Nam, giáp với phía Bắc Tp. Hồ Chí Minh. Đất 
đai của Bình Dương phù h ợp với sản xuất nông nghiệp, một trong những lĩnh vực phát triển 
quan trọng của tỉnh. Bên cạnh đó, Bình Dương cũng là nơi đất lành cho những công ty sản xuất 
lớn. Bình Dương có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 5700 hecta đất không dùng 
(bao gồm cả những khu đã đư ợc quy hoạch làm khu công nghiệp), mà những khu vực này 
không dành cho sản xuất nông nghiệp. Hiện tại, Bình Dương nhận được nhiều vốn đầu tư nước 
ngoài

- Tốc độ tăng GDP 

. 

 

Định hướng phát triển từ nay đến 2010 

Hướng chiến lược phát triển của tỉnh Bình Dương chính là tập trung khai thác lợi thế về vị trí địa 
lý, cơ sở hạ tầng công nghiệp, và nguồn lực đầu tư nước ngoài. Một số mục tiêu chủ yếu từ nay 
đến năm 2010:  

 

11-12% 
- Cơ cấu GDP  

+ Công nghiệp - xây dựng 60% 
+ Dịch vụ 30,8% 
+ Nông-lâm-thủy sản 9,2 % 

Nguồn tài nguyên của địa phương 

- Gia cầm: 2.058.000 con 
- Gia súc: 10.000 (trâu); 47.300 (bò); 306.000 (heo) 
- Rừng: tổng diện tích rừng còn 18.527 hecta; Khu vực có diện tích lớn nhất là rừng 

phòng hộ núi Cậu. Rừng tự nhiên hiện còn là rừng tái sinh, phân bố rải rác ở phía Bắc 
tỉnh Bình Dương. 

- Tài nguyên khoáng sản: Có nhiều loại khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản phi kim loại,  
có nguồn gốc magma trầm tích. Đây là nguồn cung cấp nguyên liệu cho những ngành 
công nghiệp truyền thống và thế mạnh của tỉnh như gốm sứ, vật liệu xây dựng, khai 
khoáng.  

 
(2) Nhu cầu công nghệ hiện tại ở địa phương 

B-1. Hệ thống máy phát năng lượng động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu biogas trong chăn 
nuôi heo 
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[1] Những vấn đề tồn tại: 

Sự gia tăng số lượng gia súc và gia cầm ở Bình Dương cũng như các tỉnh phía Nam đều có 
chung một vấn nạn: gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ô nhiễm đất, nước, và không 
khí).  

Trên bình diện khác, chất thải trong chăn nuôi gia súc và sản xuất nông nghiệp có thể được 
chuyển sang dạng khí gas sinh học, dùng cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ: khí gas 
sinh học dùng cho việc nấu nướng và chiếu sáng, là nhiên liệu sạch cho chế biến trà, lưu 
trữ trái cây, ấp trứng gà. Khí gas sinh học được sử dụng để chạy máy phát điện, cung cấp 
điện ngược lại cho trại chăn nuôi heo. Có thể nói, tận dụng chất thải để thu về khí gas sinh 
học là một việc nên được quan tâm vì đây là hư ớng đi thực tiễn giúp hạn chế ô nhiễm và  
sử dụng nguồn năng lượng tái tạo. 

Công nghệ khí gas sinh học đã đư ợc biết 
đến và phát triển ở Việt Nam từ những năm 
1960. Tất cả các mô hình sử dụng biogas 
và việc khai thác đã đư ợc kiểm chứng; tuy 
nhiên, mô hình được sử dụng rộng rãi lại là 
mô hình ủ biogas nhỏ - kiểu hộ gia đình, 
với kích thước 1-50m3 

(1) Bởi vì thành phần của biogas bao gồm cả hai thành phần hóa lý, nên các thiết bị lọc và 
xử lý của biogas cung cấp năng lượng cho hệ thống máy phát năng lượng được cải tiến  

 ở các vùng nông 
thôn. Ở Bình Dương, biogas được sản xuất 
với quy mô lớn – trại nuôi lợn, được sử dụng cho nấu ăn và thắp sáng, nhưng việc sử dụng 
biogas cho máy phát năng lượng là giới hạn. Công ty Gia Nam đã s ử dụng biogas làm 
nhiên liệu để vận hành máy phát điện từ năm 2007, việc làm này đã giúp công ty tiết kiệm 
được gần 55 triệu đồng chi phí cho điện mỗi năm, do việc chuyển đổi từ năng lượng điện 
sang năng lượng từ biogas 

Các vấn đề thường gặp của thế hệ điện biogas  

(2) Ảnh hưởng của thành phần và thuộc tính biogas đối với hoạt động của động cơ và các 
tham số vận hành cần phải được kiểm tra khảo sát. 

(3) Tần số đầu ra của máy phát điện động cơ đốt trong cần được nghiên cứu để nguồn điện 
đầu ra ổn định hơn (không phụ thuộc vào lượng tải) 

Do đó, việc cải tiến hệ thống máy phát năng lượng sử dụng biogas để phù hợp với quy mô 
nông tri lớn là điều cần thiết.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

 
Sản xuất biogas tại trại chăn nuôi heo 
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Theo kế hoạch định hướng phát triển chung của tỉnh Bình Dương cho tới năm 2020 được 
chính phủ chấp thuận năm 2007, tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng từ 37% năm 2010 lên 
42% vào năm 2015 và 46% vào năm 2020. Với lượng lớn nông trại chăn nuôi như hiện nay 
tại Bình Dương, t ỉnh có lợi thế về tiềm lực khi kết hợp phát triển kinh tế và bảo vệ môi 
trường. Với các nhìn này, phát triển hệ thống biogas có liên hệ sâu sắc với kế hoạch phát 
triển của địa phương. 

[3] Tác động kinh tế – xã hội mong đợi: 

Biogas là nguồn nhiên liệu gần như miễn phí và hệ thống được thiết kế hoạt động bằng các  
nguyên vật liệu có sẵn trong nước tại các khu chợ. Hệ thống máy phát điện góp phần tiết 
kiệm chi phí sử dụng các loại năng lượng khác, đồng thời bảo vệ môi trường khỏi vấn nạn 
ô nhiễm. Điều này sẽ kích thích kinh tế địa phương, đặc biệt là khu vực nông thôn của địa 
phương, không lệ thuộc vào khoản đầu tư lớn.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Đối với thiết bị lọc và xử lý, vì đây là b ộ phận khá phức tạp, nên việc xử lý thành phần 
chất thải bằng phương thức hóa học cần được áp dụng để chặn/kiểm soát khí độc hại. Vật 
thể chứa biogas sạch nên được lắp đặt sao cho cung cấp lượng khí ổn định để vận hành 
động cơ máy phát năng lượng. Việc sửa đổi hệ thống cung cấp biogas được kỳ vọng sẽ ổn 
định  

Hệ thống cung cấp biogas sau khi điều chỉnh hy vọng sẽ cho tần số đồng nhất, tạo sự ổn 
định cho động cơ, thiết bị điện tử của máy phát. Hơn nữa, đây là tiềm năng mở rộng việc 
sử dụng biogas cho các trang trại lớn và / hoặc các hộ gia đình ở nông thôn bằng cách sử 
dụng biogas như một nhiên liệu tái chế từ các chất thải. 

 

B-2. Hệ thống xử lý nước thải cho hộ gia đình/khu dân cư với công nghê chi phí phù hợp và đạt 
tiêu chuẩn an toàn môi trường đã quy định 

Đầu tư một nhà máy xử lý nước tập trung cho khu vực vùng ven sẽ kém khả thi vì nguồn 
kinh phí hạn hẹp, không đủ cho để xây dựng, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, cũng như là 
đào tạo người có tay nghề để điều khiển hệ thống. Vì vậy, đề xuất đưa ra là cần có mô hình 
xử lý gọn nhẹ với các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương và xử lý nước ô nhiễm với chi 
phí thấp. Mô hình có thể lắp đặt ở hộ gia đình hoặc cộng đồng (quy mô 10 hộ gia đình).  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của địa phương: 

Theo như kế hoạch phát triển công nghiệp và địa bàn của tỉnh, vấn đề môi truờng của Bình 
Duơng đã được xác định là ưu tiên hàng đầu. 
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[3] Tác động kinh tế – xã hội mong đợi: 

Công nghệ phân cấp xử lý nước thải với chi phí thấp sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng địa 
phương cùng với việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Do đó việc làm này dự 
kiến sẽ đóng góp cải thiện việc phát triển bền vững ở địa phương. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Hệ thống xử lý nước thải quy mô nhỏ sẽ được phát triển với chi phí thấp, sản xuất đại trà, 
và có thể tương thích với nhiều cấp độ nước thải.  
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5.5 Tỉnh Lâm Đồng 

(1) Số liệu kinh tế – xã hội 

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc vùng núi, tọa lạc ở khu vực phía Nam của vùng Cao nguyên Việt 
Nam. Đất đai và khí hậu của Lâm Đồng rất thích hợp cho trồng trọt sản xuất nông nghiệp. Đất đai 
ở Lâm Đồng có nhiều loại thổ nhưỡng, trong đó đất feralit vàng nâu chiếm tỷ trọng cao, là thành 
phần quan trọng của cấu tạo đất, thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp lâu năm. Sản phẩm 
nông nghiệp là nguồn nguyên liệu cơ bản cho phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ. Cây 
nông nghiệp chủ lực của tỉnh Lâm Đồng bao gồm cà phê, chè, rau củ, và hoa.  

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (theo giá thực tế)  Đơn vị: triệu đồng  

Ngành Năm 2007 So sánh  
2007/2006 (%) 

Sáu tháng đầu 
năm 2008 

Nông nghiệp – Lâm nghiệp – Thủy sản  5.806.204 124,0 1.719.936 
Công nghiệp – Xây dựng 2.260.361 124,4 1.202.875 
Dịch vụ  3.577.601 126,4 2.029.369 

Tổng cộng 11.644.166 124,8 4.952.180 

 

Diện tích canh tác một số cây chủ lực    Đơn vị: hec-ta (ha)       
Cây trồng Năm 2000 Năm 2005 Năm 2007 

Cà phê 124359 117,538 124,262 
Trà 21616 25,535 26,039 
Rau củ 18879 29,378 - 
Hoa 962 2,270 -  

 
 Diện tích rừng    Đơn vị: hec-ta (ha) 

 Năm 2005 Năm 2007 
Rừng tự nhiên  565797.6 558,221.6 
Rừng trồng  56585.5 64,096.7 

 

Sự phát triển nhanh và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp đã và đang đóng góp cho sự phát 
triển ổn định kinh tế của địa phương, đặc biệt là sự phát triển nông nghiệp và lâm nghiệp, tăng tốc 
cho sự quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn của tỉnh. Định hướng phát triển về 
lĩnh vực nông nghiệp của địa phương là sẽ tập trung vào việc ứng dụng thành tựu khoa học công 
nghệ để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi.  

Theo kết quả điều tra thăm dò, tỉnh Lâm Đồng có 25 loại khoáng sản, trong đó có bô -xít,  
betonite, cao lanh, diatomite và than bùn v ới trữ lượng lớn, có khả năng khai thác ở quy mô công 
nghiệp. Bauxite mine ở Lâm Đồng có trữ lượng khoảng 1.234 triệu tấn, chất lượng quặng khá tốt 
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(hàm lượng Al2O3: 44-45% Fe2O3: 22,7-23,6%, Si2O3: 2,1%, TiO2: 3,7%); Cao lanh   Lâm 
Đồng có trữ lượng khoảng 520 triệu tấn, chất lượng tốt; Bentonite có trữ lượng trên 4 triệu tấn, 
chất lượng rất tốt; Than bùn Diatomite được phát hiện tại nhiều điểm, nhưng mỏ Đại Lào (Bảo 
Lộc) là có khả năng khai thác công nghiệp với trữ lượng 8,5 triệu m3

(2) Nhu cầu công nghệ hiện tại ở địa phương 

. 

 

Trên cơ sở tiềm năng về nguyên liệu, theo hướng phát triển công nghiệp chế biến 
nông-lâm-khoáng sản, sản xuất hàng tiêu dùng và phục vụ du lịch, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành 
quy hoạch 2 Khu công nghiệp tại Phú Hội-Đức Trọng và Lộc Sơn-Bảo Lộc để nhằm thu hút 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Lâm Đồng. 

 

L-1. Chiết tách chất Taxol từ lá cây thông đỏ dùng trong ngành dược 

[1] Những vấn đề tồn tại: 

Một loại thông đỏ Taxus Wallichiana Zucc được tìn thấy ở rừng thuộc cao nguyên Lang 
Bian, tỉnh Lâm Đồng. Taxus Wallichiana đã được nêu tên trong Sách đỏ Thế giới, là loài có 
nguy cơ bị tuyệt chủng. Loại thông này có chứa Taxol, một loại chất được sử dụng trong điều 
trị bệnh Ung thư. 

Theo các chuyên gia của Trung tâm Dược liệu Lâm Đồng tại Đà Lạt, có hai loài thông đỏ ở 
Việt Nam, một loài ở miền Bắc và một loài ở Lâm Đồng. Loại thông đỏ ở Lâm Đồng là 
loại cây khá nhỏ, nhưng hàm lượng 
Taxol  cao (0.04%) so với loại thông 
đỏ ở miền Bắc. Lâm Đồng là một 
trong vài khu vực ít ỏi của châu Á còn 
loại thông đỏ này. Loại cây tương tự 
cũng được tìm thấy ở Pháp và chất 
chiết tách Taxol được thương mại hóa, 
nhưng loại cây trồng này ở Việt Nam 
chỉ mới được trồng trong giai đoạn thử 
nghiệm.  

Trong phương pháp hóa trị ung thư  hiện nay, có hai loại thuốc phổ biến và sử dụng hiệu 
quả trong điều trị ung thư buồn trứng, ung thư vú, ung thư phổi, diệt tế bào ung thư; một là 
Taxol được phát triển từ phân tử Paclitaxel hoạt hóa của Công ty Bristol Myers Squibb 
(Hoa Kỳ), và Taxotere được phát triển từ phân tử Docetaxel hoạt hóa của Công ty 
Sanofi-Aventis (Pháp). Cả hai loại chất này đều được chiết xuất từ vỏ cây và lá cây thông 

 
Canh tác cây thông đỏ ở Lâm Đồng 
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đỏ, mang về những nguồn thu khổng lồ cho các hãng sản xuất. Tại Việt Nam, chỉ tính riêng 
Bệnh viện Ung Bứu, số tiền chi để mua biệt dược từ Paclitaxel và Docetaxel đã lên tới 19 
tỷ đồng. Với giá thuốc như hiện nay, thì hướng sản xuấ thuốc có cùng gốc là vô cùng cần 
thiết, đem lại nguồn lợi vô cùng to lớn cho ngành công nghiệp dược phẩm. Thông thường, 
1kg lá thông đỏ chiết xuất được 20mg Taxol và giá 1mg Taxol trên thị trường thế giới hiện 
nay là 4,87 đô – la Mỹ. 

Vì vậy, việc phát triển công nghệ chiết xuất Taxol từ lá cây thông đỏ trong giai đoạn hiện 
nay là cần thiết để ngành dược có thể sản xuất được thuốc trị ung thư.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

Sở Lâm nghiệp T. Lâm Đồng đang triển khai biện pháp bảo vệ nguồn thông đỏ quý hiếm. 
Địa phương có kế hoạch nâng cao nhận thức của người dân về loài thông đỏ và lập trạm 
bảo vệ rừng, phòng tránh chặt phá lậu rừng. Nếu những nghiên cứu chiết tách Taxol thành 
công, địa phương sẽ củng cố chính sách và biện pháp bảo vệ và phát triển việc canh tác 
rừng thông đỏ.  

Hiện tại, diện tích thông đỏ tại Lâm Đồng chỉ khoảng 200 ha, nhưng đây là loại cây dễ 
trồng, có thể nhân giống bằng cách chiết cành hoặc cấy mô. 

[3] Tác động kinh tế – xã hội mong đợi: 

Nếu có thể sản xuất Taxol tại Việt Nam, chúng ta có thể mong đợi một tác động to lớn về 
mặt kinh tế – xã hội, bao gồm: (1) tạo hướng đi mới cho ngành dược Việt Nam, (2) tạo 
thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương có vùng nguyên liệu thông đỏ, 
và (3) tăng độ che phủ rừng và giảm tệ nạn phá rừng.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Công nghệ chiết tách phù hợp được phát triển, bao gồm sản xuất thử nghiệm, điều chỉnh  
cho phù hợp, lựa chọn phương pháp và cách tiếp cận công nghệ chiết xuất tối ưu nhất.  

 

L-2. Chiết xuất các chất có giá trị cao từ các phụ phẩm của quá trình chế biến trà (caffein và 
Polyphenol) 

[1] Những vấn đề tồn tại: 

Quá trình chế biến trà thành phẩm để tiêu dùng trong nước và xuất khẩu hầu hết đã tận thu 
được hết những lợi ích của lá trà mang lại. Tuy nhiên, trong quá trình vò lá trà, có một vài 
hóa chất có tác dụng tốt ch o  cơ thể đã bị loại bỏ như Polyphenol bao gồm Flavanols 
(Catechine), Flavandiols, Flavonoids, và axit Phenolic. Theo một số nghiên cứu, 
Polyphenols được coi là chất chống Oxy hóa, sử dụng làm nguyên liệu phục vụ công 
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nghiệp dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm. 

Công nghệ hiện nay tại Việt Nam cho phép thu được 2.0-2.1% caffein và 7-8% Polyphenol 
từ lá chè tươi. Các nhà máy chế biến trà cần có công nghệ tiên tiến nhằm chiết tách được 
các tinh chất có lợi này từ dịch trà chảy ra trong công đoạn vò lá trà; dịch trà sau đó có thể 
cung cấp cho các công ty sản xuất dược phẩm hoặc ứng dụng trong ngành chế biến thực 
phẩm.  

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

Tỉnh Lâm Đồng hiện có nguồn nguyên liệu dồi dào từ các nông trường trồng trà ở Bảo Lộc 
và các khu vực lân cận.  

[3] Tác động kinh tế xã hội mong đợi: 

Thay vì phải bỏ đi dịch trà, các cơ sở chế biến sẽ tận dụng được nguồn lợi của nó để tạo ra 
thêm được những sản phẩm có giá trị khác, tăng thêm doanh thu mà chỉ cần đầu tư vào 
công nghệ, không tốn chi phí cao cho đầu tư máy móc. Tác động kinh tế – xã hội mong đợi 
nhất là giá trị cây chè được nâng cao, người dân địa phương chăm lo phát triển cây chè, tạo 
thêm công ăn việc làm để nâng cao đời sống.   

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Công nghệ chế biến, chiết tách catechin và caffeine từ lá trà được tối ưu hóa. 

[5] Những vấn đề cần cân nhắc: 

Việc chiết tách dịch trà cần được áp dụng thí điểm trước để xem xét phản ứng từ thị truờng 
tiêu thụ trước khi đưa ra các kiến nghị và giải pháp công nghệ phù hợp cho ngành công 
nghiệp này. 

 

L-3. Xử lý bùn đỏ trong quá trình sản xuất Alumin 

[1] Background and existing problems: 

[1] Những vấn đề tồn tại: 

Bùn đỏ là hỗn hợp bao gồm các chất như sắt, mangan... và một lượng nhỏ xút dư thừa từ 
quá trình trung hòa, tách quặng Alumin. Để tách được 1 tấn nhôm từ quặng bô-xít, lượng 
bùn đỏ có tính kiềm thải ra môi trường vào khoảng 1,5 tấn. Đây là một loại chất thải có 
nguy cơ đe dọa môi trường rất lớn. 

Bùn đỏ có kích thước rất nhỏ, nhỏ hơn 1 µm. Do đóm bùn thải khô dễ phát bụi vào không 
khí, và gây ô nhiễm. Nếu tiếp xúc thường xuyên với bụi này sẽ mắc phải một số bệnh về da 
và mắt. Nước thải từ bùn tiếp xúc với da sẽ gây tổn thương da, ăn da, mất độ nhờn, khô rát, 
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sần sùi, chai cứng, nứt nẻ, đau rát v.v. 

Ô nhiễm nguồn nước ngầm cũng là vấn đề nghiêm trọng khi một lượng lớn bùn đỏ được 
giữ dưới lòng đ ất cho thời gian dài. Bùn sẽ phát tán mùi hôi thối, và khí hóa học làm ô 
nhiễm và ăn mòn các vật liệu 

Vì vậy, nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý bùn đỏ, tìm được phương pháp để tận dụng 
bùn đỏ làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất/chế biến khác. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

Kế hoạch phát triển 5 năm của Việt Nam (2006-2010) có đề cập đến việc khai thác quặng 
mỏ và công nghiệp chế biến, cụ thể là đầu tư khai thác hỗn hợp quặng bô-xít nhôm với 
công suẩ 600.000 tấn/năm phục vụ cho xuất khẩu.  

Bộ Tài Nguyên và Môi truờng khẳng định việc tiếp cận các công nghệ mới để biến bùn đỏ 
từ chất thải độc hại thành nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác là một 
hướng đi đúng đắn cần thực hiện ngay, và làm thật tốt trên tinh thần sáng tạo “con nhà 
nghèo nhưng hiệu quả cao”. 

[3] Tác động kinh tế – xã hội mong đợi: 

Nếu công nghệ khai thác bùn đỏ được phát triển, nó sẽ tạo đà cho ngành công nghiệp phát 
triển, đồng thời giảm tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực chung quanh sản xuẩ chế biến  
Bô-xít sản xuất Nhôm tại Lâm Đồng, tạo ra những sản phẩm công nghiệp mới và nâng cao 
thu nhập.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Với công nghệ xử lý phù hợp, hiệu quả bùn đỏ sau khi xử lý sẽ thân thiện hơn với môi 
trường. 

 [5] Những vấn đề cần cân nhắc: 

Việc khai thác và chế biến quặng Bô-xít ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng phải đối mặt 
với một số vấn đề về ô nhiễm. Cần có thời gian và chi phí lớn để giải quyết vấn đề này. 

 

L-4. Phương pháp xử lý nước thải nhà máy chế biến cà phê nhân theo công nghệ ướt 

 [1] Những vấn đề tồn tại: 

Chế biến cà phê theo công nghệ ướt đòi hỏi đầu tư lớn với công nghệ phức tạp cho toàn bộ hệ 
thống xử lý nước thải. Nước thải này không những có tác động về mùi, mà chất thải còn chứa 
các chất thải rắn, hàm lượng chất hữu cơ cao (vỏ cà phê bị nát, lớp nhầy hạt cà phê bị máy 
đánh tan), gây ô nhiễm cả về thành phần lý hóa của nước (nước bề mặt và nước ngầm). 
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Quy trình chế biến cà phê theo công nghệ này cần một lượng nước rất lớn để phục vụ từng 
công đoạn chế biến như rửa, phân 
loại, xát tươi, đánh nhớt, rửa nhớt...  

Theo Tập đoàn Thái Hòa, công ty 
hàng đầu về chế biến và xuất khẩu 
cà phê nhân, 85%-90% chất thải 
trong quá trình sản xuất cà phê là vỏ 
hạt cà phê, đây là chất thải rắn, có 
thể chuyển thành phân bón, và 
khoảng 10% chất thải còn lại là 
nước bẩn. Hiện tại, công ty còn có 
thể đáp ứng đúng tiêu chuẩn quy 
định của nhà nước về mức độ ô 
nhiễm cho phép, nhưng về lâu dài, 
khi công ty mở rộng sản xuất, cần 
phải tính đến một hệ thống xử lý 
nước thải tốt hơn.  

Đây là nhu cầu phát triển hệ thống 
xử lý nư ớc thải cho công nghê chế 
biến dạng ướt. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

Điều kiện khí hậu và đất đai ở Lâm Đồng, vùng Tây Nam cao nguyên Việt Nam rất thuận 
lợi cho việc trồng và chế biến cà phê. Tỉnh đã có phương án định hướng phảt triển cho đến 
năm 2010 dành cho phát triển nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Ngành công nghiệp 
chế biến khi phát triển cần phải kết hợp thêm với một số công cụ bảo vệ môi trường. Vì 
vậy, việc phát triển hệ thống xử lý nước thải cho việc chế biến cà phên là phù hợp với kế 
hoạch phát triển của địa phương.  

[3] Tác động kinh tế – xã hội mong đợi: 

Việc phát triển phương thức xử lý nước thải sẽ giảm thiểu được tác hại của nguồn nước 
thải trong quá trình sản xuất chế bến cà thê, đảm bảo môi trường sống cho khu dân cư lân 
cận.  

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Nước thải trong quá trình chế biến ướt sau khi qua xử lý sẽ được tận dụng cho tưới tiêu và 
làm phân bón phục vụ cho nông nghiệp. 

 

 

Nhà máy chế biến cà phê và bể chứa nước thải 
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L-5. Chiết xuất thảo dược từ thảo mộc cho chế biến nước giải khát 

[1] Những vấn đề tồn tại: 

Cây thuốc hay thảo dược là những nguyên liệu tốt cho sức khỏe, phòng chống bệnh tật và hỗ 
trợ điều trị bệnh. Nhu cầu về các loại sản phẩm này ngày càng cao và có xu hướng gia tăng. 
Mặt khác, người tiêu dùng thích dùng trà thảo mộc dưới dạng tiện dụng nhất: trà túi lọc, trà 
hòa tan uống liền, viên sủi, viên nén với 
hàm lượng đậm đặc hơn, và cất giữ được 
lâu hơn. 

Ở T. Lâm Đồng, có nhiều nhà vườn trồng 
atisô vì khí hậu và thổ nhưỡng của vùng 
thích hợp cho việc trồng atiso. Điểu đặc 
biệt hơn là tại Đà Lạt, người nông dân ở 
Đà Lạt đã phát triển kỹ thuật trồng và sản 
phẩm của nông dân Đà Lạt có chất lượng 
cao hơn sản phẩm trồng ở miền Bắc. 
Atisô là cây thuốc cổ truyền, có từ rất lâu 
trên thế giới. Atisô có thể dùng để nấu ăn, 
nhưng vì có v ị đắng nên cây được dùng 
làm trà thảo dược, đây là một trong nhiều 
loại đặc sản của Đà Lạt, Lâm Đồng. 

Công ty Thái Bảo, một trong số các công 
ty sản xuất trà thảo dược tại Lâm Đồng, 
đã phát triển nhiều loại sản phẩm trà Atisô 
với nhiều dạng khác nhau, dạng bột, dạng 
chất lỏng cô đặc nhưng vẫn giữ được 
dược tính của Atisô cũng như là mùi thơm và vị đặc trưng. Tuy nhiên, việc chiết tách chưa 
thành công vì sau quá trình chiết tách, vị của thảo dược càng đắng hơn. 

Vì thế, công ty phải đối mặt với vấn đề kỹ thuật trong quy trình chế biến, đó là phát triển 
công nghệ chiết tách dể có được sản phẩm trà thảo dược tiện dụng và được người tiêu dùng 
ưa chuộng. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

Tận dụng lợi thế về nguồn thảo dược tại tỉnh nhà, kết hợp vơi kế hoạch phát triển của địa 
phương về xu hướng phát triển nông nghiệp. 

[3] Tác động kinh tế – xã hội mong đợi: 

 

 
Atisô (trên) và trà túi lọc Atisô (dưới) 
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Với lợi thế về khí hậu, thuộc khu vực cao nguyên với nguồn thảo dược phong phú, địa 
phương có tiềm năng phát triển và mở rộng mạng lưới kinh doanh các sản phẩm chăm sóc 
sức khỏe cho người tiêu dùng quan tâm trong nước và quốc tế. Phát triển công nghệ sẽ hỗ 
trợ kinh tế địa phương thúc đẩy mở rộng diện tích trồng và chế biến. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Công nghệ mới sẽ giúp giữ lại công dụng, mùi vị ban đầu và không thay đổi tính chất của 
thảo mộc trong suốt quá trình sản xuất.  

[5] Những vấn đề cần cân nhắc: 

Nhu cầu thị trường về lâu dài cần được kiểm chứng, cần có sản phẩm với thương hiệu phù 
hợp để đáp ứng như cầu thị trường. 

 

[1] Những vấn đề tồn tại: 

L-6. Phát triển công nghệ đóng gói trà thảo mộc 

Hiện tại, trà thảo mộc được tiêu thụ  
chủ yếu ở dạng thô, hoặc ở dạng túi 
lọc thông thường. Trà dạng thô có ưu 
điểm là giữ được hương vị tự nhiên, 
nguyên chất nhưng lại không tiện lợi, 
đặc biệt là trong điều kiện xã hội 
công nghiệp hiện nay. Trà túi lọc 
thông thường chỉ chứa được một 
lượng nhỏ, đặc biệt khó khăn đối với 
thảo mộc chương nở cao sau khi chế 
nước. Loại nguyên liệu này phải thông qua chế biến ở mức độ nhất định, và thường chỉ 
đóng gói khối lượng 2g/túi. 

Packing is done with a packing machine, but the fault rate is quite high. In case of Thai 
Bao Company, the fault rate of packing machine is 5% with a person to watch and correct, 
or 20% if no person to watch. As a result, some of the bags do not meet the requirement on 
the weight of tea to be contained. 

Vì vậy, nhu cầu về một thiết bị với cộng nghệ đóng gói năng cao khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm khi tiêu thụ ở thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. 

[2] Kế hoạch phát triển thích hợp của tỉnh: 

Sản xuất trà là một trong những ngành sản xuất công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, địa 

 
Đóng gói trà túi lọc 
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phương nổi tiếng với nhiều loại thảo mộc phong phú. Việc cải thiện quy trình chế biến với 
công nghệ đóng gói tiên tiến có tác động đến kế hoạch phát triển chung của tỉnh. 

[3] Tác động kinh tế – xã hội mong đợi: 

Công nghệ đóng gói mới sẽ thỏa mãn được nhu cầu dùng trà túi lọc cải thiện sức khỏe một 
cách thỏa đáng và chính sự tiện dụng sẽ làm tăng thêm sản luợng tiêu thụ. Ngành công 
nghiệp chế biến trà sẽ thay đổi được bộ mặt vốn có, cạnh tranh được trên thị trường thế 
giới. 

[4] Tác động công nghệ mong đợi: 

Trà thảo mộc đóng gói vừa vặn với chuẩn kích thước trà. Cân nhắc về mặt tiện dụng, túi trà 
dạng tháp sẽ được phát triển, và khối lượng tiêu thụ trà túi lọc dạng này sẽ tăng lên. Bao bì 
đóng gói sẽ được chọn lựa sao cho có thể nhìn thấy được trà và thảo mộc trong túi trà.  

[5] Những vấn đề cần cân nhắc: 

Thị trường tiêu thụ cần được kiểm chứng.  

 

6. Hoạt động trong thời gian tới 

Dựa vào những kinh nghiệm và kết quả của Khảo sát Nhu cầu thực hiện năm 2009, các hoạt 
động sau được đề xuất và do HCMUT thực hiện với Phòng Quan hệ Đối ngoại đóng vai trò điều 
phối trọng yếu, và với sự giúp đỡ từ Nhóm dự án JICA cho Dự án SUPREM-HCMUT.  

[1] Tiến độ của dự án và lịch nghiên cứu của năm sau sẽ được thông báo rộng rãi tại HCMUT 

- Sinh viên cao học có thể đề xuất ý kiến và tham gia vào các dự án mới ở địa phương 

- Cán bộ giảng dạy của trường có thể tự liên hệ trực tiếp với địa phương và đề xuất các 
dự án sau này dựa trên các nhu cầu kỹ thuật công nghệ của địa phương. Đồng thời, các 
cán bộ giảng dạy muốn tiến hành hợp tác nghiên cứu trong năm tới phối hợp với Phòng 
Quan hệ Đối ngoại lên kế hoạch khảo sát nhu cầu tốt hơn. 

[2] Tổ chức hội thảo giới thiệu các hoạt động của dự án 

- Các hội thảo trong khuôn khổ dự án sẽ được tổ chức tại các tỉnh nhằm giới thiệu các 
hoạt động của dự án đến các cán bộ và công ty tại địa phương và để thảo luận các vấn 
đề liên quan đến dự án. Tiến độ của hợp tác nghiên cứu đợt 1 (đã được chọn trên cơ sở 
kết quả khảo sát) sẽ được thông báo và những nhu cầu kỹ thuật công nghệ tồn tại cung 
như các nhu cầu nghiên cứu tiềm năng sẽ được thảo luận. Các đề nghị từ các địa 
phương sẽ giúp giải quyết và ứng dụng vào các hoạt động dự án một cách hữu dụng 
nhất. 

- Các hội thảo tại trường đại học giữa các nhóm hợp tác nghiên cứu nên được tổ chức 
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nhằm tìm hiểu cách áp dụng mô hình nghiên cứu đào tạo (RBE) một cách hiệu quả nhất 
tại HCMUT. 

[3] Tiếp tục khảo sát nhu cầu từ các tỉnh Tiền Giang, An Giang, Bình Dương, Đ ồng Nai và 
Lâm Đồng cho các đề tài hợp tác nghiên cứu trong năm tới 

- Phòng Quan hệ Đối ngoại sẽ yêu cầu các tỉnh nêu trên cung cấp danh mục các vấn đề kỹ 
thuật công nghệ cần được giải quyết. Để xác định các nhu cầu nghiên cứu tiềm năng có 
thể được tiến hành thực hiện trong đợt 2 năm 2009/2010, khảo sát sơ bộ sẽ bắt đầu từ 
tháng 10 năm 2009 với danh mục các vấn đề kỹ thuật công nghệ tồn tại. 

- Phòng Quan hệ Đối ngoại sẽ thông báo các vấn đề trên đến các khoa liên quan và tổ 
chức các chuyến khảo sát đến các tỉnh cho các giảng viên của HCMUT, và các vấn đề 
trên sẽ được tìm hiểu sâu hơn và các giảng viên sẽ đưa ra các đề xuất nghiên cứu. Theo 
đề nghị thì tốt nhất nhóm khảo sát nên bao gồm các cán bộ của các khoa liên quan. 
Nhóm dự án JICA sẽ hỗ trợ Phòng Quan hệ Đối ngoại trong quá trình khảo sát. 

- Phòng Quan hệ Đối ngoại sẽ thiết lập và duy trì liên hệ thường xuyên giữa HCMUT và 
5 tỉnh nêu trên. 
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