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NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI 

Nghiên cứu pin nhiên liệu: Cơ hội làm chủ 

công nghệ của người Việt 

Với những ưu điểm vượt trội so với pin truyền thống về thời gian nạp và lượng điện 

lưu trữ, cũng như khả năng ứng dụng rộng rãi, thị trường pin nhiên liệu có tiềm năng 

phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Tại Việt Nam, bước đầu đã có những nghiên cứu 

mang tính đột phá, đặt nền tảng vững chắc cho khả năng làm chủ công nghệ sản xuất 

pin nhiên liệu trong nước. 

Nguồn năng lượng sạch của tương lai  

Năng lượng hóa thạch đang suy giảm dần do trữ lượng có hạn, trong khi nhu cầu sử dụng 

ngày càng lớn. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ nguồn năng lượng này đang gây ra ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến khí hậu. Xu hướng chung là cần tìm những 

nguồn năng lượng mới thay thế, ít phụ thuộc vào dầu mỏ và hạn chế phát thải. Một trong 

số đó, có thể kể đến là pin nhiên liệu. 

Được ứng dụng ngày càng phổ biến trong nhiều mặt của đời sống, trong những năm gần 

đây, pin nhiên liệu không còn là khái niệm xa lạ. Tại một số nền kinh tế phát triển, như 

Đức và Nhật Bản, pin nhiên liệu đã được đưa vào phục vụ hoạt động vận tải công cộng.   

Pin nhiên liệu (fuel cell) biến đổi 

trực tiếp năng lượng hóa học của 

nhiên liệu (ví dụ như H2) thành 

năng lượng điện. Không giống 

như pin hoặc ắc-quy, pin nhiên 

liệu không bị mất điện và cũng 

không có khả năng tích điện. Pin 

nhiên liệu hoạt động liên tục khi 

nhiên liệu (H2) và chất oxy hóa 

(O2) được đưa từ ngoài vào.  

Một pin nhiên liệu có cấu tạo đơn 

giản bao gồm ba lớp nằm trên 

nhau. Lớp thứ nhất là điện cực 

nhiên liệu (cực dương), lớp thứ hai là chất điện phân dẫn ion và lớp thứ ba là điện cực khí oxy 

(cực âm). Hai điện cực được làm bằng chất dẫn điện (kim loại, than chì,…). Chất điện phân 

được sử dụng là nhiều chất khác nhau, tùy theo loại pin nhiên liệu (có thể ở thể rắn hoặc thể 

lỏng và có cấu trúc màng). Vì một pin nhiên liệu riêng lẻ chỉ tạo được một điện thế rất thấp, nên 

tùy theo điện thế cần thiết, sẽ cần liên kết nhiều pin nhiên liệu riêng lẻ lại với nhau.  

Ưu điểm của pin nhiên liệu là có khả năng tạo ra dòng điện liên tục, nếu được cấp nhiên 

liệu, mà không mất thời gian sạc. Đây là ưu điểm vượt trội so với pin truyền thống. Ngoài 

ra, sử dụng pin nhiên liệu giúp giảm phụ thuộc vào dầu mỏ, giảm lượng oxit của lưu 

huỳnh và nitơ, CO2 - tác nhân gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường. Với khả 

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của pin nhiên liệu. (Nguồn: vjst.vn) 
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năng chuyển hóa trực tiếp hóa năng thành điện năng, phát thải của pin nhiên liệu gần như 

bằng không. Hơn nữa, những ưu điểm nhờ trọng lượng nhẹ (chỉ bằng 30% tải trọng pin 

truyền thống), hiệu suất cao (cung cấp năng suất năng lượng điện tăng từ 40-70% điện, 

có thể hơn 85% khi tận dụng cả điện và nhiệt) giúp pin nhiên liệu sớm được ứng dụng 

trong các lĩnh vực chuyên biệt như du hành vũ trụ hay quân sự.  

Tiềm năng vô cùng lớn 

Từ nhiều năm nay, các hãng sản xuất đã nghiên cứu về xe sử dụng nhiên liệu là H2, sử 

dụng pin nhiên liệu để chuyển hóa năng lượng và dùng động cơ điện để vận hành xe 

buýt, xe du lịch, xe tải nhẹ. Từ năm 2003, hai hãng đóng tàu của Đức đã cung cấp loại tàu 

ngầm vận hành bằng điện được cung cấp từ hệ thống pin nhiên liệu H2. 

Trong giời gian gần đây, do nhu cầu tiêu thụ năng lượng ngày càng cao, cùng với các tiến bộ 

công nghệ giúp giảm chi phí sản xuất, đã tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho thị trường pin 

nhiên liệu. Theo số liệu của MarketsandMarkets (một nền tảng nghiên cứu thị trường nghiên 

cứu B2B, với hơn 10.000 khách hàng trên toàn thế giới), thị trường pin nhiên liệu ước tính đạt 

2,9 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến đạt 9,1 tỷ USD vào năm 2027, tốc độ tăng trưởng kép đạt 

26,0%/năm trong giai đoạn 2022-

2027. Nhu cầu pin nhiên liệu toàn 

cầu được dự báo sẽ bùng nổ trong 

thời gian tới, với sự tham gia của 

nhiều ông lớn. Các hãng sản xuất 

danh tiếng như DaimlerChrysler, 

Renault, Honda đã xác định việc 

phát triển động cơ sử dụng pin 

nhiên liệu là một trong những mũi 

nhọn trong cạnh tranh công nghệ 

của doanh nghiệp. 

Nhiều quốc gia châu Á cũng bắt 

đầu tập trung phát triển pin nhiên 

liệu để làm nguồn năng lượng 

xanh. Năm 2020, chính phủ Hàn Quốc công bố Chiến lược kinh tế trị giá 144 tỷ USD cho phát 

triển kinh tế xanh, kèm mục tiêu đưa 200.000 xe chạy bằng pin nhiên liệu và 450 trạm sạc 

vào vận hành trước năm 2026. Đầu năm 2021, tập đoàn SK của Hàn Quốc quyết định đầu tư 

1,6 tỷ USD cho Plug Power để thành lập liên doanh sản xuất pin nhiên liệu phục vụ thị trường 

Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam. Theo đại diện Plug Power, thị trường châu Á sẽ là "khu 

vực quan trọng với mục tiêu đạt doanh thu 1,7 tỷ USD vào năm 2024". 

Vào tháng 03/2022, Trung Quốc cũng công bố kế hoạch triển khai phát triển công nghệ pin 

nhiên liệu. Trung Quốc là thị trường ô tô lớn nhất thế giới, với sự phát triển nhanh chóng của 

các công nghệ xe chạy bằng pin nhiên liệu. Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung 

Quốc, sẽ có khoảng 50.000 xe chạy bằng pin nhiên liệu H2 vào năm 2025 ở Trung Quốc. 

Nghiên cứu pin nhiên liệu ở Việt Nam 

Hiện nay, Việt Nam chưa có cơ chế hỗ trợ phát triển lĩnh vực công nghệ pin nhiên liệu một 

cách tổng thể.  ần đây, để khuyến khích sản xuất, lắp ráp các loại xe thân thiện môi 

trường, Chính phủ đã bổ sung các loại xe ô tô chạy điện, xe ô tô sử dụng pin nhiên liệu, 

Xu hướng sử dụng pin nhiên liệu toàn cầu.            
(Nguồn: marketsandmarkets.com) 
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xe ô tô hybrid,... vào đối tượng áp dụng chương trình ưu đãi thuế theo Nghị định số 

57/2020/NĐ-CP (ban ngày 25/5/2020).  

 ì giá thành khá cao và chưa ph  hợp trong điều kiện thiếu cơ sở hạ tầng hỗ trợ nên pin 

nhiên liệu chưa được sử dụng rộng rãi ở  iệt Nam. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn 

nhận định đây là nguồn năng lượng vô tận, có thể tái sinh được, giữ vai trò chủ đạo thay thế 

nhiên liệu hóa thạch, không gây ô nhiễm môi trường. Nhiều đề tài nghiên cứu về pin nhiên 

liệu từ các viện nghiên cứu, trường đại học bước đầu đã có những kết quả khả quan. Có 

thể kể đến như nghiên cứu phát triển pin nhiên 

liệu màng trao đổi proton  P   C) sử dụng nhiên 

liệu H2 của Viện Khoa học Vật liệu   iện Hàn lâm 

KH CN  iệt Nam) hay công trình nghiên cứu 

“Chất xúc tác có cấu trúc nano mới để sản xuất 

pin nhiên liệu hiệu quả, tiết kiệm chi phí và sản 

xuất năng lượng H2 xanh" của P S.TS. Hồ Thị 

Thanh  ân  Trưởng Phòng Khoa học công nghệ 

và Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học Tài 

nguyên và  ôi trường TP.HCM). 

Nghiên cứu pin nhiên liệu màng trao đổi proton 

(PEMFC) sử dụng nhiên liệu hyđrô của Viện Khoa 

học vật liệu   iện Hàn lâm KH CN  iệt Nam) đã 

điều chế thành công vật liệu xúc tác; đưa ra được 

4 quy trình tổng hợp điều chế vật liệu xúc tác Pt/C, 

Pt3Ni/C, Pt3Co/C và Pt3Fe/C20%Wt ở mức độ 

phòng thí nghiệm (>200mg/mẻ). Qua quá trình 

đánh giá và thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã lựa 

chọn xúc tác Pt/C 20%Wt làm xúc tác anot và 

Pt3Ni/C 20%Wt làm xúc tác catot cho pin nhiên 

liệu. Xúc tác Pt/C 20%Wt điều chế được có kích thước hạt trung bình ~ 2,45 nm và diện tích 

bề mặt điện hóa ESA là 78,88 m2/g. Xúc tác catot Pt3Ni/C 20%Wt có kích thước hạt trung 

bình ~ 2,79 nm và diện tích bề mặt điện hóa ESA là 76,14 m2/g. Bên cạnh việc nghiên cứu 

các vật liệu xúc tác, đề tài cũng đã thành công trong nghiên cứu các kỹ thuật chế tạo điện cực 

màng MEA (thành phần chính của pin nhiên liệu) và đưa ra quy trình chế tạo điện cực màng 

MEA có chất lượng cao, thiết kế chế tạo và vận hành thành công bộ pin nhiên liệu nhỏ 16W, 

chế tạo các phụ kiện của pin như bipolar, bộ thu, mặt ghép,…  iệc điều chế thành công vật 

liệu xúc tác để sản xuất P   C đã giúp  iệt Nam có cơ hội chủ động được vật liệu cốt lõi 

trong nghiên cứu PEMFC, loại vật liệu vốn chỉ được nhập khẩu với chi phí tương đối cao. 

Công trình của PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân là tổng hợp chất xúc tác nano hợp kim Pt-Mo 

trên vật liệu nano Ti0, 8W0, 202 để nâng cao khả năng chịu độc CO và giảm giá thành cho 

loại pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp methanol. Như đã biết, trong các loại pin nhiên liệu 

thông thường, thành phần bao gồm khí H2, methanol, ethanol, chất oxy hóa và hai điện cực 

được làm bằng bạch kim (Pt) và than chì (Pb). Sử dụng bạch kim khiến giá thành pin nhiên 

liệu bị đẩy lên cao, còn than chì có độ bền kém và độc hại cho môi trường. Chính vì vậy, 

PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân và cộng sự đã nghiên cứu, phát triển loại vật liệu mới, vừa 

nâng cao khả năng chịu độc CO, vừa thay thế 25% lượng bạch kim cho sản phẩm. Thử 

nghiệm thực tế cho thấy, vật liệu mới giúp cải thiện hiệu suất của hợp kim so với bạch kim 

Các sản phẩm từ nghiên cứu pin nhiên 
liệu màng trao đổi proton (PEMFC) sử 

dụng nhiên liệu hyđrô. (Nguồn: 
vast.gov.vn) 
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nguyên chất, nâng cao hoạt tính và thời gian hoạt động của xúc tác điện hóa bạch kim. Việc 

thay thế bạch kim còn giúp giảm chi phí chế tạo, nâng cao khả năng hoạt động và tăng độ 

bền của pin nhiên liệu. Nghiên cứu thành công vật liệu nano mới này mở ra cơ hội và lợi ích 

thiết thực trong việc sử dụng rộng rãi pin nhiên liệu, thay thế các loại nhiên liệu hóa thạch và 

giảm quá trình nóng lên toàn cầu do khí thải nhà kính. Ngày 22/06/2022, tại Paris (Pháp), 

PGS.TS. Hồ Thị Thanh  ân đã được Hội đồng Giám khảo thế giới trao giải thưởng "Nhà 

khoa học nữ trẻ tài năng thế giới 2022". Đây là giải thưởng danh giá trong khuôn khổ 

Chương trình "Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học" do Quỹ L'Oréal và Tổ chức Khoa 

học, Giáo dục và  ăn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) khởi xướng. 

 
Đại diện UNESCO trao giải thưởng cho PGS.TS. Hồ Thị Thanh Vân (Nguồn: vtv.vn) 

Có thể thấy, pin nhiên liệu là nguồn năng lượng sạch góp phần giải quyết bài toán cạn kiệt 

nhiên liệu và ô nhiễm môi trường. Với nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, tiềm 

năng phát triển của công nghệ pin nhiên liệu vẫn còn rất lớn. Các nghiên cứu về pin nhiên 

liệu gần đây ở Việt Nam đã mở ra một hướng mới trong sử dụng năng lượng và vận hành 

các sản phẩm điện tử theo hướng thân thiện với môi trường, an toàn và tiết kiệm. 

Như Hà  

---------------------------------- 
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Bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả chăn nuôi 

bằng công nghệ nội địa  

Với khoảng 70% dân số đang sống ở vùng nông thôn, sản xuất nông nghiệp của Việt 

Nam có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Những năm qua, ngành chăn nuôi 

trong nước phát triển khá mạnh, cả về số lượng lẫn quy mô. Tuy nhiên, cùng với việc 

phát triển, lượng chất thải do ngành chăn nuôi tạo ra cũng ngày càng lớn, nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nếu không có các giải pháp xử lý thích hợp. 

Dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, dịch bệnh trên đàn vật nuôi và các 

biến đổi cực đoan của thời tiết, nhưng thời gian qua, ngành chăn nuôi trong nước vẫn duy 

trì mức tăng trưởng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, dần trở thành 

ngành sản xuất hàng hóa lớn, tạo sinh kế và nâng cao đời sống cho hàng triệu hộ nông 

dân. Theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, tình hình sản xuất chăn nuôi của cả nước 

được duy trì tốt, hầu hết các đối tượng vật nuôi đều tăng trưởng và phát triển (Bảng 1).  

Bảng 1: Tình hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm cả nước 

ĐVT: triệu con 

Vật nuôi 2017 2018 2019 2020 2021 (*) 

Gia cầm 401.7 435.9 480.3 512.7 526.3 

Gia súc 38.0 38.6 28.9 30.7 32.2 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 

Theo các chuyên gia, hàng năm đàn vật nuôi Việt Nam thải ra khoảng 73 triệu tấn chất thải 

rắn (phân khô, thức ăn thừa) và 25-30 triệu khối chất thải lỏng (phân lỏng, nước tiểu và 

nước rửa chuồng trại). Trong đó, khoảng 50% lượng chất thải rắn và 80% chất thải lỏng bị 

xả thẳng ra môi trường, hoặc sử dụng không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng. Các nhà nghiên cứu đã tính được rằng, chăn nuôi tạo ra 18% khí gây hiệu ứng nhà 

kính làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên, lớn hơn cả tác động do giao thông vận tải gây ra.  

Để giảm thiểu tác hại đến môi trường và gia tăng hiệu quả kinh tế cho ngành chăn nuôi, 

các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp đa dạng, từ giảm thiểu lượng chất thải (bằng 

cách điều chỉnh thành phần trong khẩu phần ăn của vật nuôi, vừa tiết kiệm thức ăn, vừa 

cho tăng trọng cao), sử dụng đệm sinh học (vừa tiết kiệm được nước, nhân lực và chi phí 

thức ăn, thuốc thú y phòng trừ dịch bệnh, vừa phòng chống các bệnh dịch có hại một cách 

hiệu quả),… cho đến các công nghệ trực tiếp xử lý chất thải do vật nuôi tạo ra, nhất là 

trong các điều kiện nuôi nhốt tập trung. 

Đối với nhóm chăn nuôi gia cầm, thường chất thải có độ ẩm rất cao  phân gà đẻ độ ẩm 

trung bình 75%, thậm chí có thể lên đến 90%), rất khó khăn trong việc xử lý. Trong thực 

tế, nhu cầu xử lý đang ngày càng gia tăng, nhất là trong tình hình các trang trại chăn nuôi 

gà đẻ trứng trên cả nước phát triển ngày càng nhiều về quy mô và số lượng như hiện nay. 
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Để giải quyết bài toán này, các nhà nghiên cứu trong nước đã có nhiều giải pháp ứng 

dụng công nghệ sinh học để xử lý hiệu quả chất thải gia cầm.  

Ở Hà Nội, Công ty TNHH Khoa học nông nghiệp Làng Gióng xử lý phân gà bằng công 

nghệ lên men tuần hoàn, sử dụng bể lên men sinh học tuần hoàn. Theo đó, trong bể lên 

men, phân gà tươi được đảo trộn đều với phân đang lên men, vừa giúp gia tăng tốc độ xử 

lý, vừa giảm độ ẩm một cách nhanh chóng. Các nhà nghiên cứu đã phối hợp hệ cánh đảo 

và thổi khí, cho phép vừa đảo trộn đều, vừa đánh tơi hỗn hợp, thúc đẩy quá trình lên men 

và thoát hơi nước nhanh hơn. Nhờ tác động của hệ vi sinh vật phù hợp, thúc đẩy quá 

trình lên men nhanh chóng, phân gà được xử lý an toàn, không gây ra ô nhiễm thứ cấp, 

chuyển hóa hiệu quả các thành phần thành chất mùn. Sản phẩm đầu ra có chất lượng tốt, 

độ ẩm 35%, an toàn và phù hợp cho đa số cây trồng. Công nghệ này có giá trị đầu tư ph  

hợp với nhiều trang trại chăn nuôi có lượng phân thải lớn, vận hành bán tự động dưới sự 

kiểm soát của cán bộ kỹ thuật. 

 
Bể lên men tuần hoàn xử lý phân gà tại Tập đoàn Hòa Phát (Nguồn: langgiong.vn) 

Trung tâm Tư vấn khoa học và công nghệ Tài nguyên môi trường (Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam) đã ứng dụng công nghệ sinh học để xử lý mùi và xử lý chất thải rắn tại trang 

trại chăn nuôi gà, sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng từ phân gà đã qua xử lý. Nhóm 

nghiên cứu của Trung tâm đã lựa chọn được các loại chế phẩm khử mùi Mios V1 và Mios 

V2 có chứa các chủng vi sinh vật phân giải cenluloze và protein để sản xuất phân hữu cơ 

từ phân gà. Hai chế phẩm sinh học xử lý mùi cho kết quả tốt; phân bón sau khi ủ đạt chất 

lượng cao, có thể đem bón trực tiếp cho cây trồng. Thực nghiệm trên đồng ruộng  Hưng 

Yên), chất lượng nông sản khi sử dụng phân bón hữu cơ sản xuất từ phân gà tốt hơn 

mẫu đối chứng. Việc sử dụng phân hữu cơ đã qua xử lý từ phân gà cho thấy không chỉ 

giúp nâng cao chất lượng nông sản mà còn cải thiện được chất lượng đất. 
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Tại TP.HC , năm 2018, nhóm tác giả ThS. Đào  ĩnh Hưng, ThS. Nguyễn Trọng Minh Khiêm 

(Phòng Nghiên cứu máy và thiết bị nông nghiệp - Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch) đã thiết kế chế tạo thành công dây chuyền xử lý phân gà vi sinh  năng 

suất xử lý 14 tấn phân tươi/ngày).  iải pháp đã tạo ra được môi trường thuận lợi cho hệ 

thống vi sinh phân hủy các hợp chất hữu cơ trong phân, tăng cường lượng vi khuẩn có lợi và 

tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn có hại. Giải pháp này ưu việt hơn phương pháp vắt khô bằng trục 

vít và sấy khô bằng máy sấy thùng quay hoặc băng tải, do khắc phục được vấn đề vi khuẩn 

có lợi trong phân cũng bị chết (ở nhiệt độ hơn 80oC) khi tiến hành sấy phân ở nhiệt độ 140-

200oC để diệt các vi khuẩn có hại. Hơn nữa, việc sấy phân không giúp phân hủy và chuyển 

hóa các hợp chất hữu cơ trong phân, mà chủ yếu chỉ làm khô phân.  

 
Máy đảo phân gà tự động 

Các nhà nghiên cứu phối trộn các phụ phẩm nông nghiệp (vỏ trấu, rơm nghiền nhỏ) theo 

một tỉ lệ nhất định vào phân tươi. Sau đó trộn thêm vôi (có thể thêm lân, rỉ đường và một 

số loại vi sinh khác) vào hỗn hợp và đưa tới buồng ủ (dài 80-100m, chiều cao lớp phân ủ 

0,8-1,0m) có bố trí máy đảo phân, hoạt động theo nguyên lý như máy phay đất, có mức 

độ tự động hóa cao.  áy đảo hoạt động 24/24 để tạo ra môi trường thông thoáng cho hệ 

vi khuẩn phát triển và phân hủy các hợp chất hữu cơ, tạo ra nhiệt giúp làm bay hơi nước, 

giảm độ ẩm của phân. Nhiệt độ ủ khoảng 60-80oC. Thời gian ủ diễn ra 5-7 ngày, biến đổi 

độ ẩm của phân đầu vào từ 70-80%, sau khi xử lý còn 20-25%. 

Giải pháp này có hiệu quả rất lớn trong nhiều khía cạnh, khi giải quyết tận gốc vấn đề môi 

trường do các trang trại gây ra và cải thiện sức khỏe của người dân. Phân sau xử lý đạt 

tiêu chuẩn về số lượng vi sinh, giúp gia tăng năng suất trong trồng trọt, tăng sức đề 

kháng, giảm trừ sâu bệnh, giảm việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, bảo 

vệ sức khỏe con người và môi trường. Giá bán phân sau xử lý cũng cao hơn nhiều lần so 

với phân chưa xử lý. 
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Gần đây, tháng 6/2022, nhóm nghiên cứu từ Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch cũng vừa báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu 

thiết kế chế tạo máy ủ phân gà dạng bồn đứng năng suất 2m3/ngày" tại Sở Khoa học và 

Công nghệ TP.HC . Theo ThS. Đào  ĩnh Hưng, chủ nhiệm nhiệm vụ, máy ủ phân gà 

dạng bồn đứng sử dụng nguyên lý lên men tự nhiên theo phương thẳng đứng, cho phép 

chỉ sử dụng phân gà tươi nguyên chất 100% mà không cần dùng thêm men vi sinh và 

phế, phụ phẩm. Máy tận dụng được lượng vi sinh chịu nhiệt độ cao có sẵn trong phân gà. 

Nhiệt độ phân trong máy tăng lên nhờ quá trình tự lên men hiếu khí ở nhiệt độ 60-70oC 

(không cần gia nhiệt thêm) nên phân phân hủy và khô nhanh hơn. 

 
Sơ đồ phân bố nhiệt trong máy ủ phân dạng bồn đứng 

Máy ủ phân lên men theo hướng thẳng đứng dựa vào lớp đệm sinh học được đặt ở phía 

dưới đáy. Lớp đệm sinh học  thường chiếm 60-70% thể tích bồn) là lớp phân gà đã chứa 

sẵn các chủng vi sinh ưa nhiệt. Lớp phân mới đưa vào sẽ chiếm 10-15% thể tích bồn, còn 

lại không gian trống 15-22%. Khi hoạt động, phân gà tươi có độ ẩm cao được đưa vào 

phía trên lớp đệm sinh học trong bồn chứa. Tại đây, độ ẩm của phân tươi sẽ giảm xuống 

độ ẩm lý tưởng (khoảng 55-60%) trong vòng 24 giờ. Vi sinh từ lớp đệm sinh học sẽ sử 

dụng nguồn dinh dưỡng từ phân tươi để sinh sôi, phát triển và phân hủy phân tươi, tạo ra 

lượng nhiệt lớn. Ôxy cho vi sinh vật hô hấp và không khí để làm bay hơi nước trong phân 

được cung cấp từ khí thổi vào bồn qua quạt cao áp. Quá trình ủ và sục khí được hỗ trợ 

nhờ trục khuấy quay và đảo trộn khối phân, giúp khối phân luôn tơi xốp. Hơi nước sinh ra 
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trong quá trình ủ sẽ được quạt hút ra ngoài. Để khử mùi hoàn toàn, sử dụng hệ thống khử 

mùi sau quạt. Năng lượng làm khô phân tươi chủ yếu từ quá trình phân hủy phân. Hệ 

thống được thiết kế với nhiều kết cấu giúp không hao tổn nhiệt: vách bồn thiết kế cách 

nhiệt, trục khuấy truyền động bằng cơ cấu thủy lực nguyên lý cóc bẩy đặc biệt tiết kiệm 

năng lượng. Quá trình ủ phân diễn ra trong 7-10 ngày, vi khuẩn phân hủy nitơ thành 

amoniac ít hoạt động, giúp giảm m i, tăng chất lượng của phân, đồng thời các vi khuẩn có 

hại hay hạt giống cỏ cũng bị diệt.  

Với giải pháp hoàn thiện có thể tích ở mức 20 m3, bồn ủ luôn chứa sẵn lớp đệm sinh học 

khoảng 14 m3. Sau 24 giờ kể từ khi một lớp phân tươi được vào, nó sẽ trở thành lớp đệm 

sinh học cho lớp phân đưa vào trong ngày kế tiếp. Hệ thống vận hành liên tục, mỗi ngày 

đưa vào 2m3 phân tươi sẽ tạo ra 0,65-0,7m3 phân đã qua xử lý. Chất lượng phân sau ủ 

đạt tiêu chuẩn đối với phân hữu cơ và phân hữu cơ vi sinh, theo quy định của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 
Máy ủ phân dạng bồn đứng 

Giải pháp này đã giải quyết được hai vấn đề chính trong sản xuất: (1) Về môi trường, cho 

phép xử lý phân gà ngay trong khuôn viên trang trại, bảo đảm vệ sinh môi trường và an 

toàn dịch bệnh; (2) Về kinh tế, nâng cao chất lượng phân hữu cơ từ phân gà, giảm chi phí 

vận chuyển phân gà từ trang trại đến nơi xử lý hoặc sử dụng; giảm chi phí nguyên liệu 

đầu vào, chi phí đầu tư nhà xưởng và chi phí lao động trong vận hành máy. Máy ủ rất tiết 

kiệm năng lượng và thân thiện môi trường, do tận dụng được năng lượng sinh học sinh ra 

từ quá trình lên men tự nhiên bên trong máy ủ (80%), 20% còn lại từ năng lượng mặt trời 

 trong các phương pháp ủ hở khác, nguồn năng lượng sinh học này hầu hết bị thất thoát 

ra môi trường). Công nghệ đã được thử nghiệm và ứng dụng trong sản xuất thực tế từ 
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tháng 11/2021 tại Trang trại gà của Công ty TNHH Hải Anh  CO  Khánh Hòa). “Giải pháp 

công nghệ và thiết bị ủ phân gà mới này đã giảm rất đáng kể chi phí sản xuất phân hữu cơ 

từ phân gà, khi so sánh với các phương pháp như sấy, hấp, ủ hở hiện nay”, theo chia sẻ 

của ThS. Đào  ĩnh Hưng. 

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang phát triển khá mạnh, cả về số lượng lẫn quy mô, tải 

lượng chất thải tạo ra cũng ngày càng lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, việc áp 

dụng các giải pháp công nghệ phù hợp trong nước để xử lý là rất cần thiết. Ứng dụng các 

giải pháp công nghệ trong nước, không chỉ tiết kiệm ngoại tệ, giúp sản xuất phát triển, 

mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, mà còn góp phần khuyến khích, thúc đẩy các 

nhà nghiên cứu làm chủ công nghệ, tạo ra ngày càng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến 

hơn, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển bền vững. 

Tuấn Kiệt  

------------------------------------ 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] Gắn sản xuất nông nghiệp hiện đại với công tác bảo vệ môi trường.   
https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/gan-san-xuat-nong-nghiep-hien-dai-voi-cong-
tac-bao-ve-moi-truong/ 

[2] Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi: hiện trạng và giải pháp khắc phục. https://vstytw2.com.vn/o-
nhiem-moi-truong-do-chan-nuoi-hien-trang-va-giai-phap-khac-phuc-77-25.html 

[3] Minh Huấn. Ứng dụng công nghệ sinh học xử lý mùi, chất thải rắn chăn nuôi 
https://www.moitruongvadothi.vn/ung-dung-cong-nghe-sinh-hoc-xu-ly-mui-chat-thai-ran-chan-nuoi-a65637.html 

[4] Công nghệ lên men tuần hoàn xử lý phân gia súc gia cầm https://langgiong.vn/cong-nghe-len-
men-tuan-hoan-xu-ly-phan-gia-suc-gia-cam/ 

[5] Tuyết Mai. Dây chuyền xử lý phân gà vi sinh đầu tiên tại Việt Nam 
http://www.khoahocphothong.com.vn/day-chuyen-xu-ly-phan-ga-vi-sinh-dau-tien-tai-viet-nam-
51373.html 

    Gia  inh. Ngành chăn nuôi - thực trạng và giải pháp phát triển  ền vững. 
https://consosukien.vn/nga-nh-chan-nuoi-thu-c-tra-ng-va-gia-i-pha-p-pha-t-trie-n-be-n-vu-ng.htm 
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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Hợp tác: bước làm chủ công nghệ chế tạo 

máy hiện đại 

Với mục tiêu phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí, tự động hóa theo định 

hướng của Thành phố giai đoạn 2020-2030, nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế 

tạo và thử nghiệm máy CNC đã được Nhà nước đặt hàng cho các đơn vị đủ năng lực. 

Kết quả thực tiễn đã chứng minh khả năng làm chủ công nghệ chế tạo máy của các 

chuyên gia trong nước. 

 
Ngành cơ khí, tự động hóa được định hướng là ngành công nghiệp trọng điểm giai đoạn 2021-2025 

(Nguồn: daihoi13.dangcongsan.vn) 

Cơ khí là một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố, tạo tiền đề cho nhiều 

ngành khác phát triển, do là ngành cung ứng máy móc, thiết bị, chi tiết cho sản xuất. Đặc 

biệt, khi các dây chuyền sản xuất ngày càng tự động thì yêu cầu máy móc càng phải tiên 

tiến để đáp ứng yêu cầu sản xuất và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, trong thực tế, ngành cơ khí  iệt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu là do trình độ 

công nghệ thấp, tính cạnh tranh kém và sản phẩm nội địa ít, thị trường phần lớn phụ 

thuộc vào sản phẩm của nước ngoài, sản phẩm nội địa khó cạnh tranh với sản phẩm 

nhập khẩu từ các nước phát triển. Các doanh nghiệp trong nước khó có thể tham gia 

được vào các dự án đầu tư lắp đặt trang thiết bị quy mô lớn, chủ yếu do thiếu hệ thống 

kiểm định chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.  

Báo cáo Hiện trạng sử dụng máy, thiết bị của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam năm 

2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, chỉ có 10% doanh nghiệp cơ khí  iệt Nam sử 

dụng các máy móc, thiết bị hiện đại, 90% là các máy móc cũ và lạc hậu. Trong đó, chỉ có 

2% doanh nghiệp cơ khí  iệt Nam sử dụng công nghệ cao trong hoạt động, thấp hơn rất 

nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan,  alaysia. Chính những thách thức về 

cải tiến công nghệ khiến doanh nghiệp cơ khí bị tụt hậu so với xu hướng phát triển, lao 

động khó nâng cao được trình độ tay nghề. 
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Gia công cơ khí chính xác (Nguồn: internet) 

 
Hiện trạng sử dụng máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam 

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

Để không bị tụt hậu, bắt kịp với sự phát triển KH&CN của thế giới, nhiều chương trình trọng 

điểm đã và đang được các cấp, các ngành triển khai, đặt hàng với các nhà khoa học nhằm 

thúc đẩy tinh thần tự làm chủ, nâng cao năng lực nghiên cứu chế tạo máy móc thiết bị, phục 

vụ nhu cầu rất lớn trong nước. Đặc biệt là trong bố cảnh các tập đoàn nước ngoài đang 

ngày càng chú ý đến môi trường đầu tư tại Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều 

cơ hội trở thành nhà sản xuất phụ trợ cho các tập đoàn lớn về cơ khí và điện tử, nên việc 

đầu tư làm chủ các trang thiết bị hiện đại trở thành một nhu cầu vô cùng cấp thiết. 

Cơ khí chính xác trong công nghiệp hiện đại 

Công nghiệp càng phát triển đòi hỏi các sản phẩm cơ khí càng phải đạt độ tinh xảo và chính 

xác cao. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, máy móc thiết bị CNC đã 

xuất hiện và nhanh chóng thay đổi nền sản xuất công nghiệp. 

CNC (Computer Numerical Control) là 

quá trình sử dụng máy tính để điều 

khiển máy móc thiết bị sản xuất các 

cơ phận phức tạp, với các chương 

trình viết theo tiêu chuẩn EIA-274-D 

(mã G), được phát triển từ cuối thập 

niên 1940 ở phòng thí nghiệm 

Servomechanism của trường MIT. 

Được lập trình và điều khiển bằng hệ 

thống máy tính, máy CNC có độ 

chính xác tuyệt đối so với bản thiết kế 

và có thể gia công cắt, gọt dễ dàng 

những bề mặt vật liệu kim loại có 

đường cong, từ những họa tiết đơn 

giản đến phức tạp với đường nét sắc 

sảo và độ thẩm mỹ cao. Trong quá trình sản xuất bằng máy CNC, các biên dạng cong 

được gia công dễ như biên dạng thẳng; dễ dàng thực hiện các cấu trúc phức tạp 3 chiều; gia 

tăng đáng kể độ chính xác, chất lượng, giảm thiểu các sai sót trong quá trình gia công, 

nhiều thao tác do con người thực hiện đã được lược giảm. Ngoài ra, máy CNC còn cho 
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phép thao tác linh hoạt với nhiều loại linh kiện, cũng như có thể dễ dàng thay đổi thời gian 

cho phù hợp để sản xuất các loại linh kiện. 

Trải qua thời gian dài phát triển, từ những năm 1970 trong lĩnh vực tự động hóa và công 

nghệ thông tin, máy CNC ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nói chung và 

lĩnh vực cơ khí nói riêng. Nhờ khả năng gia công linh hoạt, ổn định và độ chính xác cao, 

các máy CNC đang được ứng dụng rộng rãi và dần thay thế các máy vạn năng và chuyên 

dụng. Trên thế giới, rất nhiều nước đã nghiên cứu, ứng dụng máy CNC để phát triển công 

nghiệp và phát triển rất nhanh như: Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung 

Quốc,... Đặc biệt, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là 3 nước sử dụng máy CNC trong 

sản xuất công nghiệp rất hiệu quả.  

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp cơ khí trong nước thường sử dụng máy CNC nhập khẩu từ 

các nước phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan. Phần lớn trong số này là máy đã qua 

sử dụng, với tuổi đời có thể lên đến 30 năm. Rất ít doanh nghiệp chọn nhập khẩu máy mới, 

do áp lực về vốn đầu tư. Hệ quả là sau một thời gian dài sử dụng, độ chính xác sụt giảm 

(do thiếu phụ tùng thay thế), tiêu thụ điện năng cao  do d ng công nghệ cũ). Thiếu đổi mới 

công nghệ sẽ khiến doanh nghiệp mất tính cạnh tranh trên thị trường. 

Số liệu từ Bộ Công thương cũng cho thấy, năng lực của ngành cơ khí chính xác tại Việt 

Nam mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu trong nước. Bên cạnh đó, với các yêu cầu đặt 

hàng từ nước ngoài ngày càng tăng trong thời gian gần đây, ngành gia công cơ khí chính 

xác của Việt Nam rất cần những bước chuyển mình để khẳng định, đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế. 

 
Hiện trạng cung, cầu theo các phân ngành cơ khí: tỷ lệ sản xuất so với nhu cầu 

(Nguồn: Bộ Công thương) 

Làm chủ công nghệ sản xuất máy CNC của kỹ sư Việt  

Việc thiết kế, chế tạo hoàn chỉnh một máy CNC nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa vẫn là bài toán 

lớn đối với các doanh nghiệp trong nước. Trong đó, vấn đề trọng tâm là đảm bảo được độ 

chính xác trong quá trình gia công và chi phí đầu tư ở mức chấp nhận được đối với doanh 



 KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SỐ 08/2022 

 

 15 

nghiệp. Trong bối cảnh này, “Máy phay đứng CNC 3 trục SG-460M”, máy CNC đầu tiên 

“Made in Vietnam” với đầy đủ tính năng, phục vụ nhu cầu trong nước vừa được 3 đơn vị 

(Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp Phát cung cấp địa điểm thử nghiệm, Phân viện nghiên 

cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tại TP.HCM và Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều 

khiển số và Kỹ thuật Hệ thống nghiên cứu máy móc thiết bị), phối hợp thiết kế, chế tạo thử 

nghiệm thành công trong năm 2022.  

Đây là kết quả các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm máy CNC thuộc 

Chương trình nghiên cứu KH&CN trọng điểm của TP.HCM, nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp trong ngành cơ khí, chế tạo máy, cũng như cụ thể hóa mục tiêu phát triển ngành 

cơ khí - tự động hóa của Thành phố trong giai đoạn 2020-2030. Trong 2 năm 2021 và 

2022, các nhiệm vụ KH&CN phục vụ chế tạo máy đã được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm 

thu, đó là: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng  ộ điều khiển cho máy phay CNC 4 

trục” do Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp Phát nghiên cứu từ năm 2018-2021; “Nghiên cứu 

thiết kế và điều khiển cụm truyền động tịnh tiến trong máy CNC” do Phân viện nghiên cứu 

Điện tử, Tin học, Tự động hóa tại TP.HCM nghiên cứu từ năm 2019-2022; và “Nghiên cứu 

thiết kế, chế tạo thử nghiệm thân máy phay CNC”, “Nghiên cứu thiết kế và điều khiển cụm 

trục chính máy CNC”, “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và điều khiển cụm thay dao trong máy 

phay CNC”, “Nghiên cứu giải pháp tối ưu cho hệ thống tưới nguội và  ôi trơn trong máy 

CNC”, “Nghiên cứu công nghệ lắp ráp máy gia công phay CNC” do Phòng thí nghiệm 

Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống nghiên cứu từ năm 2019-2022. 

 

Vận hành máy phay đứng CNC 3 trục SG-460M (Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) 

Máy phay đứng SG-460M có thể gia công thành phẩm với đầu vào là tập tin định dạng 

NC, khả năng hỗ trợ các lệnh G Code, M Code thông dụng và chương trình  acro, giúp 

máy CNC linh hoạt thực hiện các tác vụ như định vị trục chính, thay dao, taro. Đặc biệt, bộ 

điều khiển SGH7i 11MA còn tích hợp tính năng hỗ trợ taro đồng bộ, có khả năng tính toán 

điểm vào ren để có thể taro nhiều giai đoạn trên lỗ ren. Ngoài ra, bộ điều khiển còn hỗ trợ 

lấy nhanh tâm phôi, mô phỏng gia công để xem trước sản phẩm gia công và đường chạy 

dao trên giao diện hiển thị 3D. Đây là một tính năng nổi bật so với các bộ điều khiển nhập 

ngoại và có thêm khả năng kết nối Wi-Fi, giúp người vận hành truyền nhận chương trình 

gia công và quản lý máy CNC từ xa qua mạng Internet theo hướng phát triển của nền 

công nghiệp 4.0. 
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 áy phay đứng CNC 3 trục SG-460M là một điển hình thành công từ sự phối hợp giữa các 

cơ quan nghiên cứu và doanh nghiệp trong thiết kế chế tạo máy để đưa vào vận hành trong 

sản xuất thực tế. Từ đó, góp phần cải thiện và nâng cao năng lực chế tạo, sản xuất và làm 

chủ công nghệ chế tạo máy trong nước. 

 

Nguyên mẫu máy phay đứng CNC 3 trục SG-460M được thử nghiệm tại Công ty Cơ điện tử Hiệp Phát  
(Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) 

*** 

Việc ứng dụng công nghệ máy CNC trong phát triển ngành công nghiệp cơ khí là một yêu 

cầu tất yếu và là mối quan tâm lớn của tất cả các quốc gia phát triển. Với thị trường cơ 

khí, chế tạo máy còn nhiều khoảng trống, dư địa phát triển lớn, các doanh nghiệp cần 

mạnh dạn đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng phát triển các dòng sản phẩm 

chất lượng, đáp ứng tốt các nhu cầu của các tập đoàn đầu tư đa quốc gia, tạo dựng hạ 

tầng công nghiệp phụ trợ mạnh. Qua đó, hướng tới mục tiêu không chỉ sản xuất các sản 

phẩm cho thị trường nội địa mà còn phục vụ hữu hiệu cho xuất khẩu. 

Duy Sang 

------------------------------------ 

Tài liệu tham khảo chính 

[1] AS. Công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí còn nhiều dư địa để phát triển. https://baochinhphu.vn/cong-
nghiep-ho-tro-nganh-co-khi-con-nhieu-du-dia-de-phat-trien-102220512091858679.htm 

[2] Lệ Giang. Thực trạng và giải pháp kinh tế nhằm thúc đẩy ngành Cơ khí. https://tapchicongthuong.vn/ ai-
viet/thuc-trang-va-giai-phap-kinh-te-nham-thuc-day-nganh-co-khi-86679.htm 

[3] Phòng thí nghiệm Trọng điểm Điều khiển số và Kỹ thuật hệ thống. Kết quả nhiệm vụ nghiên 
cứu KH&CN - Nghiên cứu công nghệ lắp ráp máy gia công phay CNC. Sở KH&CN TP.HCM. 

[4] Sở KH&CN TP.HCM. Sản xuất thành công máy phay đứng CNC hoàn toàn do kỹ sư Việt Nam 
chế tạo. https://dost.hochiminhcity.gov.vn/hoat-dong-so-khcn/san-xuat-thanh-cong-may-phay-
dung-cnc-hoan-an-do-ky-su-viet-nam-che-tao/ 
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Đo lường, một công cụ thúc đẩy phát triển 

doanh nghiệp 

Với việc hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu về đảm bảo chất lượng sản 

phẩm, chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày càng cao, 

đòi hỏi các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phải luôn đổi mới, tạo điều 

kiện cho các doanh nghiệp phát triển bền vững. Đo lường trong doanh nghiệp là 

một nội dung đang được đẩy mạnh. 

 

Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng  TĐC) tại Việt Nam hiện đang được điều 

chỉnh bởi các luật: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá. Trong đó, xác định:  

 Tiêu chuẩn là là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để 

phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối 

tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả 

của các đối tượng này. 

 Đo lường là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo. Hoạt động đo lường 

là việc thiết lập, sử dụng đơn vị đo, chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng 

phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 

chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về 

đo lường; thông tin, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển 

công nghệ về đo lường.  

 Chất lượng sản phẩm, hàng hóa là mức độ của các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa 

đáp ứng yêu cầu trong tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Trong đó, sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm 

mục đích kinh doanh hoặc tiêu dung; Hàng hóa là sản phẩm được đưa vào thị trường, 

tiêu d ng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị. 
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Với khung pháp lý vững chắc, việc triển khai các hoạt động TĐC trên cả nước đã đảm bảo 

tính tập trung, thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế. Việt Nam đã hình thành và 

phát triển Hạ tầng chất lượng quốc gia (National Quality Infrastructrure, NQI), làm nền 

tảng cho sự phát triển bền vững của kinh tế – xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an 

ninh và hội nhập quốc tế. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam  TC N) đã có hơn 

13.000 tiêu chuẩn và hơn 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), trong đó, hơn 60% 

TCVN hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế.  

Năm 2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã quản lý, cấp giấy chứng nhận 

đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo lường cho 

159 lượt đơn vị, chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 

chuẩn đo lường cho 128 lượt đơn vị, chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm 

định phương tiện đo cho 158 lượt đơn vị, chứng nhận, cấp 1.224 thẻ kiểm định viên đo 

lường, phê duyệt 4.094 mẫu phương tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước, giải quyết 

hơn 88.000 lượt hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, góp phần tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí 

cho doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh giúp các doanh nghiệp phát triển. 

Bên cạnh đó, các tổ chức kinh tế, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội – 

nghề nghiệp cũng được hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) phù hợp, giúp các 

đơn vị có căn cứ pháp lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện chức năng thông 

báo về các biện pháp hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo quy định tại các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đây chính là công cụ hỗ trợ quản lý nhà nước nhằm 

ngăn chặn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người và môi trường, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.  

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển qua hoạt động TĐC 

Với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội ngày càng vũ bão, các sản phẩm, hàng hóa ngày 

nhiều và càng đa dạng, nhu cầu kiểm tra, kiểm soát các hoạt động trong sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp cũng ngày càng cấp thiết.  

Để hỗ trợ giải quyết bài toán này, bên cạnh việc đánh giá, rà soát và hoàn thiện thể chế, 

hành lang pháp lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

(sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa,…), Nhà nước cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia theo định hướng mới; đặc biệt chú trọng xây dựng hệ thống các phòng kiểm 

định, hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa đủ năng lực để 

phục vụ tốt nhu cầu phát triển các sản phẩm chủ lực và kiểm soát chất lượng các sản 

phẩm nhập khẩu. Ngoài ra, các hoạt động của Đề án 996 về bảo đảm đo lường tại doanh 

nghiệp, Chương trình 1322 về nâng cao năng suất chất lượng,… cũng sẽ linh hoạt huy 

động các nguồn lực xã hội cùng tham gia.  
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Thứ trưởng Bộ KH&CN  ê Xuân Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 

2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng. (Nguồn: www.most.gov.vn) 

Tại TP.HCM, ngày 21/2/2022, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch “Tăng 

cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực 

cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm 

góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới đo lường tại doanh nghiệp trên địa bàn. Một trong 

những mục tiêu của Kế hoạch là hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố xây 

dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp, giúp nâng 

cao năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giảm thất thoát, giảm giá thành; 

tiết kiệm tài nguyên, vật tư, năng lượng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ 

chức, cá nhân liên quan; bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an toàn lao động và môi trường; 

đẩy mạnh phát triển KH CN và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp để tham gia sâu và rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Trong đó, nhiều nội dung đã được xác định cụ thể như:  

 Đến năm 2025: hạ tầng đo lường Thành phố phát triển đồng bộ, thống nhất với hạ 

tầng kỹ thuật đo lường quốc gia. Đơn vị sự nghiệp công lập liên quan của Thành phố 

đủ năng lực kiểm định được tối thiểu 60% phương tiện đo thông dụng thuộc Danh mục 

phương tiện đo phải kiểm định trên địa bàn; Phát triển được ít nhất 5 chất chuẩn, 

chuẩn đo lường, phương tiện đo các loại; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ 

về đo lường cho ít nhất 2.200 lượt cán bộ; Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường 

thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 

lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 5.000 lượt doanh nghiệp. 

 Đến năm 2030: Đơn vị sự nghiệp công lập liên quan của Thành phố đủ năng lực kiểm 

định được tối thiểu 70% phương tiện đo thông dụng thuộc Danh mục phương tiện đo 
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phải kiểm định trên địa bàn; Phát triển được ít nhất 10 chất chuẩn, chuẩn đo lường, 

phương tiện đo các loại; Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít 

nhất 4.000 lượt cán bộ; Triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt 

động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động 

xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 10.000 lượt doanh nghiệp. 

 
Hội nghị tuyên truyền kế hoạch “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 

nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030” (Nguồn: dost.hochiminhcity.gov.vn) 

Triển khai Kế hoạch, trong năm 2022, Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng TP.HCM 

sẽ tăng cường công tác truyền thông về vai trò của đo lường trong đời sống xã hội và 

trong công nghiệp; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho 

trên 240 lượt cán bộ tham gia hoạt động đo lường và triển khai Chương trình đảm bảo đo 

lường cho ít nhất 200 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ có điều 

kiện ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến, đổi mới trang thiết bị, công cụ để thực hiện 

các quy trình đo lường mới, phục vụ định hướng phát triển trong sản xuất - kinh doanh.  

Để tham gia, doanh nghiệp sẽ cần xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, kinh phí thực 

hiện Chương trình đảm bảo đo lường đủ tính khả thi, tính hiệu quả, phù hợp với thực tế 

của doanh nghiệp và đáp ứng định hướng phát triển hoạt động sản xuất - kinh doanh theo 

từng năm, từng giai đoạn. Thông qua triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh 

nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HC  cũng sẽ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung 

các quy định – văn bản của pháp luật về đo lường. 

Có thể thấy, hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong nước không ngừng phát 

triển và đổi mới, hội nhập sâu với cộng đồng thế giới, phục vụ ngày càng hiệu quả cho 
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việc phát triển kinh tế - xã hội. Là một đầu tàu kinh tế của cả nước, hoạt động tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng của Thành phố rất được quan tâm, đầu tư và đã đạt được nhiều kết 

quả quan trọng. Với việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp, các 

doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao 

chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và hội nhập. 

Vân Anh 

------------------------------------ 
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TRAO ĐỔI 

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  NN-PTNT), d  chịu những 

tác động nặng nề do dịch Covid-19 trong thời gian qua, với những chỉ đạo kịp thời, tình 

hình chăn nuôi trong nước tiếp tục có những chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, 

chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung theo chuỗi khép kín, an toàn sinh học, an toàn dịch 

bệnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao được mở rộng; nhiều mô 

hình chăn nuôi hữu cơ hình thành và đang phổ biến, nhân rộng. Năm 2021, đàn gia súc, 

gia cầm được phục hồi và phát triển: đàn heo ước đạt khoảng 28 triệu con, tăng 7,1%; 

đàn gia cầm đạt khoảng 525 triệu con, tăng 5,8% so với năm 2020; đàn bò khoảng 6,5 

triệu con  riêng đàn bò sữa đạt 375,2 nghìn con, tăng 13,2%). Chăn nuôi phát triển 

không chỉ đảm bảo bảo đảm nhu cầu thực phẩm trong nước mà còn tạo nền tảng cho 

xuất khẩu ra thế giới.  

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội mở ra nhờ đàn vật nuôi phát triển, ngành  chăn nuôi, 

nhất là chăn nuôi tập trung, cũng tạo nên một lượng chất thải cực lớn  theo các số liệu 

thống kê, năm 2020, lượng chất thải rắn do chăn nuôi gia súc, gia cầm phát sinh gần 90 

triệu tấn), đe dọa trực tiếp đến môi trường sinh thái và sức khỏe con người, nếu không 

có những giải pháp xử lý thích hợp. 

Trước thực tế này, các nhà nghiên cứu trong nước đã vào cuộc khá nhanh chóng. Nhiều 

giải pháp công nghệ tác động đến quá trình chăn nuôi, từ khâu xử lý thức ăn chăn nuôi, 

xử lý môi trường nuôi  nhằm giảm thiểu chất thải), cho đến đa dạng các pháp xử lý trực 

tiếp chất thải phát sinh từ gia súc, gia cầm đã được giới thiệu. Các giải pháp này không 

chỉ cho phép bảo vệ môi trường tốt hơn, mà còn mang lại thêm thu nhập cho người chăn 

nuôi. “Máy ủ phân gà dạng  ồn đứng năng suất 2m3/ngày” là một ví dụ.  

Bắt đầu triển khai nhiệm vụ KH CN cấp tỉnh tại TP.HC  từ tháng 6/2020, đến nay các 

nhà nghiên cứu của Phân viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch đã 

thiết kế chế tạo thành công một mẫu máy ủ phân công nghiệp theo phương pháp lên 

men tự nhiên hiếu khí trong bồn đứng không d ng men vi sinh, để thay thế các phương 

pháp ủ hở d ng men vi sinh như hiện nay. Đây là sản phẩm thân thiện môi trường, giúp 

xử lý các loại phân tươi  như phân gà, heo, bò,...) và rác thải sinh hoạt thành nguyên 

liệu để làm các loại phân bón hữu cơ  hoặc hữu cơ vi sinh), sử dụng ít năng lượng, 

không thải ra m i hôi như các phương pháp khác.  áy giải quyết tận gốc vấn đề môi 

trường trong các trang trại gia cầm, gia súc  và cả trong các nhà máy phân loại rác thải). 

Các trang trại không còn phải chịu áp lực mua phụ phẩm như cám trấu, m n cưa, men vi 

sinh đưa vào trang trại  làm tăng nguy cơ gây bệnh cho đàn gà). Nhờ đó, quá trình sản 

xuất được khép kín  nguyên liệu mang vào trang trại là thức ăn không nhiễm khuẩn; 

mang ra khỏi trang trại là trứng sạch, gà và phân bón sạch khuẩn), giảm tối đa nguy cơ 

nhiễm cúm gia cầm do vận chuyển phân tươi đến các nhà máy tập trung hoặc các v ng 

canh tác nông nghiệp. Phân sản xuất ra đạt 100% là phân vi sinh, có giá thành rẻ.  
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Có thể nói, việc nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp KH CN thích  hợp để xử lý triệt 

để các chất thải chăn nuôi, biến chất thải từ một nguồn ô nhiễm nguy hại trở thành “ tài 

nguyên”, nguồn nguyên liệu hữu cơ đầu vào cho ngành trồng trọt phát triển theo hướng 

nông nghiệp bền vững, góp phần kiến tạo nền kinh tế tuần hoàn là rất thiết thực, đáp 

ứng tinh thần của Quyết định số 923/QĐ-TTg về Chương trình khoa học và công nghệ 

phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, vừa được Thủ tướng Chính phủ 

ban hành. 

BBT 


