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HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI

Sau gần 2 năm triển
khai, Đề án hỗ trợ
thiết kế logo, nhãn

hiệu cho các đơn vị với 86
nhãn; hỗ trợ đăng ký nhãn
hiệu, kiểu dáng công nghiệp

với 225 đơn đăng ký tại Cục
Sở hữu trí tuệ

Đề án hỗ trợ phát triển tài
sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai
đoạn 2015-2020 (Đề án) được
Hội đồng nhân dân tỉnh thông

qua tại Nghị quyết số
141/2015/NQ-HĐND ngày
17/7/2015 và UBND tỉnh ban
hành Quyết định phê duyệt số
3262/QĐ-UBND ngày
18/8/2015. Ngay sau khi Đề án

ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ
TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2015-2020- NHỮNG
KẾT QUẢ TÍCH CỰC SAU HAI NĂM THỰC HIỆN

Đỗ Khoa Văn
TUV, Giám đốc Sở KH&CN

Ông Đỗ Khoa Văn- TUV, GĐ Sở KH&CN phát biểu tại lễ Trao Văn bằng bảo hộ
tại Hà Tĩnh
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được phê duyệt, Sở KH&CN –
Đơn vị chủ trì thực hiện Đề án
đã bám sát vào các nội dung,
giải pháp của Đề án phối hợp
với Cục Sở hữu trí tuệ, UBND
các huyện, thị xã, thành phố và
các đơn vị có liên quan tổ chức
triển khai thực hiện: 

Một số kết quả đạt được
sau hai năm triển khai Đề án:
Từ tháng 8 năm 2015 tới nay,
Sở đã tổ chức 17 lớp đào tạo,
tuyên truyền về kiến thức sở
hữu trí tuệ cho khoảng 2.670
lượt doanh nghiệp, HTX, hộ
sản xuất kinh doanh; 01 khóa
đào tạo kiến thức về sở hữu trí
tuệ cho 15 học viên là cán bộ
quản lý KHCN cấp huyện tại
Cục SHTT; tổ chức Lễ trao
Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
cho 150 doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ sản xuất, kinh doanh;
biên soạn và in ấn 2.600 cuốn
Sách tuyên truyền và hướng
dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
gồm những kiến thức cơ bản,
quy trình, thủ tục đăng ký và

các đối tượng sở hữu công
nghiệp dưới dạng hỏi đáp đã
phần nào giúp cho người dân
và doanh nghiệp nhận thức sâu
sắc hơn về SHTT; tổ chức cho
các doanh nghiệp, HTX tham
gia Hội chợ quốc tế sản phẩm
Sở hữu trí tuệ tại nước CHD-
CND Lào năm 2016, đây thực
sự là dịp để các doanh nghiệp
Hà Tĩnh có các sản phẩm
mang thương hiệu, kiểu dáng
của mình được Cục SHTT cấp
văn bằng bảo hộ giới thiệu,
quảng bá ra thị trường quốc tế;
hỗ trợ thực hiện dự án tạo lập,
quản lý và phát triển nhãn hiệu
chứng nhận Cam Thượng Lộc
cho sản phẩm cam quả của
vùng Trà sơn, huyện Can Lộc,
sau hơn một năm triển thực
hiện dự án, nhãn hiệu chứng
nhận Cam Thượng Lộc đã
được Cục SHTT cấp văn bằng
bảo hộ, Sở đã phối hợp với
UBND huyện Can Lộc, đơn vị
đại diện sở hữu công nghiệp tổ
chức lễ trao văn bằng bảo hộ

và cấp giấy chứng nhận cho
một số tổ chức, cá nhân đủ
điều kiện sử dụng nhãn hiệu,
hiện sản phẩm đã được mở
rộng ra các thị trường trong và
ngoài tỉnh, giá bán tăng
khoảng 10%, tạo được uy tín,
thương hiệu cho sản phẩm; hỗ
trợ thiết kế logo, nhãn hiệu cho
các đơn vị với 86 nhãn; hỗ trợ
đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng
công nghiệp với 225 đơn đăng
ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (So
với trước đây, tính đến tháng
6/2015, Hà Tĩnh mới chỉ có
353 đơn đăng ký bảo hộ quyền
SHCN được nộp tại cục
SHTT). Cùng với việc tuyên
truyền, tập huấn, hỗ trợ đăng
ký bảo hộ nhãn hiệu, Sở còn
đẩy mạnh hỗ trợ chuyển giao,
khai thác, thương mại hóa các
kết quả nghiên cứu KHCN,
sáng chế: Thiết bị sản xuất
nước mắm bằng công nghệ
ứng dụng năng lượng mặt trời;
công nghệ sản xuất mương bê
tông parabol thành mỏng cốt
sợi thép phân tán; ứng dụng,
chuyển giao giải pháp hữu ích
chăn nuôi lợn thương phẩm
bằng thức ăn sinh học từ thảo
dược,… Đây cũng là tiền đề để
ươm tạo phát triển thành các
doanh nghiệp khoa học và
công nghệ. Hiện nay, Sở
KH&CN đang triển khai các
dự án như: Xác lập, quản lý và
phát triển Chỉ dẫn địa lý
Nhung hươu Hương Sơn, Quýt
Khốp Kỳ Anh; nhãn hiệu tập
thể Mộc Thái Yên, nước mắm
Kỳ Xuân; nhãn hiệu Chứng
nhận Cam Khe Mây và hỗ trợ
đăng ký bảo hộ quyền SHCN
cho hàng trăm nhãn hiệu hàng
hóa thông thường khác.

Nhìn chung, Đề án hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà
Tĩnh giai đoạn 2015-2020,
mặc dù mới được triển khai

Nhờ chú trọng phát triển nhãn hiệu, nên kẹo Cu đơ Phong
Nga đã vào được những thị trường khó tính trên toàn quốc 
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trong thời gian ngắn nhưng đã
tác động rất tích cực đến nhận
thức của các cơ quan, tổ chức,
cá nhân và doanh nghiệp trên
địa bàn toàn tỉnh về SHTT; tác
động tích cực vào các hoạt
động sản xuất, kinh doanh của
các tổ chức, doanh nghiệp.
Nhờ có chính sách của Đề án
nên nhiều tổ chức, cá nhân,
doanh nghiệp được hỗ trợ xác
lập quyền SHTT đối với các
sản phẩm, dịch vụ của đơn vị
mình, góp phần nâng cao giá
trị của sản phẩm, dịch vụ; nâng
cao khả năng cạnh tranh, mở
rộng thị trường. Ý thức về xây
dựng, khai thác và phát triển
tài sản trí tuệ từng bước được
thay đổi; việc ứng dụng và
chuyển giao các kết quả
nghiên cứu khoa học công
nghệ, sáng chế/giải pháp hữu
ích nhằm tạo ra sản phẩm mới
ngày càng được các doanh
nghiệp quan tâm. Có thể nói
Đề án hỗ trợ phát triển tài sản
trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn
2015-2020 với chi phí rất
khiêm tốn nhưng đã và đang
tạo ra một cuộc cách mạng
thực sự về ý thức, văn hóa sản
xuất kinh doanh gắn với xây
dựng và phát triển thương hiệu
cho sản phẩm và hội nhập
quốc tế

Những khó khăn trong quá
trình triển khai Đề án: Từ thực
tiễn triển khai Đề án trong hơn
một năm qua, với sự nỗ lực, cố
gắng của Sở KH&CN, sự phối
hợp tích cực của các tổ chức,
bên cạnh những kết quả bước
đầu đã đạt được, trong quá
trình triển khai còn gặp phải
một số khó khăn từ phía cơ
quan quản lý nhà nước cũng
như từ phía các doanh nghiệp
và người dân

- Vẫn còn nhiều tổ chức,

doanh nghiệp, nhiều đơn vị và
các địa phương chưa coi trọng
việc đăng ký bảo hộ quyền sở
hữu công nghiệp cho các sản
phẩm, dịch vụ của doanh
nghiệp, sản phẩm đặc sản của
địa phương do chưa nhận thức
đúng tầm quan trọng của Sở
hữu trí tuệ đối với phát triển
bền vững của doanh nghiệp và
phát triển kinh tế-xã hội ở địa
phương

- Công tác tuyên truyền,
phổ biến chính sách của Đề án
gần như chưa được các địa
phương quan tâm. Các nội
dung, giải pháp của Đề án gắn
liền với thực tiễn đời sống - xã
hội nhưng chưa được các cấp
lãnh đạo ở các địa phương
quan tâm nghiên cứu, chỉ đạo
thực hiện.

- Doanh nghiệp của tỉnh
chủ yếu là doanh nghiệp vừa
và nhỏ; hình thức, quy mô sản
xuất, kinh doanh của phần lớn
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
là nhỏ lẻ, sản phẩm sản xuất ra
chủ yếu là sản phẩm thô; thị
trường tiêu thụ chủ yếu là
trong tỉnh, sức cạnh tranh yếu,
thiếu quan tâm phát triển thị
trường nên các hoạt động về
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu
công nghiệp chưa được doanh
nghiệp quan tâm.

- Thời gian để được cấp văn
bằng bảo hộ đối với một nhãn
hiệu, kiểu dáng, sáng chế/giải
pháp hữu ích hiện nay là quá
dài, do lượng đơn tồn đọng ở
Cục SHTT quá lớn; thông
thường phải từ 1 năm rưỡi đến
hai năm kể từ khi nộp đơn mới
được cấp văn bằng bảo hộ.

- Việc tư vấn, nộp đơn đăng
ký bảo hộ phải trực tiếp tại
Cục SHTT/VP Đại diện của
Cục hoặc thông qua các tổ
chức đại diện sở hữu công

nghiệp được Cục cấp phép
trong khi ở Hà Tĩnh chưa có tổ
chức đại diện SHCN điều này
cũng khó khăn cho đơn vị chủ
trì triển khai Đề án

Một số giải pháp đẩy mạnh
triển khai Đề án trong thời gian
tới:

-Tăng cường sự giám sát
của Hội đồng nhân dân các cấp
về việc triển khai thực hiện Đề
án ở các địa phương, sự vào
cuộc của các cấp chính quyền.

- Đẩy mạnh việc đào tạo,
tập huấn nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh
vực sở hữu công nghiệp cho
đội ngũ cán bộ phụ trách
KHCN ở các địa phương;
không ngừng đổi mới, đa dạng
hóa hình thức tuyên truyền,
phổ biến kiến thức về SHTT,
Luật sở hữu trí tuệ thu hút sự
quan tâm của cộng đồng doanh
nghiệp và nhân dân trong tỉnh. 

- Tăng cường tư vấn, hướng
dẫn doanh nghiệp về hồ sơ, thủ
tục đăng ký xác lập quyền, bảo
vệ quyền sở hữu công nghiệp;
hỗ trợ các địa phương, doanh
nghiệp trong việc đăng ký bảo
hộ quyền sở hữu công nghiệp,
quảng bá và phát triển thương
hiệu cho sản phẩm, dịch vụ.

- Phối hợp với Cục SHTT,
các tổ chức Đại diện sở hữu
công nghiệp đẩy nhanh việc
đăng ký bảo hộ và phát triển
thương hiệu cho các sản phẩm,
dịch vụ của các tổ chức, doanh
nghiệp, sản phẩm đặc sản của
các địa phương. 

- Khảo sát nhu cầu, hỗ trợ
cho các doanh nghiệp chuyển
giao các kết quả nghiên cứu
khoa học, các sáng chế/GPHI
phù hợp với điều kiện của địa
phương.

Đ.K.V
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Một trong những
nhiệm vụ và giải
pháp của Nghị

quyết 29/NQ-TW của Ban
chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo,
đó là phát triển đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng
yêu cầu đổi mới giáo dục và
đào tạo. 

Trong những năm qua, đội
ngũ cán bộ quản lý trường học
và giáo viên (CBQLTH, GV)
Hà Tĩnh cơ bản đủ về số lượng
và chất lượng, từng bước được
nâng lên, có nhiều đóng góp
quan trọng trong sự nghiệp
phát triển Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT). Tuy vậy, đội ngũ
CBQLTH, GV Hà Tĩnh vẫn
đang còn nhiều bất cập, hạn
chế như: đội ngũ đông nhưng
chưa mạnh; năng lực thực tế
chưa tương xứng với trình độ
đào tạo, chưa đáp ứng được
yêu cầu đổi mới; có tình trạng
thừa, thiếu, không đồng bộ về
cơ cấu ở̉ một số trường học.
Công tác quản ly,́ tuyển dụng,
sử dụng, luân chuyển, đào tạo,
đá́nh giá xếp loại
CBQLTH,GV còn bất cập,
thiếu thống nhất. Từ đó Ngành
GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức
nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu
xây dựng đội ngũ cán bộ quản
lý trường học và giáo viên đáp
ứng yêu cầu đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo ở
Hà Tĩnh”. 

Đề tài đã được Hội đồng
khoa học tỉnh đánh giá xuất sắc
với những kết quả nghiên cứu
công phu và có tính mới như:

Giải pháp nâng cao phẩm
chất chính trị, đạo đức nghề
nghiệp cho CBQLTH, GV;
trọng tâm là phát huy vai trò tổ
chức Đảng, đoàn thể trong
trường học; giải pháp nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp vụ
cho đội ngũ cán bộ quản lý
trường học và giáo viên; trọng
tâm là đào tạo bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ quản lý trường học,
giáo viên đáp ứng chương trình
giáo dục phổ thông mới, đưa ra
được chương trình khung bồi
dưỡng kỹ năng mềm; giải pháp
tinh giản biên chế; trọng tâm là
cụ thể hóa tiêu chuẩn, tiêu chí

để thực hiện; giải pháp quy
hoạch, sử dụng, tuyển dụng, bổ
nhiệm, luân chuyển cán bộ
quản lý trường học và giáo
viên; trọng tâm là xây dựng đề
án sắp xếp bố trí đội ngũ
CBQLTH, GV hiện nay; giải
pháp đánh giá, xếp loại cán bộ
quản lý trường học và giáo
viên; trọng tâm là: Đề xuất
phiếu đánh giá công chức, viên
chức bằng việc lượng hóa theo
các nội dung quy định; xây
dựng bộ tiêu chí đánh giá
CBQLTH, GV theo năng lực
mang tính tổng thể và toàn
diện; giải pháp xây dựng đội
ngũ giáo viên cốt cán; trọng
tâm là đề xuất khung tiêu
chuẩn, mô hình tổ chức, sử
dụng, phát triển và chính sách

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ
TRƯỜNG HỌC VÀ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI
CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở HÀ TĨNH

Nguyễn Quốc Anh
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Ông Trần Trung Dũng – GĐ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, phát biểu
tại buổi nghiệm thu kết quả đề tài; Ảnh: HP
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cho đội ngũ giáo viên công
chức (GVCC).

Trên cơ sở những kết quả
nghiên cứu của đề tài, Sở Giáo
dục và Đào tạo đã xây dựng Kế
hoạch triển khai ứng dụng vào
thực tiễn. Bước đầu đạt được
những kết quả đã như sau:

1) Xây dựng Đề án “Sắp
xếp, bố trí giáo viên mầm non,
phổ thông tỉnh Hà Tĩnh”

Để khắc phục tình trạng
giáo viên thừa thiếu cục bộ bố
trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên,
dẫn đến tình trạng chồng chéo,
lãng phí, hiệu quả chưa cao,
ảnh hưởng đến chất lượng giáo
dục. Từ đó, Sở đã tham mưu
xây dựng Đề án “Sắp xếp, bố
trí giáo viên mầm non, phổ
thông tỉnh Hà Tĩnh” nhằm khắc
phục những bất cập nêu trên,
góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo, chuẩn bị
cho việc đổi mới chương trình,
sách giáo khoa phổ thông. Đề
án đã hoàn thành dự thảo trình
UBND tỉnh ban hành.

2) Nâng cao bản lĩnh chính
trị, đạo đức nghề nghiệp, nhận
thức và tinh thần trách nhiệm
cho đội ngũ cán bộ quản lý
trường học và giáo viên.

Phẩm chất chính trị, đạo đức
nghề nghiệp của đội ngũ nhà
giáo là yêu cầu chủ đạo, bảo
đảm sự tuyệt đối trung thành
với Đảng, với Tổ quốc, giữ
vững định hướng chính trị, giai
cấp trong giảng dạy. Nghị
quyết số 29 - NQ/TW của Ban
Chấp hành Trung ương khóa
XI khẳng định: “Coi trọng công
tác phát triển đảng, công tác
chính trị, tư tưởng trong các
trường học, trước hết là trong
đội ngũ giáo viên”. Muốn hoàn
thành tốt nhiệm vụ, trước hết
đội ngũ nhà giáo phải có nhận
thức chính trị đúng đắn, bản
lĩnh chính trị vững vàng, nhãn
quan chính trị sắc bén, kiên

định với mục tiêu lý tưởng của
Đảng. Với ý nghĩa và tầm quan
trọng đó, Sở đã triển khai một
số giải pháp như:

Phối hợp với Ban Tuyên
Giáo Tỉnh ủy đổi mới công tác
bồi dưỡng chính trị hè cho cán
bộ quản lý và giáo viên(CBQL,
GV) trong đó số lượng đối
tượng được mở rộng từ 200
CBQL, GV hàng năm lên 700
CBQL, GV. Nhiều nội dung
chuyên đề gắn liền với thực
tiễn như: Thông tin tình hình
thời sự quốc tế và khu vực thời
gian gần đây; nhận diện âm
mưu “Diễn biến hòa bình” và
hoạt động chống phá của các
thế lực thù địch trên địa bàn Hà
Tĩnh; cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư và tác động
đối với lĩnh vực giáo dục và
đào tạo; tình hình kinh tế- xã
hội Hà Tĩnh 7 tháng đầu năm ,
nhiệm vụ trọng tâm thời gian
tới; học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức phong cách Hồ
Chí Minh năm 2017 về phòng
chống suy thoái tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong
nội bộ. Các giảng viên là Giáo
sư, Phó Giáo sư và Lãnh đạo
của tỉnh trực tiếp lên lớp. Đồng
thời yêu cầu các phòng GDĐT
và các trường THPT phối hợp
Ban Tuyên giáo cấp huyện triển
khai tới tận cán bộ quản lý,
giáo viên ở cơ sở. 

Thành lập Phòng Chính trị
tư tưởng để tham mưu cho
Giám đốc trong việc quản lý
nhà nước về công tác chính trị
tư tưởng, công tác học sinh
sinh viên của Ngành.

3) Xây dựng chương trình,
kế hoạch Bồi dưỡng kỹ năng
mềm cho giáo viên

Trước sự phát triển nhanh
chóng của khoa học công nghệ
và hội nhập quốc tế, người ta
đều thấy người lao động ở thế
kỷ XXI không phải chỉ học để

biết, để làm mà quan trọng hơn
phải “cùng chung sống và tự
khẳng định mình” trong xã hội
đầy biến động. Năng lực của
người lao động thế kỷ XXI
không chỉ nằm ở sự biết, sự
biết làm mà chủ yếu phải là sự
biết làm người, sự tự khẳng
định mình trong sự đóng góp
chung cho xã hội. Trong đó, kỹ
năng mềm là yếu tố không thể
thiếu. Trên cơ sở Chương trình
khung Bồi dưỡng kỹ năng mềm
cho giáo viên mà đề tài đã đề
xuất gồm 3 module: Bồi dưỡng
kỹ năng mềm thông qua các
hoạt động hỗ trợ; bồi dưỡng kỹ
năng mềm thông qua các khóa
học chính thức; bồi dưỡng kỹ
năng mềm thông qua môi
trường nhà trường. Sở đã giao
cho các phòng chuyên môn viết
các chương trình bồi dưỡng kỹ
năng mềm cho giáo viên của
các cấp học từ mầm non đến
phổ thông, đồng thời bước đầu
đã triển khai bồi dưỡng một số
chuyên đề như: Khai thác, sử
dụng bộ tài liệu “Thực hành kỹ
năng sống” (từ lớp 1 đến lớp 9)
và bộ tài liệu “Bác Hồ và
những bài học về đạo đức, lối
sống dành cho học sinh”  (từ
lớp 2 đến lớp 12) trong hoạt
động giáo dục kỹ năng sống và
hoạt động học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh,...

4) Triển khai xây dựng Đội
ngũ giáo viên cốt cán 

Chỉ đạo các phòng chuyên
môn Sở, các phòng giáo dục và
đào tạo cấp huyện rà soát lại
đội ngũ cốt cán, trên cơ sở các
tiêu chuẩn được nghiên cứu
trong Đề tài để chính thức công
nhận giáo viên cốt cán cấp Sở,
cấp phòng. Xây dựng qui định
về tổ chức và hoạt động của đội
ngũ giáo viên cốt cán các cấp.

Xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng đội ngũ giáo viên cốt

(Xem tiếp trang 8.)
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Tập hợp đội ngũ trí
thức khoa học công
nghệ tham gia tư vấn,

phản biện và giám định xã hội
nhằm tham mưu cho các cấp ủy
đảng, chính quyền có thêm
những căn cứ xác đáng, có đủ
cơ sở khoa học và thực tiễn để
xem xét quyết định các vấn đề
về chủ trương, cơ chế, chính
sách, các đề án, dự án quan
trọng phục vụ mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế, xã hội của
tỉnh, các địa phương, các
ngành, đảm bảo tính thực thi,
hiệu quả, góp phần tích cực vào
cuộc đấu tranh phòng, chống
tham nhũng, lãng phít rong giai
đoạn hiện nay là một trong
những nhiệm vụ trọng tâm của

Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật. Hoạt động này không
vì lợi nhuận mà thể hiện rõ tâm
huyết, tinh thần trách nhiệm
của đội ngũ trí thức vì lợi ích
cộng đồng, xã hội.

Thấy rõ ý nghĩa, tầm quan
trọng, sự cần thiết phải thực
hiện công tác tư vấn, phản biện
đối với các chủ trương, chính
sách, chương trình, dự án quan
trọng trên các lĩnh vực phát
triển kinh tế, xã hội, Chính phủ
đã ban hành Quyết định 22-
2002/QĐ-TTg, ngày
30/1/2002; Quyết định số
14/2014/QĐ-TTg, ngày
14/2/2014 về công tác tư vấn,
phản biện và giám định xã hội
của Liên hiệp các Hội Khoa

học và Kỹ thuật Việt Nam. Thể
chế hóa vào tình hình cụ thể
của tỉnh, UBND tỉnh ban hành
Quyết định 2456-QĐ/UB, ngày
14/11/2002; Quyết định số
50/2016/QĐ-UBND, ngày
16/12/2016 Quy định thực hiện
nhiệm vụ tư vấn, phản biện,
giám định xã hội của Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Hà Tĩnh. Các quyết định của
Chính phủ và của UBND tỉnh
là cơ sở pháp lý để Liên hiệp
các Hội Khoa học và Kỹ thuật
tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ
được giao thuận lợi, đúng với
các quy định của Nhà nước.

Triển khai thực hiện Quyết
định của Chính phủ, của
UBND tỉnh, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và
các tổ chức khoa học xây dựng
kế hoạch, khắc phục khó khăn,
vướng mắc, tập trung chỉ đạo
thực hiện một số chương trình
tư vấn, phản biện, cung cấp
luận cứ khoa học xác đáng giúp
cấp ủy, chính quyền xem xét,
quyết định những chủ trương,
cơ chế, chính sách, các chương
trình, đề án, dự án phát triển
kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực
khác nhau đạt được những kết
quả đáng khích lệ.

Liên hiệp Hội chủ động
tham mưu và được Thường
trực Tỉnh ủy giao chuẩn bị các
điều kiện để lãnh đạo tỉnh gặp
mặt cán bộ cao cấp, các nhà
khoa học, đại diện lãnh đạo các
tập đoàn, các tổng công ty quê
Hà Tĩnh công tác ở Thủ đô Hà
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ CÔNG TÁC TƯ VẤN, PHẢN BIỆN,
GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KH&CN

Ths Nguyễn Xuân Thiều,
Phó chủ tịch TT Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam (VUSTA)
do GS, TSKH Đặng Vũ Minh - Chủ tịch VUSTA dẫn đầu đã tiến
hành khảo sát hiện trường khu vực mỏ sắt Thạch Khê.

Ảnh: PV
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lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo
Báo cáo chính trị của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội
lần thứ XVII, lần thứ XVIII;
Tham mưu và chuẩn bị các
điều kiện để Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và
lãnh đạo các ban, ngành của
tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành
phố, thị xã gặp mặt cán bộ cao
cấp, các nhà khoa học, các nhà
văn hóa là những người con
quê hương Hà Tĩnh công tác
trên khắp mọi miền Tổ quốc về
thăm quê, góp ý xây dựng
chiến lược phát triển kinh tế-xã
hội của tỉnh tầm nhìn đến năm
2020.

Văn phòng Liên hiệp Hội
chủ trì, phối hợp với các cơ
quan khoa học của Trung ương,
của tỉnh tham gia phản biện,
đánh giá tác động môi trường
của Dự án Thuỷ điện Hương
Sơn-Hà Tĩnh; tư vấn, phản biện
Đề án Quy hoạch bảo vệ môi
trường Hà Tĩnh giai đoạn 2008-
2010 và định hướng đến năm
2020; dự án xây dựng Nhà máy
chế biến phân hữu cơ từ rác
thải sinh hoạt Thành phố Hà
Tĩnh; tư vấn, phản biện về giao
đất giao rừng theo Nghị định
23/CP của Chính phủ ở Kỳ
Nam, Kỳ Anh. Phối hợp với
Liên hiệp các Hội KH&KT
Việt Nam tổ chức khảo sát,
nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ
tư vấn việc chuyển giao, quản
lý đất rừng cho Báo cáo tổng
kết Nghị quyết 28-NQ/TW,
ngày 26/6/2003 của Trung
ương về sắp xếp đổi mới và
phát triển nông, lâm trường
quốc doanh. Phối hợp Hội
KHKT Nông Nghiệp, Hội
KHKT Lâm Nghiệp, Hội
KHKT Thủy Lợi tư vấn, phản
biện dự thảo Quy hoạch phát
triển sản phẩm nông nghiệp
hàng hóa chủ lực vùng ven
biển, vùng đồi rừng tỉnh Hà

Tĩnh đến năm 2020, định
hướng 2030...

Liên hiệp Hội các huyện,
thành phố, thị xã cũng đã tư
vấn, phản biện hàng trăm đề án,
dự án trên địa phương mình.
Liên hiệp Hội Cẩm Xuyên thực
hiện tư vấn, phản biện thành
công Dự án đê biển Cẩm
Trung. Liên hiệp Hội Đức Thọ
tư vấn thực hiện nhiệm vụ xây
dựng nông thôn mới ở một số
xã Tùng Ảnh, Trường Sơn.
Liên hiệp Hội Thành phố Hà
Tĩnh đã tham gia tư vấn nhà
máy sản xuất phân hữu cơ từ
rác thải sinh hoạt thành phố Hà
Tĩnh... 

Các hội KHKT chuyên
ngành cấp tỉnh đã có nhiều hoạt
động tích cực để tham gia tư
vấn, phản biện các đề tài, dự
án, đề án của ngành, của tỉnh
bằng nhiều hình thức khác
nhau. Các Hội thuộc ngành
Nông nghiệp đã tham gia tư
vấn, phản biện nhiều chương
trình, dự án lớn của tỉnh. Tư
vấn, phản biện, đề xuất các giải
pháp phát triển sản xuất nông
nghiệp; đề xuất nghiên cứu, thử
nghiệm, bổ sung các giống lúa
mới phù hợp với các vùng sinh
thái..., các ý kiến tư vấn, phản
biện của các Hội đã được đánh
giá cao. Hội KHKT Lâm
Nghiệp tham gia tư vấn, phản
biện các chương trình, dự án
phát triển lâm nghiệp, dự án
phát triển cây cao su, rà soát
quy hoạch 3 loại rừng, chuyển
đổi mục đích sử dụng rừng, xây
dựng phương án quản lý bảo vệ
và phát triển rừng Hà Tĩnh giai
đoạn 2008-2020. Hội KHKT
Thuỷ Lợi đã tham gia tư vấn về
chiến lược phát triển ngành, Đề
án phát triển nông nghiệp, nông
thôn và nông dân; tư vấn, phản
biện thành công dự án thuỷ lợi,
thuỷ điện Ngàn Trươi - Cẩm
Trang, phương án điều tiết
nước sông Nghèn. Hội Luật

Gia tham gia góp ý vào các dự
thảo Luật; Trung tâm Tư vấn
pháp luật của Hội đã tư vấn, trợ
giúp pháp lý cho nhiều đối
tượng đạt kết quả tốt. Hội Vì
cuộc sống bền vững tham gia
tư vấn Dự án biến đổi khí hậu
Kỳ Nam, dự án phát triển bưởi
Đường, Hương Sơn, tư vấn cho
người dân trong việc ứng dụng
các tiến bộ kỹ thuật vào sản
xuất, xử lý ô nhiễm môi trường
chăn nuôi bằng hầm khí BIO-
GAS và chế phẩm sinh học, tư
vấn vệ sinh môi trường, sản
xuất rau an toàn; tham gia tư
vấn đánh giá tác động môi
trường tòa nhà BMC. Hội Tin
Học phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông tham gia thẩm
định các dự án công nghệ thông
tin; xây dựng bộ tiêu chí đánh
giá mức độ ứng dụng công
nghệ thông tin trong các cơ
quan nhà nước trên địa bàn
tỉnh. Hội Dược Học tham mưu,
tư vấn cho ngành trong công
tác quản lý chất lượng thuốc,
quản lý giá thuốc trên địa bàn.
Các hội viên của hội Luật gia
đã đóng vai trò tích cực trong
tư vấn, phản biện cho việc xây
dựng các văn bản pháp luật của
ngành tư pháp và Đoàn đại biểu
Quốc Hội Hà Tĩnh, đồng thời
tư vấn trợ giúp pháp lý miễn
phí cho người nghèo. Hội Y tá
điều dưỡng tư vấn cho lãnh đạo
Sở Y tế về đào tạo, sử dụng, tổ
chức quản lý điều dưỡng từ
tỉnh đến cơ sở; tổ chức Hội thi
Điều dưỡng giỏi toàn tỉnh; tư
vấn Ban Giám đốc Bệnh viện
về mua sắm trang thiết bị, vật
tư phục vụ công tác chăm sóc,
bảo hộ lao động, chế độ, chính
sách đối với điều dưỡng viên.
Hội Dược học tham gia tư vấn,
phản biện trong các Dự án xây
dựng Bệnh viện Tâm thần,
Bệnh viện Sản nhi, Trung tâm
Kiểm nghiệm Dược phẩm mỹ
phẩm, nhiều sản phẩm thuốc
mới của Công ty cổ phần Dược
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Hà Tĩnh; tư vấn, phản biện
việc xây dựng danh mục thuốc
đấu thầu của các bệnh viện
trong tỉnh. Hội Kế hoạch hóa
gia đình tư vấn tại chỗ và tư
vấn qua điện thoại cho gần
5000 lượt người về các vấn đề
liên quan đến kế hoạch hóa gia
đình, chăm sóc sức khỏe sinh
sản...

Quá trình tư vấn, phản biện
có sự tham gia của nhiều cán
bộ, chuyên gia có kinh nghiệm
trong và ngoài tỉnh. Những ý
kiến tư vấn, phản biện của
Liên hiệp Hội được các cấp,
các ngành liên quan đánh giá
kịp thời, có giá trị khoa học,
thực tiễn, cung cấp nhiều luận
cứ khoa học, góp phần thực
hiện tốt các chương trình, đề
án, Dự án phát triển của tỉnh
cũng như ở các địa phương.

Đạt được những kết quả
bước đầu nhưng nhìn chung
hoạt động này còn gặp không
ít khó khăn, hạn chế. Chưa
thực hiện được nhiều chương
trình tư vấn, phản biện. Chính
phủ và Tỉnh chưa quy định rõ
những chương trình, đề án, dự
án loại nào bắt buộc phải có tư
vấn, phản biện độc lập của
Liên hiệp Hội, các tổ chức
khoa học trước khi triển khai
thực hiện nên để các đơn vị
được giao chủ trì soạn thảo các
các đề án, dự án, các văn bản
pháp quy né tránh.

Để triển khai thực hiện có
nề nếp và thường xuyên nhiệm
vụ tư vấn, phản biện và giám
định xã hội theo đúng các quy
định của Chính phủ và của
UBND tỉnh, trong thời gian
tới, Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật tỉnh xây dựng
kế hoạch triển khai Quyết định
14/2014/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ; Quyết định
số 50/2016/QĐ-UBND của
UBND tỉnh; chủ động làm
việc với các sở, ban, ngành

liên quan để xây dựng một quy
chế phối hợp trong hoạt động
này một các đồng bộ, phù hợp,
thiết thực. Từng bước tham
mưu làm rõ để lãnh đạo tỉnh,
các ngành, các địa phương
thấy hoạt động tư vấn, phản
biện và giám định xã hội là
việc cần thiết, cần làm và phải
làm thực chất, hiệu quả. Định
kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá,
rút kinh nghiệm hoạt động tư
vấn, phản biện và giám định xã
hội của hệ thống tổ chức Liên
hiệp Hội.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về
các chuyên gia trên các lĩnh
vực; tiến hành hội thảo, tập
huấn, đào tạo, nâng cao năng
lực cho đội ngũ cán bộ KHKT
của tỉnh; trao đổi thông tin,
chia sẽ kinh nghiệm hoạt động
tư vấn, phản biện và giám định
xã hội trong đội ngũ chuyên
gia, các tổ chức khoa học.

Thực hiện các biện pháp hỗ
trợ cần thiết cho các tổ chức
khoa học trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ tư vấn, phản
biện và giám định xã hội như:
định hướng lựa chọn nội dung,
cung cấp tư liệu, liên hệ
chuyên gia, chủ trì và tổ chức
hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến
chuyên gia, thông báo nội
dung và kết quả tư vấn, phản
biện đến các tổ chức; giải đáp
kịp thời, thỏa đáng những vấn
đề mà các bên còn có những ý
kiến khác nhau…

Thực hiện nhiệm vụ tư vấn,
phản biện và giám định xã hội
là thực hiện nhiệm vụ khoa
học quan trọng, làm tốt nhiệm
vụ này sẽ phát huy được vai
trò, tiềm năng trí tuệ của đội
ngũ trí thức khoa học công
nghệ trong việc tham gia thực
hiện có hiệu quả các chương
trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế, xã hội của tỉnh
cũng như các địa phương./.

cán làm nòng cốt cho công tác
bồi dưỡng đội ngũ chuẩn bị đổi
mới chương trình sách giáo
khoa phổ thông.

5) Triển khai thí điểm đánh
giá cán bộ quản lý trường học
và giáo viên theo chuẩn năng
lực

Chỉ đạo cụ thể hoá, lượng
hoá các tiêu chí trong bộ tiêu
chuẩn đánh giá cán bộ và giáo
viên theo năng lực mà đề tài đã
xây dựng.

Tổ chức thí điểm triển khai
đánh giá cán bộ quản lý, giáo
viên theo năng lực ở một số
trường trung học phổ thông
trong năm học 2017-2018.

6) Xây dựng Đề án phát
triển Giáo dục Hà Tĩnh  đến
năm 2025 và tầm nhìn đến năm
2030.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh,
hiện nay Sở đang tập trung xây
dựng Đề án phát triển Giáo dục
Hà Tĩnh  đến năm 2025 và tầm
nhìn đến năm 2030; trong đó
nhiều kết quả về xây dựng đội
ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
đã được sử dụng trong việc xây
dựng đề án này.

Với mục tiêu đã được xác
định rõ trước khi nghiên cứu đề
tài là tập trung nghiên cứu các
giải pháp căn cơ, có tính khả
thi cao để xây dựng đội ngũ
CBQL và giáo viên Hà Tĩnh
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo
dục, một vấn đề có tính chất
then chốt quyết định đến thành
công của giáo dục và đào tạo
Hà Tĩnh trong thời gian tới. Vì
vậy, đề tài đã được Lãnh đạo
Sở quan tâm chỉ đạo triển khai
áp dụng vào thực tiễn và bước
đầu đạt được hiệu quả nhất
định.

NQA.

NGHIÊN CỨU...
(Tiếp theo trang 18)
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Trường Cao đẳng
Công nghệ Hà
Tĩnh tiền thân là

Trung tâm xúc tiến việc làm
thuộc Liên đoàn Lao động
tỉnh Hà Tĩnh, có nhiệm vụ tư
vấn, giới thiệu việc làm cho
người lao động. Trải qua
nhiều lần thay đổi chức năng
nhiệm vụ, với tinh thần cầu
tiến để hoàn thiện. Đến nay,
Trường đã không ngừng
được nâng lên cả về số lượng
và chất người dạy cũng như
người học, từng bước đáp
ứng nhu cầu của cộng đồng,
doanh nghiệp và xã hội. 

Tính cho đến nay trường
có 173 CNVCLĐ, trong đó,
thạc sỹ: 16 người; Đại học:
86 người, Cao đẳng: 10;
Trung cấp: 07; CNKT: 54
người; tự chủ 85% kinh phí
chi thường xuyên. Nhà
trường đã và đang tuyển
chọn, đào tạo, bồi dưỡng
trong và ngoài nước để
chuẩn hóa đội ngũ cán bộ,
giáo viên gắn với hướng dẫn
học sinh thực hành theo tiêu
chuẩn trường dạy nghề chất
lượng cao; hiện tại đã có 10
cán bộ, giáo viên học tập

nâng cao trình độ tại Úc,
Malaysia, Hàn Quốc.

Với mục tiêu được nhà
trường đặt lên hàng đầu là
chú trọng đổi mới trong
giảng dạy sáng tạo trong học
tập. Vì thế, ngoài việc bám
sát Quyết định số 761/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án xây
dựng trường dạy nghề chất
lượng cao đến năm 2020,
bên cạnh đó Trường đã bám
sát Nghị quyết 09-NQ/TU
của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh khóa XVII về “Tăng

cường lãnh đạo, chỉ đạo phát
triển khoa học và công nghệ
đến năm 2020 và những năm
tiếp theo”. Với tinh thần
đoàn kết, năng động, sáng
tạo, phấn đấu vượt qua mọi
khó khăn, phát huy truyền
thống của  giai cấp công
nhân và tổ chức Công đoàn
Việt Nam, tiếp cận nhanh với
yêu cầu thực tế, phát triển
đúng hướng, tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ trên các mặt
hoạt động, trong thời gian
qua, Trường đã gặt hái được
khá nhiều kết quả khả quan,
trong đó nổi bật như.

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

Th.s NguyễnTrọng Tấn
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh

Với những thành công trong nghiên cứu,
sáng tạo khoa học
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1. Sáng tạo Robocon:
Luôn chú trọng thu hút

nhân lực công nghệ cao, bổ
sung vào đội ngũ giảng viên
đủ mạnh, chú trọng đầu tư
trang thiết bị máy móc, nhà
xưởng. Song song với công
việc đó từ những năm đầu
2010 Trường đã tổ chức
những cuộc thi nhỏ dành cho
sinh viên và giáo viên tập
làm các ứng dụng sáng tạo,
làm tiền đề mở mang triển
khai cuộc thi Robot cấp
trường năm 2011. Năm 2013
mới là năm bắt đầu nhà
Trường tham gia cuộc thi
Robot cấp quốc gia và cho
đến nay trường đã trải qua 5
năm tham gia chương trình
sáng tạo Robot Việt Nam,
Trường Cao đẳng Công nghệ
đã dần khẳng định được
thương hiệu và vị thế của
một ngôi trường đầu tàu
trong việc áp dụng các tiến
bộ khoa học công nghệ vào
công tác đào tạo. Đã ứng
dụng được những công nghệ
tốt nhất vào trong cuộc thi,
tăng thêm giải pháp thi đấu
và đạt được kết quả cao, qua
5 năm tham gia đã có 3 năm
dành được giải công nghệ và
giải triển vọng của cuộc thi,
nằm trong 3 Trường tốp đầu
về Robocon toàn quốc.

2. Về nghiên cứu cải tiến
xe tiết kiệm nhiên liệu:

Cuộc thi “Lái xe sinh thái,
tiết kiệm nhiên liệu” do
Honda Việt Nam tổ chức
hàng năm là một sân chơi bổ
ích cho sinh viên đam mê
nghiên cứu, cải tiến công

nghệ trong cả nước; mặc dù
mới tham gia trong những
năm gần đây nhưng sinh
viên nhà trường đã đạt
những kết quả rất đáng tự
hào; năm 2016 có 02 đội
tham gia, với thành tích đạt
450km/1 lít xăng, xếp thứ
17/120 đội tham gia; năm
2017, nhà trường tiếp tục có
02 đội tham gia, xếp thứ
20/150 đội tham gia.

3. Lĩnh vực phát triển, cải
tiến thiết bị dạy nghề:

Trường sở hữu đội ngũ
giảng viên là kỹ sư giỏi, nên
thiết bị, máy móc phục vụ thí
nghiệm thực hành cho sinh
viên được đội ngũ nhà giáo
cập nhật cải tiến và sản xuất
mới liên tục. Điển hình năm
2013 Trường có 3 sản phẩm
dự thi toàn quốc đều đạt giải,
1 giải nhất thuộc về thầy Lưu
Trung Kiên, 2 giải nhì thuộc
về thầy Trần Hải Ninh và
Dương Hữu Đức.

4. Lĩnh vực sáng tạo
thanh thiếu niên cấp tỉnh và
quốc gia:

Nhiều năm liền HSSV
của trường tham gia dự thi
đều đạt giải, năm 2012 với
đề tài Robot vệ sinh đường
phố đa năng đã đạt giải Nhất
cấp tỉnh và giải Ba quốc gia;
năm 2013 với đề tài Hệ
thống xử lý nước thải sinh
hoạt đạt giải Nhì cấp tỉnh;
năm 2014 đề tài Trạm rửa xe
tự động đạt giải Nhì cấp tỉnh;
năm 2015 đề tài Máy nén khí
đạt giải Nhì cấp tỉnh và đề tài
Thùng rác thông minh đạt
giải Nhất cấp tỉnh.

Thông qua kết quả sáng
tạo khoa học kỹ thuật và
nhiều giải pháp linh hoạt
trong công tác tuyển sinh,
đào tạo và giải quyết việc
làm cho học sinh sinh viên,
quy mô đào tạo của nhà
trường không ngừng được
nâng lên, từ 5.385 học
sinh/năm (giai đoạn 1995-
2014) đã tăng lên 7.026 học
sinh sinh viên/năm (giai
đoạn 2015-2017). Đến nay
nhà trường đã đào tạo, tập
huấn, tư vấn và giải quyết
việc làm cho 124.116 học
sinh, sinh viên, trong đó có:
583 sinh viên cao đẳng nghề,
4.575 học sinh trung cấp
nghề, 6.225 học sinh sơ cấp
nghề và dạy nghề thường
xuyên, 795 học sinh Bổ túc
trung học phổ thông và học
nghề, 13.147 học viên ô tô,
77.689 học viên xe máy, liên
kết đào tạo 4.372 học sinh
sinh viên; Xuất khẩu lao
động 6.155 người; huấn
luyện an toàn vệ sinh lao
động cho 10.575 người.

Bước vào giai đoạn mới,
nhiệm vụ trọng tâm và
thường xuyên của Trường
Cao đẳng Công nghệ Hà
Tĩnh là tiếp tục phát huy
truyền thống tốt đẹp của con
người và quê hương Hà
Tĩnh, ứng dụng tiềm năng,
lợi thế của khoa học công
nghệ đào tạo nghề chất
lượng cao đáp ứng nhu cầu
các doanh nghiệp trong và
ngoài nước, góp phần tích
cực vào kết quả phát triển
kinh tế - xã hội.



11Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Hµ TÜnh

Đảng ta khẳng định: “Giáo
dục, đào tạo cùng với khoa
học, công nghệ là quốc sách
hàng đầu; đầu tư cho giáo
dục, đào tạo và khoa học, công
nghệ là đầu tư cho phát
triển…”. Trường quân sự tỉnh
Hà Tĩnh thuộc hệ thống nhà
trường quân đội, việc đổi mới,
phát triển giáo dục và đào tạo
gắn với nghiên cứu khoa học
là nhiệm vụ quan trọng cấp
thiết hiện nay.

Tái thành lập tháng 11
năm 1991, trường
quân sự Hà Tĩnh

luôn được UBND tỉnh và Bộ
CHQS tỉnh quan tâm kiện toàn,
nâng cấp toàn diện cả về cơ sở
vật chất cũng như chức năng,
nhiệm vụ, đặc biệt là cán bộ
lãnh đạo, quản lý và đội ngũ
giảng viên. Đó chính là cơ sở
thuận lợi để nhà trường sẵn
sàng nhận và hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ được giao.
Điểm nổi bật trong công tác
GD&ĐT của nhà trường là sự
lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ,
thống nhất, phát triển đúng
định hướng. Chất lượng
GD&ĐT vì thế tiến bộ không
ngừng, luôn đạt và vượt mục
tiêu, chỉ tiêu đề ra, đáp ứng
nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng
kiến thức QP, AN cho các đối
tượng, góp phần xây dựng lực
lượng vũ trang, xây dựng khu
vực phòng thủ tỉnh vững mạnh,
góp phần bảo vệ Tổ quốc trong
tình hình mới. Từ sau khi có

luật Giáo dục quốc phòng và an
ninh (số 30/2013/QH13)  năng
lực đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng của nhà
trường tiếp tục được nâng lên
một bước mới,  quy mô được
mở rộng, chính quy hơn, phần
nào bắt nhịp chung với hệ
thống giáo dục của tỉnh nhà.
Quy trình, chương trình, nội
dung đào tạo được điều chỉnh,
bổ sung và có nhiều đổi mới,
phù hợp với yêu cầu, đối tượng
đào tạo. Công tác GD&ĐT đã
được chú trọng gắn với thực
tiễn địa phương, cơ sở. Công
tác kiểm tra, thanh tra, quản lý
chất lượng GD&ĐT được duy
trì nền nếp, có hiệu quả…

Nhà trường đã hết sức chú

trọng vào đổi mới phương pháp
dạy - học; giải quyết tốt mối
quan hệ giữa người dạy và
người học theo phương pháp
dạy học tích cực. Đã có nhiều
nghiên cứu và ứng dụng về các
phương pháp giảng dạy và cách
thức tổ chức hoạt động dạy học
theo hướng phát triển tư duy
của học viên, từ lý thuyết
chung đưa ra cách tiếp cận đối
với một bài cụ thể, phù hợp với
đối tượng cụ thể; mục đích là
có buổi học chất lượng cao,
vừa đảm bảo tốt các yêu cầu về
kiến thức, vừa phát triển năng
lực, nhất là định hướng nhận
thức cho học viên. Quá trình
GD&ĐT, nhà trường đã tích
cực ứng dụng công nghệ thông
tin và khoa học, công nghệ hiện

KẾT HỢP GIỮA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
TẠI TRƯỜNG QUÂN SỰ HÀ TĨNH

Đại tá Hồ Hữu Hành
Hiệu trưởng Trường quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Một buổi huấn luyện binh khí kỹ thuật
Ảnh: PC
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đại vào dạy học, kết hợp
GD&ĐT với nghiên cứu khoa
học, gắn huấn luyện với quản
lý, rèn luyện kỷ luật, bồi dưỡng
năng lực toàn diện cho học
viên. Đến nay, nhà trường đã
bồi dưỡng kiến thức QP, AN
đối tượng 3 (theo thông tư 38)
được 82 khóa; 5 khóa trung cấp
chuyên nghiệp ngành quân sự
cơ sở; hàng trăm ngàn lượt sinh
viên; đào tạo và tập huấn hàng
ngàn sĩ quan dự bị, ngoài ra còn
rất nhiều đối tượng khác như
tập huấn quân sự cho bạn Lào,
cho cán bộ tại chức trong
LLVT tỉnh,  bồi dưỡng kiến
thức QP, AN đối tượng 3, 4
(thông tư 24)… Kết quả học
tập của các khóa tương đối cao,
tỷ lệ khá và giỏi thường đạt từ
72 – 85%. Nhà trường thực
hiện trao bằng, cấp chứng chỉ
theo đúng quy định. Học viên
thuộc đối tượng đào tạo khi tốt
nghiệp ra trường đảm nhiệm
được chức vụ ban đầu theo
mục tiêu, yêu cầu đào tạo, rất
nhiều đồng chí phát triển và
hoàn thành tốt nhiệm vụ ở các
cương vị lãnh đạo, quản lý.

Hiện nay, xu thế phát triển
GD&ĐT của đất nước và yêu
cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân
đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho
GD&ĐT trong Quân đội những
yêu cầu rất cao. Quan điểm của
chiến lược phát triển Giáo dục-
Đào tạo trong quân đội giai
đoạn 2011-2020 xác định“đổi
mới toàn diện, tạo sự chuyển
biến cơ bản, vững chắc về chất
lượng, hiệu quả GD&ĐT và
nghiên cứu khoa học…”. Để
đạt mục tiêu trên, trường quân
sự đã quán triệt tốt đồng thời có
sự đầu tư đúng hướng cả công
sức và trí tuệ cho lĩnh vực
nghiên cứu khoa học nhất là
trong những năm gần đây.

Đảng ủy, ban giám hiệu nhà
trường nhận thức rằng công tác
giảng dạy và nghiên cứu khoa
học có mối quan hệ biện chứng
với nhau, trực tiếp thúc đẩy
nhau cùng phát triển, khoa học
nếu được nghiên cứu và ứng
dụng tốt sẽ được đưa vào mọi
lĩnh vực trong đời sống xã hội,
nhưng trước mắt là đưa vào
giảng dạy, phục vụ cho các
nhiệm vụ của nhà trường.

Trong tổ chức hoạt động
nghiên cứu khoa học, Nhà
trường triển khai toàn diện các
nội dung nghiên cứu nhằm
phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ
công tác đào tạo và sẵn sàng
chiến đấu, trong đó khuyến
khích những đề tài có tính
lưỡng dụng. Để đạt hiệu quả
cao, Nhà trường chỉ đạo đẩy
mạnh tuyên truyền, giáo dục
nâng cao nhận thức cho đội ngũ
cán bộ, giảng viên, học viên về
ý nghĩa, tầm quan trọng của
công tác nghiên cứu khoa học.
Đồng thời, coi trọng phát huy
vai trò của Ban Tham mưu –
Đào tạo, Khoa Giáo viên trong
tham mưu, đề xuất, hướng dẫn,
đôn đốc, giám sát thực hiện kế
hoạch nghiên cứu khoa học.
Hằng năm, Nhà trường chủ
động xây dựng kế hoạch
nghiên cứu khoa học, chỉ đạo
kiện toàn, phát huy vai trò hội
đồng khoa học. Trong mỗi đề
tài đều được thực hiện chặt chẽ
theo quy trình, từ xây dựng kế
hoạch, đăng ký đề tài, đến tổ
chức hội đồng xét duyệt, thẩm
định, đánh giá, nghiệm thu,
đăng ký, thống kê và quản lý
hồ sơ, sản phẩm nghiên cứu
khoa học đồng thời ứng dụng
nó trong thực tiễn.

Nhằm động viên, khuyến
khích đông đảo cán bộ, giảng

viên, học viên tham gia và đảm
bảo cho công tác nghiên cứu
khoa học phát triển nhanh,
đúng hướng, nhà trường chỉ
đạo bổ sung, ban hành các quy
chế, quy định về hoạt động
nghiên cứu khoa học; quy định
rõ quyền và trách nhiệm nghiên
cứu khoa học đối với từng đối
tượng, lấy kết quả nghiên cứu
khoa học là một tiêu chí đánh
giá mức độ hoàn thành nhiệm
vụ, bình xét thi đua, khen
thưởng của các tập thể, cá
nhân, bình xét phân loại chất
lượng đảng viên, tổ chức Đảng.
Đối với các đề tài, sáng kiến,
các giải pháp dự thi, bài viết
đăng trên các tạp chí… được
trường bảo đảm 100% kinh phí,
đồng thời động viên bằng vật
chất cho những sản phẩm đạt
giải.

Bằng các biện pháp tích cực
trên, hoạt động nghiên cứu
khoa học của Nhà trường đã
ngày càng phát triển sâu rộng;
nhiều đề tài, công trình nghiên
cứu có chất lượng tốt, được
ứng dụng vào thực tiễn, đem lại
hiệu quả thiết thực, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo,
bồi dưỡng kiến thức QP, AN và
giải quyết những vấn đề đặt ra
từ thực tiễn hoạt động của nhà
trường. Chỉ tính riêng từ 10
năm trở lại đây, nhà trường có
354 lượt cán bộ, học viên tham
gia nghiên cứu khoa học, biên
soạn giáo trình, tài liệu, viết tin,
bài. Nhà trường đã thực hiện 12
đề tài cấp quân khu; 57 đề tài,
công trình nghiên cứu cấp Bộ
CHQS tỉnh; hoàn thành 96 đề
tài, sáng kiến cấp Trường; biên
soạn hàng ngàn giáo trình, giáo
án, hàng trăm tin, bài và sáng
kiến kinh nghiệm trong các bài
giảng cụ thể. Điển hình trong

(Xem tiếp trang 29.)
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Hà Tĩnh có diện tích trồng
chè khoảng 1.200 ha, sản lượng
trên 10 ngàn tấn chè búp tươi,
nhiều năm qua, cây chè đã giúp
không ít gia đình xóa đói, giảm
nghèo và vươn lên làm giàu.
Cây chè được xác định là cây
trồng chủ lực trong phát triển
kinh tế của tỉnh, đặc biệt là đối
với các huyện trung du, miền
núi.  Nhờ áp dụng chuỗi giá trị
gia tăng, kiểm soát quá trình
sản xuất đến chế biến, bảo
quản... nên sản phẩm đạt chất
lượng, đảm bảo an toàn, được
thị trường trong và ngoài nước
đón nhận. Hiện nay, chè là cây
trồng duy nhất được sản xuất
theo chuỗi khép kín, an toàn và
bền vững. 

Chè công nghiệp Hà Tĩnh đã
được trồng cách đây 50 năm,
đến năm 2012, theo Quyết định
số 853/QĐ-UBND ngày
27/3/2012 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh, cây chè công nghiệp được
xác định là cây trồng chủ lực.
Tại các vùng chè công nghiệp
tập trung của tỉnh, thu nhập từ
chè công nghiệp ước tính chiếm
30 – 40% tổng thu nhập của
nông hộ. Tuy vậy do nhiều
nguyên nhân cả về sản xuất, chế
biến, tiêu thụ, cả về chính sách
đầu tư khuyến khích phát triển,
cây chè vẫn chưa thực sự trở
thành cây công nghiệp mũi nhọn
đúng với tiềm năng sẵn có của
nó. Ngoài ra, do người sản xuất
còn bị ảnh hưởng bởi tập quán
sản xuất truyền thống, lạc hậu,
chậm thích ứng với xu thế kinh
tế thị trường, chưa có sự đầu tư
thỏa đáng cho cây chè nên chất

lượng, sản lượng và giá trị kinh
tế còn thấp, khả năng cạnh tranh
trên thị trường kém. 

Đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp khuyến khích ký kết hợp
đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản
với nông dân; phát triển các
nhóm nông dân hợp tác, liên kết
sản xuất theo chuỗi giá trị. Trước
thực trạng đó, để tạo bước
chuyển biến trong sản xuất chè
theo hướng phát triển bền vững
nhất là sự bền vững trong chuỗi
giá trị từ sản xuất - thu mua - chế
biến - tiêu thụ sản phẩm, từng
bước nâng cao sức cạnh tranh
sản phẩm chè trên thị trường. 

Được sự hỗ trợ của Dự án
Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh,

từ năm 2014, Trung tâm Khuyến
nông đã xây dựng mô hình
“Chuỗi sản phẩm chè” liên kết
với Công ty Cổ phần Chè Hà
Tĩnh tiêu thụ sản phẩm cho nông
dân nhằm thực hiện mục tiêu mở
rộng diện tích trồng chè, nâng
cao sản lượng và tính cạnh tranh
mặt hàng chè thông qua sản xuất
theo chuỗi giá trị, đạt chất lượng
cao hơn, sản phẩm an toàn đạt
VietGAP, liên kết với thị trường,
tạo công ăn việc làm và có thu
nhập ổn định lâu dài cho bà con
nông dân, góp phần xây dựng
nông thôn mới. 

Với những khó khăn ban đầu
khi xây dựng mô hình chuỗi giá
trị như các hộ dân sản xuất nhỏ

Liên kết trong sản xuất chè: 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BỀN VỮNG

Áp dụng chuỗi giá trị gia tăng góp phần nâng cao chất
lượng sản phẩm chè, tăng sức cạnh tranh; 

Ảnh: PV

Nguyễn Văn Trí
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh
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lẻ, nhận thức của người dân
không cao, không có tổ chức
đứng ra tập hợp người dân để tổ
chức sản xuất và ký hợp đồng
bao tiêu sản phẩm, hạ tầng phục
vụ sản xuất không đảm bảo,
không có điểm thu mua tập
trung. Trung tâm Khuyến nông
đã xây dựng các hoạt động phù
hợp và đã khắc phục các điểm
yếu trong chuỗi giá trị như nâng
cao nhận thức cho người dân
thông qua các cuộc tập huấn và
tham quan tại tỉnh Phú Thọ;
thành lập HTX sản xuất chè
nhằm tổ chức lại sản xuất cho
các hộ dân và đại diện các hộ
dân ký hợp đồng tiêu thụ 100%
sản phẩm với Công ty CP Chè
Hà Tĩnh; hỗ trợ xây dựng hạ tầng
vùng sản xuất và nhà thu mua
tập trung nhằm khắc phục tình
trạng chè quá lứa và bị ôi ngốt.
Đặc biệt, Trung tâm Khuyến
nông đã hỗ trợ các hộ dân các vật
tư đầu vào như giống, phân bón,
thuốc BVTV, tiền khai hoang
làm đất nhằm mở rộng diện tích
trồng mới chè tập trung khắc
phục tình trạng sản xuất nhỏ lẽ,
manh mún. Nhờ vậy, sản lượng
chè tăng qua các năm và giá chè
búp tươi tăng bình quân mỗi năm
12%, từ 6.700 đ/kg năm 2014
lên 7.150 đồng/kg năm 2016,
cao gấp 1,5 lần so với mặt bằng
chung nên đời sống người dân
được cải thiện, nhiều hộ trồng
chè có thu nhập trên 80 triệu
đồng/năm. Nhưng cái thành quả
lớn nhất đó là sự tin tưởng của
người dân với doanh nghiệp,
không chỉ là hiệu quả kinh tế
nhất thời, việc liên kết sản xuất
với doanh nghiệp là cơ sở để cây
chè phát triển một cách bền vững
hơn, người nông dân được mở
mang sự kết nối trong xu thế
phát triển nông nghiệp của thời
hiện đại.

Hiệp định TPP (Hiệp định đối
tác kinh tế xuyên Thái Bình
Dương) có hiệu lực, các doanh
nghiệp và nông dân trồng chè

càng có nhiều cơ hội để nâng cao
giá trị gia tăng và phát triển bền
vững bởi hầu hết các nước tham
gia TPP đều nhập khẩu chè, chỉ
Việt Nam và một vài nước khác
là có khả năng xuất khẩu. Tuy
nhiên, cánh cửa hội nhập mở ra,
cơ hội nhiều nhưng thách thức
cũng không ít cho ngành chè cả
nước nói chung và ngành chè Hà
Tĩnh nói riêng, đó chính là sự đòi
hỏi khắt khe về chất lượng, an
toàn vệ sinh thực phẩm khi tham
gia thị trường tiềm năng này. Vì
vậy, Ban quản lý dự án Phát triển
nông nghiệp Hà Tĩnh và Trung
tâm Khuyến nông đã phối hợp
với Công ty Cổ phần Chè Hà
Tĩnh thực hiện mũi đột phá vào
công tác quản lý thuốc bảo vệ
thực vật và sản xuất chè theo tiêu
chuẩn VietGAP trên toàn bộ diện
tích chè của tỉnh. Hiện nay, đã có
40,35ha chè được cấp chứng
nhận VietGAP, 512,65ha chè đã
đánh giá và đang khắc phục,
hoàn thành các điểm chưa đạt để
cấp chứng nhận vào cuối năm
2017. Như vậy đến cuối năm
2017 tổng diện tích chè kinh
doanh được cấp chứng nhận Vi-
etGAP là 553ha chiếm 71,2%
tổng diện tích chè kinh doanh
của tỉnh. Ngoài ra, đã thành lập
các tổ dịch vụ bảo vệ thực vật và
hỗ trợ các trang thiết bị máy móc
để tổ đảm nhiệm việc phun
thuốc, cắm biển cảnh báo, ghi
chép sổ sách và thông báo ngày
thu hái nhằm kiểm soát vấn đề
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
của các hộ dân. Mặt khác, Công
ty cũng đã thực hiện nhiều biện
pháp như khuyến khích sử dụng
phân hữu cơ thông qua cơ chế hỗ
trợ 140.000 đ/tấn chuyên chở lên
đồi; duy trì mô hình thi Vườn
chè xanh sạch đẹp với mức
thưởng từ  500.000 - 3.000.000
đồng/hộ và yêu cầu người dân
duy trì hái tay trên toàn bộ các
địa bàn, không dùng máy hái và
có hệ thống cán bộ quản lý, kỹ
thuật địa bàn tương đối bài bản.
Đó là những bước chuyển mới

trong sản xuất để sản phẩm chè
Hà Tĩnh tiếp tục vươn xa.

Hiện nay, có khoảng 1.200 hộ
liên kết trồng chè công nghiệp
với Công ty thông qua 3 Xí
nghiệp chè theo hình thức ký
hợp đồng với HTX sản xuất từ
đầu năm, nếu trong năm đó giá
chè biến động tăng thì Công ty
sẽ mua theo giá tăng của thị
trường. Các khâu liên kết được
Công ty thực hiện rất chặt chẽ,
thường xuyên bố trí cán bộ kỹ
thuật chuyên trách từng vùng để
hướng dẫn nông dân trồng, chăm
sóc, thu hái và cam kết thu mua
100% sản phẩm chè búp tươi của
các hộ dân theo hợp đồng đã ký
kết. Chính nhờ có sự liên kết đó
mà Công ty luôn có nguồn
nguyên liệu ổn định, đảm bảo
chất lượng để sản xuất bền vững
còn  hộ trồng chè có “bà đỡ”
trong suốt quá trình sản xuất đến
tiêu thụ nên không lo xảy ra tình
trạng thu mua bấp bênh, được
mùa - mất giá, mà bà con sẽ yên
tâm đầu tư, sản xuất. Và không
thể ngờ rằng, trên những mảnh
đất cằn cỗi cộng với khí hậu
khắc nghiệt như vậy mà từ vùng
đồi núi Hương Sơn, Hương Khê,
Kỳ Anh bây giờ lại được bao phủ
một màu xanh ngát của những
đồi chè ngút ngàn, chúng đang
đua nhau nảy mầm, đâm lá bởi
sự nuôi dưỡng của đất mẹ và một
quy trình chăm sóc an toàn, khoa
học.

Với sự tuân thủ nghiêm ngặt
các khâu từ sản xuất đến chế
biến đã làm nên những sản phẩm
chè có tầm trên thị trường quốc
tế và trở thành loại cây trồng
chính trong đời sống của bà con
vùng sâu, vùng xa và cũng là sản
phẩm chủ lực của tỉnh. Tuy
nhiên, vấn đề thách thức lớn nhất
hiện nay đối với chè Hà Tĩnh là
đa dạng hóa thị trường đầu ra
nhằm giảm thiểu rủi ro và tạo giá
trị gia tăng. Ngoài thị trường
Trung Đông, cần thiết mở rộng
sang các thị trường khác, trong
đó có cả thị trường nội địa.
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Trung tâm Ứng dụng
tiến bộ KH&CN là
đơn vị sự nghiệp

công lập trực thuộc Sở Khoa
học và Công nghệ, thực hiện
chức năng nghiên cứu, ứng
dụng, sản xuất thử nghiệm,
hoàn thiện công nghệ và
chuyển giaonhân rộng các tiến
bộ KHCN vào sản xuất, đời
sống. Cùng với sự phát triển
chung của tỉnh nhà, trong
những năm qua, Trung tâm
Ứng dụng tiến bộ KHCN Hà
Tĩnh đã nghiên cứu, chuyển
giao ứng dụng thành công
nhiều lĩnh vực, góp phần nâng
cao chất lượng sản phẩm và
tăng hiệu quả kinh tếtrên một
số lĩnh vực.   

- Công tác giống cây trồng:
đã nghiên cứu, ứng dụng thành
công công nghệ vi ghép sản
xuất cây ăn quả sạch bệnh;
công nghệ mô – hom sản xuất
cây lâm nghiệp chất lượng cao
keo lai, bạch đàn, gió trầm,
paulownia); công nghệ nuôi
cấy mô tế bào thực vật sản xuất
cây keo lai cung cấp vườn cây
mẹ cho một số vườn ươm tại
Kẽ Gỗ; Ngọc Sơn, Công ty
Thanh thành đạt; ứng dụng
công nghệ nuôi cấy mô sản
xuất thành công một số giống
cây trồng: mía, chuối, các loại
hoa (cúc, đồng tiền, phong lan).
Bảo tồn và lưu giữ được các
nguồn gen sinh học quý của địa
phương (mộc hoa trắng, xích
đồng nam). Đã chuyển giao
công nghệ nuôi cấy mô tế bào
thực vật cho các tỉnh: Quảng
Trị, Quảng Ngãi, Bình Định,

Cao Bằng, Yên Bái, Vĩnh Phúc,
Nghệ An và Viện khoa học
nước Cộng hòa dân chủ nhân
dân Lào.

- Công nghệ xử lý môi
trường: xử lý nước thải y tế, đã
chuyển giao lắp đặt 2 hệ thống
xử lý nước thải y tế cho Trung
tâm chăm sóc sức khỏe sinh
sản và Trung tâm mắt Hà Tĩnh.
Công nghệ xử lý nước sinh
hoạt từ nguồn nước nhiễm
phèn, nhiễm Asen cũng đã
được ứng dụng và chuyển giao
cho người dân trên địa bàn một
số địa phương như Thạch Hà,
Đức Thọ, Hương Sơn, góp
phần nâng cao chất lượng nước
sinh hoạt trong cộng đồng. 

- Công nghệ ứng dụng năng
lượng mặt trời, kết hợp bể ổn
nhiệt và hệ thống náo đảo tự
động trong sản xuất nước mắm
giúp đẩy nhanh và hiệu quả quá
trình lên men trong chế biến
nước mắm, và hiệu quả hơn so
với phương pháp truyền thống
nhờ hệ thống náo đảo tự động
kết hợp ổn định nhiệt độ tối ưu
cho quá trình chế biến thông
qua bể ổn nhiệt giúp chuyển
hóa tối đa nguyên liệu. Đồng
thời, việc bỏ các công đoạn
phơi, đảo đã giúp giảm đáng kể
nhân công lao động,so với
phương pháp truyền thống.
Công nghệ mới này giúp giảm
1/3 thời gian sản xuất nước
mắm và 2/3 nhân lực lao động,
giảm thiểu các tác động bất lợi
của thời tiết, giảm thời gian sản
xuất, góp phần tăng năng suất,
chất lượng, giảm giá thành sản
phẩm và nâng cao sức cạnh

tranh trên thị trường. Hiện công
nghệ đã được Cục Sở hữu trí
tuệ chấp nhận đơn hợp lệ theo
quyết định số 83805/QĐ-
SHTT ngày 22/12/2016 và
quyết định số 14042/QĐ-
SHTT ngày 08/3/2017 và đã
được chuyển giao ứng dụng
cho một số hộ dân và cơ sở sản
xuất chế biến nước mắm tại Hà
Tĩnh và trong cả nước.  

- Công nghệ vi sinh ứng
dụng: Trung tâm đã chuyển
giao ứng dụng thành công công
nghệ sinh học diệt mối tận gốc,
xử lý mối hại nhiều công trình
xây dựng, trường học, bệnh
viện, cơ quan và nhiều hộ dân
trong và ngoài tỉnh, hạn chế sự
phá hoại của mối đến chất
lượng công trình. Đơn vị cũng
đã nghiên cứu, hoàn thiện,
chuyển giao công nghệ sản
xuất các chế phẩm vi sinh vật
hữu ích phục vụ sản xuất nông
nghiệp và xử lý môi trường:
chế phẩm HT-BIO xử lý
môi trường ao nuôi trồng
thủy sản. Chế phẩm NEO-
POLYNUT kích thích tiêu hóa
trong chăn nuôi và nuôi trồng
thủy sản. Chế phẩm sinh học
BOVERIN trừ sâu róm thông.
Đặc biệt chế phẩm HATIMIC
xử lý phế phụ phẩm nông
nghiệp làm phân bón và xử lý
mùi hôi chuồng trại chăn nuôi
do Trung tâm sản xuất đã được
chuyển giao ứng dụng rộng rãi
tại 12 huyện, thị xã và thành
phố và đã được UBND tỉnh ban
hành thành chính sách thông
qua Đề án "Ứng dụng công
nghệ sinh học sản xuất phân

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN GIAO
KHCN PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Th.s Trần Thị Thúy Anh 
Trung tâm ƯDTB KHCN Hà Tĩnh
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hữu cơ vi sinh giai đoạn 2014-
2016 và định hướng đến năm
2020". Đề án đã được UBND
tỉnh phê duyệt theo Quyết định
1175/QĐ-UBND ngày
28/4/2014. Đến nay, với sự hỗ
trợ và chỉ đạo của Sở Khoa học
và Công nghệ, đơn vị đã phối
hợp với Văn phòng điều phối
Chương trình MTQG xây dựng
NTM tỉnh và các địa phương
triển khai sâu rộng việc tập
huấn và ứng dụng chế phẩm vi
sinh trong xử lý phế phụ phẩm
nông nghiệp làm phân bón, xử
lý mùi hôi chuồng trại chăn
nuôi quy mô nông hộ và làm
đệm lót sinh học, góp phần hạn
chế ô nhiễm môi trường nông
thôn. Đã tổ chức Hội nghị triển
khai Đề án cấp tỉnh, cấp huyện
để phổ biến mục tiêu, nội dung
Đề án; xây dựng 2 phóng sự, 5
bài báo nhằm phổ biến thông
tin về Đề án và hiệu quả của
việc sử dụng chế phẩm Ha-
timic. Biên soạn tài liệu và in
ấn 5.000 tờ rơi về kỹ thuật sử
dụng chế phẩm. Đề xuất
UBND tỉnh, văn phòng điều
phối nông thôn mới ban hành
các văn bản đôn đốc triển khai
Đề án đến tận các xã phường,
huyện thị. Tổ chức tập huấn
hướng dẫn kỹ thuật cho 18.080
hộ dân, sau tập huấn có 11.547
hộ dân ứng dụng chế phẩm Ha-
timic vào sản xuất.  Hỗ trợ kỹ
thuật và cung ứng chế phẩm
Hatimic cho các Doanh nghiệp
và hộ dân sản xuất phân hữu cơ
vi sinh từ phế phụ phẩm nông
nghiệp và xử lý mùi hôi chuồng
trại chăn nuôi: kết quả đến nay
đã sản xuất và cung cấp cho thị
trường 151.943 gói chế phẩm
Hatimic (30,4 tấn), cho 1
Doanh nghiệp và các hộ dân tại
13 huyện, thị xã, thành phố ứng
dụng vào sản xuất được 58.925
tấn phân hữu cơ vi sinh từ phụ
phẩm nông nghiệp và xử lý mùi
hôi cho 3.489 chuồng nuôi
nông hộ. Giúp tiết kiệm được

xấp xỉ 41,1 tỷ đồng tiền mua
phân bón (1 gói chế phẩm sản
xuất được 0,7 tấn phân; giá trị
1 tấn phân tương đương
700.000 đồng).

Việc tổ chức triển khai Đề
án và chuyển giao kỹ thuật cho
người dân đã góp phần nâng
cao ý thức và kiến thức kỹ
thuật cho người dân trong việc
bảo vệ môi trường, tái sử dụng
hợp lý các phế thải nông
nghiệp làm phân bón, hạn chế
tình trạng đốt hoặc xả bừa bãi
các loại phế thải nông nghiệp ra
đường giao thông, công trình
thuỷ lợi gây ô nhiễm môi
trường, mất an toàn giao thông,
cản trở tưới tiêu nước, đặc biệt
là giảm được lượng phân bón
hóa học để hạn chế ô nhiễm,
tạo ra sản phẩm sạch cung cấp
cho thị trường góp phần bảo vệ
môi trường và phát triển nền
nông nghiệp hữu cơ bền vững. 

Ngoài ra, Trung tâm đã
chuyển giao thành công công
nghệ nuôi ong lấy mật cho câu
lạc bộ nuôi ong xã Sơn Phú,
Sơn Trung, Sơn Quang huyện
Hương Sơn; công nghệ nuôi
nhím, nuôi lợn rừng cho một số
hộ dân tại xã Sơn Diệm, Sơn lễ,
Sơn Kim và Sơn Tây huyện
Hương Sơn nhằm khai thác lợi
thế ven rừng phát triển sản xuất
đa dạng hóa loại hình sản xuất
cho người dân. 

Quá trình thực hiện chức
năng nhiệm vụ của mình chúng
tôi nhận thấy để công tác
chuyển giao KHCN phục vụ
cộng đồng có hiệu quả hơn,
góp phần tích cực cho sự phát
triển kinh tế - xã hội địa
phương cần thực hiện một số
nội dung sau:

Các công nghệ chuyển giao
cần phù hợp với nhu cầu thực
tiễn của địa phương. Công tác
chuyển giao tập huấn phải gắn

với thực hành và xây dựng mô
hình trình diễn và truyền thông
để nhân rộng. 

Cần có các chính sách phù
hợp với thực tế, tạo môi trường
thuận lợi thúc đẩy hoạt động
ứng dụng và chuyển giao công
nghệ, trong đó xác định Trung
tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN
đóng vai trò nòng cốt trong
công tác tổ chức triển khai
chuyển giao ứng dụng khoa học
công nghệ tại địa phương. Là
cầu nối giữa khoa học và cuộc
sống, nhằm thúc đẩy nhanh việc
chuyển giao ứng dụng các kết
quả nghiên cứu của Viện,
trường đến với người dân. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cần
nâng cao năng lực hoạt động
đáp ứng yêu cầu để trở thành
đầu mối ứng dụng tiến bộ
KHCN vào sản xuất và đời
sống của địa phương, có đủ
năng lực tư vấn, hỗ trợ chuyển
giao công nghệ trên địa bàn.
Nắm bắt nhu cầu công nghệ
trên địa bàn từ đó phối hợp với
các Viện nghiên cứu, trường
đại học và các tổ chức KHCN
để lựa chọn các kết quả nghiên
cứu, công nghệ phù hợp đưa
vào thử nghiệm và ứng dụng
vào thực tiễn sản xuất của địa
phương. Hoàn thiện và làm chủ
công nghệ, chuyển giao công
nghệ hoặc ứng dụng sản xuất
các sản phẩm có thế mạnh của
địa phương để tạo nguồn thu ổn
định, phát triển thành doanh
nghiệp KHCN. Tăng cường
hoạt động dịch vụ chuyển giao
công nghệ, kết nối cung - cầu
công nghệ, tăng cường tuyên
truyền các kết quả nghiên cứu
có tính ứng dụng cao, phù hợp
với địa phương trên các
phương tiện thông tin đại
chúng để người dân có cơ hội
nắm bắt thông tin, chủ động
tìm hiểu và ứng dụng.
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* Tác dụng của nấm Linh
Chi

Nấm Linh Chi là vị thuốc quý
đã được loài người nghiên cứu
sử dụng từ lâu đời. Trong sách
“Thần nông bản thảo” – một
dược thư cổ của Trung Quốc
cách đây hơn 2.000 năm cũng
ghi lại khá nhiều tác dụng chữa
bệnh của nấm Linh Chi. Xưa kia
linh chi chỉ được khai thác trong
thiên nhiên nên nó là loại thuốc
quý, hiếm và rất đắt tiền. Giá
một lạng linh chi còn đắt hơn
một lạng vàng ròng nên chỉ dành
để tiến vua, chúa hoặc bán cho
những người giàu có.

Theo Đông y, Linh Chi đỏ
(Ganoderma lucidum) có tác
dụng kiện não, bảo an, cường
tâm, cường phế, ổn định huyết
áp, giải độc, ích phổi, thông mũi,
chữa ho nghịch hơi, an thần, ích
tỳ khí. Nấm Linh Chi còn có các
tác dụng chữa trị chứng bí tiểu,
bổ thận khí, chữa trị đau nhức
khớp xương, gân cốt, tiêu mỡ,
trường sinh. Theo Tây y, Linh
Chi hỗ trợ tốt trong các bệnh tiểu
đường, viêm gan, hỗ trợ chống
ung thư.

Linh chi đỏ còn được gọi là
Hồng chi, Xích chi, cấu trúc độc
đáo của Nấm Linh Chi chính là
thành phần nhiều nguyên tố
khoáng như : Zn, Fe, Cu, Na,
Mg, Ge,V, Co… chúng tham gia
vào quá trình sinh hóa trao đổi
chất. Chẳng hạn như germanium
(Ge) trong Linh Chi là một tiêu
chí có giá trị trong các dược
phẩm từ Linh Chi để giúp điều
trị tim mạch và giảm đau trong
điều trị ung thư. 

* Tình hình sản xuất nấm
hiện tại 

Ở Việt Nam, Viện Dược liệu
– Hà Nội đã trồng nấm Linh Chi
(giống Trung Quốc) thành công
vào năm 1978. Chín năm sau,
năm 1987, các nhà khoa học
thuộc Ðại học khoa học tự nhiên
đã chọn được giống Linh Chi
mọc hoang ở rừng núi Lâm
Ðồng để nhân giống và đưa vào
sản xuất tại trại trồng nấm Linh
Chi của Xí nghiệp Dược phẩm
TW 24, đạt kết quả tốt vào năm
1988.

Hiện nay có rất nhiều Trung
tâm đầu ngành và nhiều công ty
đã nghiên cứu và nhân rộng
thành công mô hình sản xuất
nấm Linh Chi, điển hình như
Trung tâm nghiên cứu và phát
triển nấm – Viện di truyền nông
nghiệp Việt Nam, Trường đại
học Nông lâm Thành phố Hà Chí
Minh,....

Ở Hà Tĩnh có Trung tâm Phát
triển nấm ăn và nấm dược liệu đã
nghiên cứu và nuôi trồng thành
công nấm Linh Chi đỏ đạt chất
lượng cao, từ đó đã có nhiều mô
hình sản xuất, kinh doanh nấm
có hiệu quả ở quy mô hộ gia
đình, trang trại, gia trại, hợp tác
xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp sản
xuất, sơ chế, chế biến, kinh
doanh nấm. Sản xuất nấm đang
từng bước phát triển theo hướng
chuyên nghiệp, quy mô hàng
hóa; gắn kết đồng bộ các khâu
sản xuất, sơ chế, bảo quản, tiêu
thụ. Nhờ vậy đã có nhiều mô
hình bền vững, đạt hiệu quả kinh
tế cao, tạo thêm việc làm, tăng
thu nhập cho nông dân. Đồng

thời, việc phát triển ngành nấm
còn góp phần bảo vệ môi trường,
nâng cao giá trị gia tăng của sản
xuất trồng trọt nhờ sử dụng các
phụ phẩm nông nghiệp.

Từ những vấn đề trên, việc
sản xuất, chế biến nấm nói chung
và sản xuất trà Linh Chi túi lọc
nói riêng là cần thiết để phát
triển cây nấm, chế biến các sản
phẩm từ nấm và đưa cây nấm với
các tác dụng rất hữu ích của nó
đến với đời sống thường nhật
của mọi người và là sản phẩm
xuất khẩu mang lại lợi nhuận và
giá trị kinh tế cao. Trà Linh Chi
túi lọc là sản phẩm cao cấp để
giải khát, bổ dưỡng. Trên thị
trường Việt Nam hiện có bán
một lượng nhỏ Trà túi lọc Linh
Chi của Nhật Bản, Hàn Quốc và
Trung Quốc với giá khá cao.
Một số doanh nghiệp Việt Nam
cũng thử sản xuất trà Linh Chi
túi lọc nhưng tiêu thụ chậm vì
chất lượng Linh Chi không đảm
bảo, chưa có trà túi lọc Linh Chi
nguyên chất, trong trà túi lọc còn
bổ sung phụ gia rất nhiều như
cam thảo, lá vông, lá sen, cỏ
ngọt, hoa cúc, la hán quả,.v.v…
khi uống không có vị đặc trưng
của nấm Linh Chi,  ngoài ra
trong sản xuất đang còn sử dụng
công nghệ cũ để chế biến, túi lọc
đóng gói Linh Chi thuộc công
nghệ cũ có kẹp sắt nên khi uống
bị ảnh hưởng mùi sắt – người
tiêu dùng khó chấp nhận. Mặt
khác chưa quảng bá cho người
tiêu dùng về những ích lợi mà trà
Linh Chi túi lọc mang lại nên
chưa hình thành thói quen uống
loại trà cao cấp này. Từ thực
trạng trên, ta thấy thị trường trà

TRÀ TÚI LỌC LINH CHI - SẢN PHẨM TỪ NHIỆM VỤ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ths. Trần Hậu Khanh
PGĐ TT Phát triển nấm ăn và NDL Hà Tĩnh
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Linh Chi còn rất mới mẻ và gần
như bị bỏ ngỏ ở Việt Nam trong
khi số người biết và tiêu dùng
các sản phẩm về nấm trong đó có
Linh Chi đã tăng lên đáng kể
trong những năm qua. Một số
nước trong khu vực Châu á, châu
Âu và Châu Mỹ đã bắt đầu biết
và dùng Linh Chi Việt Nam. 

* Trà túi lọc nấm Linh Chi 
Trước tình hình thực tế nêu

trên, để góp phần phát triển sản
phẩm quốc gia, sản phẩm chủ
lực của tỉnh. Sở Khoa học và
Công nghệ Hà Tĩnh đã Ký hợp
đồng với Trạm nghiên cứu, thực
nghiệm và phát triển nấm Quảng
Trị thực hiện dự án: “Nghiên cứu
xây dựng mô hình sản xuất chế
biến nấm Linh Chi công nghệ
cao tại Hà Tĩnh”. Dự án đã được
Hội đồng KHCN chuyên ngành
tổ chức nghiệm thu nhiệm và đã
đánh giá cao kết quả đạt được
của dự án.  Sản phẩm của dự án
có ý nghĩa thực tiễn, cung cấp
thêm sản phẩm mới, góp phần
làm phong phú thêm sản phẩm
thuộc lĩnh vực đồ uống, giải khát
cho thị trường trong và ngoài

tỉnh.
Trong khuôn khổ dự án cũng

đã thể hiện rõ các nội dung cụ
thể, như: - Xây dựng một mô
hình trình diễn Nhà sản xuất nấm
Linh Chi tại Trung tâm Phát triển
Nấm ăn & Nấm dược liệu với
diện tích nhà lán 200m2, Nhà
nuôi trồng luôn luôn đảm bảo
nhiệt độ trong nhà từ 23-320C,
độ ẩm từ 70%-90%, Ánh sáng
tán xạ, có độ thông thoáng tốt,
đảm bảo có thể nuôi trồng nấm
Linh Chi và các loại nấm khác
(Nấm sò, nấm Rơm,..) vào mùa
nắng nóng ở Hà Tĩnh; - Xây
dựng và chuyễn giao quy trình
kỹ thuật sản xuất nuôi trồng nấm
Linh Chi tại Hà Tĩnh từ khâu xử
lý nguyên liệu, phối trộn nguyên
liệu, đóng bịch phôi nấm, hấp
khữ trùng, cấy giống, ươm bịch,
chăm sóc, thu hoạch; - Xây
dựng, chuyển giao các quy trình
chế biến nấm Linh Chi ở dạng
nguyên quả thể, dạng cắt lát và
dạng trà túi lọc tại Trung tâm
phát triển nấm ăn và nấm dược
liệu, đồng thời thiết kế bao bì,
logo, nhãn mác cho trà túi lọc

nấm Linh Chi Hà Tĩnh. Nhiệm
vụ đã xây dựng được Quy trình
sản xuất chế biến nấm Linh Chi
và sản xuất thử nghiệm 1.000
hộp, mỗi hộp 50 gói trà túi lọc
Linh chi (tương đương với 100g
nấm Linh Chi, 02g/gói) Đặc biệt
sản phẩm có đặc trưng riêng và
có sự khác biệt so với các sản
phẩm cùng loại trên thị trường
hiện nay đó là: Sản phẩm Trà túi
lọc nấm Linh Chi với thành phần
100% nấm Linh Chi đỏ (Gano-
derma licidum), không phối trộn
thêm bất kỳ phụ gia nào. Sản
phẩm có hàm lượng protein
16,58%, hàm lượng gluxit
15,20%, Không phát hiện Chì
(Pb), Cadimi (Cd), Asen(As),
Coliforms, E. Coli, Cl. Perfrin-
gens và B.cereus theo phiếu kết
quả thử nghiệm số 16.06.409
ngày 16 tháng 6 năm 2016 của
Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội.
Sản phẩm nấm Linh Chi đỏ đã
được Xác nhận công bố phù hợp
quy định an toàn thực phẩm số
65/2016/YTHT-XNCB ngày 30
tháng 6 năm 2016 của Chi cục an
toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh.

Hiện tại, Trung tâm Phát triển nấm ăn và nấm dược liệu đã làm
chủ quy trình sản xuất trà túi lọc linh chi. Đồng thời, sản phẩm trà
túi lọc linh chi cũng đã được xác nhận công bố phù hợp quy định an
toàn thực phẩm;                                                               Ảnh: PC

Quy trình sản xuất trà túi
lọc nấm Linh Chi 



19Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Hµ TÜnh

Công khai, minh bạch
thông tin trên Cổng/ trang
thông tin điện tử là một trong
số các hình thức công khai
thông tin đối với hoạt động
của cơ quan nhà nước đã
được luật định, nhằm bảo
đảm một phần quan trọng
trong việc thực thi trách
nhiệm công khai thông tin của
cơ quan Nhà nước, hiện thực
hóa quyền tiếp cận thông tin
của Công dân; góp phần tích
cực vào quá trình thúc đẩy
phát triển kinh tế xã hội.

Việt Nam nói chung
và Hà Tĩnh nói riêng
đang dần bước vào

cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư (4.0) của thế giới với
rất nhiều thách thức và khó
khăn, song được kỳ vọng sẽ tạo
ra bước nhảy vọt từ nhiều cơ
hội lớn. Để chủ động hơn trong
quá trình tiếp cận cuộc cách
mạng 4.0, Chính phủ đã có
những chuyển biến mạnh mẽ
trong thời gian qua, đặc biệt là
việc hoạch định cơ chế chính
sách, xây dựng một Chính phủ
kiến tạo và phục vụ, với nền
hành chính minh bạch, thân
thiện và hiện đại. Thực tế, việc
công khai minh bạch thông tin
hoạt động của cơ quan nhà
nước đã trở thành một chủ
trương lớn, được thể hiện rất rõ
trong Hiến pháp năm 2013 và
hệ thống văn bản pháp luật
như: Luật Phòng, Chống tham

nhũng năm 2005, Luật Đất đai
năm 2013, Luật Nhà ở năm
2014, Luật Kinh doanh bất
động sản năm 2014, Luật Đầu
tư công năm 2014, Luật Đầu tư
năm 2014, Luật Doanh nghiệp
năm 2014, sửa đổi Luật bầu cử
Hội đồng nhân dân các cấp
theo hướng mở rộng dân chủ,
xây dựng Nhà nước pháp
quyền; ban hành các Nghị
quyết của Uỷ ban Thường vụ
Quốc hội về bồi thường thiệt
hại cho người bị oan sai, về kê
khai tài sản đối với ứng cử viên
đại biểu Hội đồng nhân dân…
và gần đây nhất là Luật tiếp cận
thông tin năm 2016. Hệ thống
các văn bản luật trên đều khẳng
định trách nhiệm công khai
minh bạch thông tin của cơ
quan Nhà nước và quyền tiếp
cận thông tin của Công dân.

Sự phát triển nhanh, xâm
nhập mạnh mẽ vào mọi mặt đời
sống xã hội của công nghệ
thông tin đã mở ra môi trường
mới, hình thành hệ thống các
phương tiện mới làm thay đổi
căn bản phương thức quản lý,
học tập, giao tiếp và đặc biệt là
tiếp cận thông tin, giao dịch
trực tuyến, được thực hiện trên
môi trường mạng Internet và
thông qua Cổng/ trang thông
tin điện tử. Cả nước hiện có
trên 130 triệu thuê bao di động
với tỷ lệ người sử dụng internet
đạt trên 52% dân số, Hà Tĩnh
có khoảng 11.000 thuê bao di
động, tỷ lệ người sử dụng inter-
net đạt xấp xỷ 50% dân số. Đây
là môi trường, là phương tiện
có vai trò hết sức quan trọng,
mang tại giá trị to lớn để cơ
quan Nhà nước thực hiện trách

Công khai, minh bạch thông tin hoạt động của cơ
quan nhà nước trên Cổng/trang thông tin điện tử

Th.S. Lê Văn Dũng
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
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nhiệm công khai minh bạch
thông tin; cho phép mọi cấp,
mọi ngành, mọi cơ quan cập
nhật, công khai thông tin kịp
thời theo phạm vi trách nhiệm,
thẩm quyền của mình một cách
dễ dàng với phạm vi không
gian, thời gian và đối tượng
phục vụ không giới hạn, song
chi phí rất nhỏ thông qua Cổng/
trang thông tin điện tử.

Tại Hà Tĩnh, 100% các sở
ban ngành, UBND cấp huyện
và 195/262 UBND cấp xã có
trang thông tin điện tử, cùng
với đó là Cổng thông tin điện
tử và Cổng dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh thường xuyên
được quản lý, kiểm soát và cập
nhật thông tin để công khai
phục vụ nhu cầu tiếp cận thông
tin của Nhân dân. Nhằm thúc
đẩy mạnh mẽ hơn, thiết thực
hơn trong việc công khai minh
bạch thông tin trên Cổng/ trang
thông tin điện tử của cơ quan
nhà nước, ngày 24/9/2016,
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 22/2016/NQ-HĐND
quy định một số chính sách đẩy
mạnh ứng dụng CNTT nhằm
cải thiện chỉ số tính minh bạch
và tiếp cận thông tin, góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 739 /QĐ-
UBND ngày 22/3/2017 về việc
ban hành danh mục thông tin
công khai minh bạch trên
Cổng/Trang thông tin điện tử
của các cơ quan nhà nước tỉnh
Hà Tĩnh. Cùng với việc ban
hành danh mục thông tin bắt
buộc cơ quan nhà nước phải
công khai trên cổng/ trang
thông tin điện tử, UBND tỉnh
giao Sở Thông tin và Truyền
thông giám sát, định kỳ đánh
giá kết quả công khai thông tin
của cơ quan nhà nước trong
toàn tỉnh. Kết quả rà soát, đánh

giá Cổng/ trang thông tin điện
tử của các sở ban hành và
UBND cấp huyện 6 tháng đầu
năm 2017 cho thấy tất cả các
cơ quan, địa phương đều chủ
động thực hiện trách nhiệm
công khai minh bạch thông tin
hoạt động của đơn vị mình theo
quy định, song vẫn còn một số
nhóm thông tin chưa được cập
nhật kịp thời, công khai chưa
đầy đủ. Cụ thể như nhóm thông
tin về tài chính, sử dụng ngân
sách; về khen thưởng, xử phạt
đối với cá nhân, tập thể; Thông
tin thống kê về ngành, lĩnh vực
(đối với sở, ban, ngành) hoặc
thông tin thống kê của các địa
phương,... Sau khi có kết quả rà
soát, đánh giá, các đơn vị đã tổ
chức nâng cấp Cổng/ trang
thông tin điện tử, cập nhật bổ
sung thông tin đầy đủ hơn.
Trong quý IV năm 2017, Sở
Thông tin – Truyền thông tiếp
tục rà soát, đánh giá báo cao
UBND tỉnh. Bên cạnh đó, bộ
chỉ số đánh giá cải cách hành
chính và bộ tiêu chí đánh giá
mức độ ứng dụng công nghệ
thông tin trong cơ quan nhà
nước đều có các tiêu chí đánh
giá về chất lượng Cổng/ trang
thông tin điện tử và dịch vụ
công trực tuyến.

Khi người dân và doanh
nghiệp được tự do tiếp cận,
khai thác đầy đủ thông tin từ cơ
quan nhà nước, không bị hạn
chế về không gia và thời gian
sẽ giúp tiết giảm đáng kể chi
phí về thời gian và tiền bạc
trong xã hội; sẽ có thêm điều
kiện để nắm bắt các cơ hội mới;
cho phép rút ngắn quy trình sản
xuất kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh của doanh
nghiệp. Khi mọi thông tin hoạt
động của cơ quan nhà nước
được công khai, minh bạch đầy
đủ và kịp thời, đặc biệt là hệ
thống thông tin về chủ trương,

chế độ, chính sách, định hướng
chiến lược và văn bản quy
phạm pháp luật…, đồng nghĩa
với việc mọi doanh nghiệp
được bình đẳng hơn về cơ hội,
môi trường cạnh tranh sẽ lành
mạnh hơn. Bên cạnh đó, Cổng/
trang thông tin điện tử là một
kênh thông tin tích cực, thân
thiện đối với người dân, doanh
nghiệp khi tiếp cận thông tin,
kịp thời nắm bắt những thay
đổi đối với các chính sách, các
quy định, quy trình thủ tục
hành chính. Nhờ vậy, hiệu quả
giao dịch giữa người dân,
doanh nghiệp với cơ quan hành
chính được diễn ra nhanh
chóng, thuận lợi, hiệu quả hơn.
Giờ đây, người dân, doanh
nghiệp còn dễ dàng đóng góp ý
kiến vào quá trình xây dựng thể
chế chính sách; thường xuyên
giám sát được quá trình giải
quyết thủ tục hành chính; được
trực tiếp đánh giá, phản ánh
thái độ, chất lượng phục vụ của
từng cán bộ công chức, từng cơ
quan nhà nước trên Cổng thông
tin điện tử. Thông qua đó, bộ
máy hành chính nhà nước trở
nên năng động hơn, hiệu lực,
hiệu quả hơn và liêm chính
hơn. 

Bởi vậy, Cổng/ trang thông
tin điện tử của cơ quan nhà
nước khi được vận hành đúng
nghĩa và có kiểm soát thì nó trở
thành phương tiện, là môi
trường hết sức quan trọng, có
giá trị thiết thực, làm cầu nối
tích cực giữa người dân, doanh
nghiệp với bộ máy hành chính
nhà nước; xóa bỏ rào cản về
không gian và thời gian trong
tiếp cận thông tin và giao dịch,
cũng như lề lối làm việc trì trệ;
giúp cho nền hành chính trở
nên thân thiện, minh bạch hơn,
dễ dàng phục vụ người dân
được nhanh hơn, nhiều hơn và
tốt hơn.
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Con người trong quá trình tìm kiếm
cuộc sống tốt đẹp hơn luôn tồn tại
những mâu thuẫn về lợi ích giữa các

mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Phát triển
bền vững là một khái niệm mới nhằm định
nghĩa một sự phát triển về mọi mặt trong hiện
tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển
trong tương lai xa. Khái niệm này hiện đang là
mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia trên thế
giới, mỗi quốc gia sẽ dựa theo đặc thù kinh tế,
xã hội, chính trị, địa lý, văn hóa... riêng để
hoạch định chiến lược phù hợp nhất với quốc
gia đó.

Phát triển bền vững là hướng đi tất yếu của
mọi ngành sản xuất. Dựa trên quan niệm về
phát triển bền vững và lược khảo lý thuyết có
liên quan, tác giả đã đề xuất khái niệm “Phát
triển lâm nghiệp bền vững là quá trình xây
dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ và sử dụng tài
nguyên rừng và đất rừng đảm bảo đồng thời
các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ
môi trường sinh thái và đảm bảo công bằng lợi
ích từ tài nguyên rừng giữa các thế hệ”. Đồng
thời, tác giả cũng đưa ra mục tiêu, nội dung
phát triển lâm nghiệp bền vững và các yếu tố
ảnh hưởng đến phát triển lâm nghiệp bền
vững.

Trên cơ sở lý thuyết Phát triển lâm nghiệp
bền vững, tác giả tiến hành đánh giá phát triển
lâm nghiệp theo hướng bền vững huyện Can
Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh. Huyện Can Lộc là một
huyện nằm phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, có địa
hình lòng chảo, nghiêng từ tây sang đông, bị
chia cắt bởi hệ thống sông ngòi phức tạp. Tài
nguyên đất, tài nguyên rừng của huyện Can
Lộc nghèo kiệt, khí hậu điển hình của miền
trung là mùa hè khô nóng, mùa đông ẩm, mưa
nhiều, tương đối khắc nghiệt. Thời gian gần
đây, tình hình kinh tế xã hội huyện chuyển biến
theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên vẫn ở
mức thấp so với toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thực trạng phát triển lâm nghiệp huyện
Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh:

- Thực trạng xây dựng, bảo vệ và phát
triển tài nguyên rừng:

Có thể nhận định công tác xây dựng, phát
triển rừng của huyện Can Lộc còn tương đối
kém: diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng
tăng lên, đặc biệt là đất trống; diện tích các loại
rừng đều giảm.

Biến động diện tích rừng và đất lâm nghiệp
giai đoạn 2014-2016 cho thấy diện tích rừng
và đất lâm nghiệp huyện đều giảm. Hàng năm
diện tích rừng được trồng lại, trồng mới và
chăm sóc thành rừng so với diện tích rừng khai
thác có sự chênh lệch lớn, diện tích rừng tăng
lên từ các biện pháp lâm sinh còn rất ít.

Rừng tự nhiên huyện hầu hết là rừng cây
gỗ, chỉ hơn 1% là rừng trồng cây nứa và đều
là rừng nghèo và nghèo kiệt. Rừng trồng có tới
hơn 70% rừng trồng là rừng keo, thông thuộc
nhóm cây gỗ mềm tăng trưởng nhanh, siêu
nhanh cho chất lượng gỗ không cao. Có thể
nhận định chất lượng rừng của huyện ở mức
thấp.

Bảng 1: Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp
phân theo mục đích sử dụng năm 2016

Với đặc điểm thời tiết, khí hậu khắc nghiệt,
địa hình chia cắt, phức tạp, cơ sở hạ tầng thấp
gây khó khăn cho công tác kiểm soát cháy
rừng và công tác chữa cháy rừng và rủi ro diễn
biến phức tạp.

- Thực trạng sản xuất kinh doanh lâm
nghiệp:

ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP THEO HƯỚNG
BỀN VỮNG HUYỆN CAN LỘC - TỈNH HÀ TĨNH

ThS. Võ thị Phương Nhung (*)
Trường Đại học Lâm Nghiệp
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Bảng 2: GTSX ngành LN phân theo hoạt
động qua 3 năm (2014-2016)

Hai hoạt động chính mang lại GTSX cho
ngành lâm nghiệp là hoạt động trồng, chăm
sóc rừng và khai thác lâm sản, trong đó chủ
yếu là khai thác gỗ nguyên liệu giấy. Giá trị
sản xuất từ thu nhặt sản phẩm từ rừng có giá
trị rất thấp và có xu hướng giảm. Các hoạt
động nội bộ ngành lâm nghiệp biến động
không ổn định và tiềm ẩn nguy cơ phát triển
thiếu bền vững khi giá trị hoạt động trồng,
chăm sóc rất nhỏ so với hoạt động khai thác.

Năm 2016 toàn huyện có 17 cơ sở sản xuất,
chế biến lâm sản. Các cơ sở chế biến lâm sản
này đều có quy mô rất nhỏ, chủ yếu đặt tại
vườn ở, đất ở hộ gia đình nằm xen lẫn trong
khu dân cư gây ảnh hưởng tới môi trường.
Công nghệ chế biến thô sơ, sản phẩm chế biến
lâm sản hầu hết là sản phẩm thô, phục vụ nhu
cầu tiêu dùng tại chỗ và gỗ nguyên liệu giấy.

- Phát triển xã hội hóa nghề rừng:
Tính đến băm 2016, 100% diện tích đất đã

được giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận
cho các đối tượng quản lý. Từ công tác giao
đất, giao rừng của huyện đã từng bước tạo việc
làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân địa
phương, tuy nhiên hầu hết các chủ quản lý đầu
tư tự phát, manh mún và không theo quy hoạch
ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động đầu tư và
hoạt đông giao, cho thuê đất.

Năm 2016 là năm đầu tiên Huyện Can Lộc
thu được số tiền về dịch vụ lâm nghiệp từ
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh -
đơn vị chủ quản của Khu du lịch Cửa Thờ -
Trại Tiểu tại xã Mỹ Lộc số tiền 382 triệu đồng.
Đến nay huyện vẫn chưa thực hiện được chi
trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ quản
lý.

Đánh giá phát triển lâm nghiệp theo hướng
bền vững huyện Can Lộc:

Qua đánh giá thực trạng phát triển lâm
nghiệp huyện Can Lộc, tác giả đã đưa ra được

một số nhận định về phát triển lâm nghiệp
huyện theo hướng bền vững và chưa bền vững
như sau:

- Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền
vững: (1) Từng bước thực hiện quy hoạch phát
triển sản xuất, chế biến lâm sản tập trung và
quy mô lớn hơn. Đây là hướng đi có tính bền
vững, nhằm giảm thiểu tác động đến môi
trường, xã hội của các cơ sở sản xuất không đủ
tiêu chuẩn, tăng hiệu quả của hoạt động chế
biến lâm sản; (2) Cải thiện một phần chất
lượng rừng tự nhiên (3) Bước đầu có kết quả
trong việc thực hiện xã hội hóa nghề rừng. Tuy
chỉ mới đạt được kết quả trong giao, cho thuê
đất và thực hiện thu dịch vụ lâm nghiệp, nhưng
đây cũng là thành quả cho thấy sự phát triển
theo hướng bền vững, xã hội chung tay phát
triển ngành lâm nghiệp.

- Phát triển lâm nghiệp chưa theo hướng
bền vững: (1) Diện tích các loại rừng đều
giảm, diện tích đất chưa có rừng tăng lên;
(2)Diện tích khai thác lớn hơn diện tích trồng
mới, chăm sóc rừng; (3) Kiểm soát rủi ro, chặt
phát rừng chưa được quản lý chặt chẽ; (4) Các
loài cây được chọn để trồng chưa mang lại
hiệu quả. Các loài cây được lựa chọn trồng chủ
yếu là các loài thuộc nhóm gỗ mềm, tăng
trưởng nhanh cho chất lượng gỗ không cao và
mang lại lợi ích kinh tế thấp. Về dài hạn, cơ
cấu cây trồng, và giống cây hiện đang sử dụng
cho thấy sự thiếu bền vững; (5) Cơ cấu lâm sản
khai thác chưa hợp lý, mang lại hiệu quả kinh
tế thấp. Từ thực trạng cho thấy 90% gỗ khai
thác đều là gỗ nguyên liệu giấy, chỉ 1 phần nhỏ
gỗ khai thác là gỗ cho xuất khẩu, sản xuất chế
biến tinh.

Nhìn chung, phát triển lâm nghiệp theo
hướng bền vững của huyện Can Lộc, tỉnh Hà
Tĩnh vẫn ở mức rất thấp. Để có thể theo đuổi
mục tiêu phát triển bền vững, ngành lâm
nghiệp và chính quyền huyện cần thực hiện
đồng bộ các giải pháp về thể chế, chính sách;
trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng cần có chiến
lược và thực hiện nghiêm túc; sản xuất chế
biến lâm sản tập trung, nâng cao cơ sở vật chất
kỹ thuật; thực hiện xã hội hóa nghề rừng nhằm
tăng nguồn huy động vốn cho phát triển lâm
nghiệp.

_________
(*) Giảng viên Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Lâm Nghiệp 
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ỨNG DỤNG CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT NHẰM
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG KHÍ BIOGAS CỦA GIA TRẠI
VÀ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH

Trần Hòa Duân1, Ngô Quỳnh Phương1, Nguyễn Thị Việt1, 
Ngô Thị Thêu1, Nguyễn Hữu Đồng2, Lê Ngọc Nhân3

Trong những năm gần đây ngành chăn
nuôi ở Hà Tĩnh đã có những bước
chuyển đổi đáng kể, trong đó ngành

chăn nuôi lợn là phát triển mạnh. Đặc biệt, trong
giai đoạn từ 2011 - 2016, tỷ trọng giá trị chăn
nuôi trong cơ cấu nông nghiệp tăng từ 34,4%
(năm 2010) lên 48,2% (năm 2015); tổng đàn lợn
trong năm 2015 và 2016 tăng gấp 1,4 lần so với
năm 2011. Bên cạnh đó, sự chuyển dịch nhanh
trong cơ cấu chăn nuôi lợn từ quy mô nhỏ, hộ
gia đình sang quy mô công nghiệp, liên kết với
doanh nghiệp trong giai đoạn 2011- 2013. Tỷ lệ
chăn nuôi lợn trang trại công nghiệp tăng nhanh
từ 54% (năm 2011) lên 81% (năm 2013), chăn
nuôi gia trại giảm mạnh từ 46% (năm 2011)
xuống còn 19% (năm 2013) [2][4][5]. Cùng với
sự phát triển của các trang trại chăn nuôi thì việc
tận dụng nguồn chất thải trong chăn nuôi để sản
xuất khí biogas và giảm thiểu ô nhiễm môi
trường là hết sức cần thiết. 

Sự phát triển nhanh của việc xây dựng hầm
biogas của gia trại và trang trại là kết quả của
việc phát triển trang trại với mục tiêu vừa giải
quyết chất thải chăn nuôi (mục tiêu chủ yếu của
trang trại) vừa sử dụng khí biogas (mục tiêu

chính của gia trại). Tuy nhiên hình thức sử dụng
khí biogas của gia trại và trang trại vẫn có hiệu
suất thấp, lãng phí (xả thải và đốt tự do gây hiệu
ứng nhà kính) và đơn giản (chỉ đun nấu). Có
nhiều vấn đề tồn tại đã hạn chế việc sử dụng hiệu
quả khí biogas của cả gia trại và trang trại mà
quan trọng nhất là chất lượng khí biogas thấp
(hàm lượng khí CH4 chỉ đạt 52-67%). Hiệu suất
tạo khí không ổn định vào mùa đông và mùa hè
(hàm lượng khí methane vào mùa hè khoảng 60-
65% trong khi hàm lượng khí methane vào mùa
đông khoảng 50-55%). Hàm lượng khí đồng
hành không mong muốn còn rất cao, đặc biệt là
khí H2S (khí ăn mòn động cơ 3000-7000 ppm).
Người sử dụng không chủ động được lượng khí
cho các thiết bị tiêu thụ trong một thời gian dài
liên tục do thiếu sự ổn định về lượng khí biogas
và thiếu sự ổn định áp suất khí.

Từ những vấn đề trên, việc áp dụng các giải
pháp công nghệ nhằm mục đích tạo khí biogas
ổn định mà ko phụ thuộc vào điều kiện thời tiết
với chất lượng khí biogas cao. Ngoài ra, việc cải
thiện được tình trạng thiếu áp suất, cũng như
lượng khí biogas cho việc sử dụng liên tục trong
một thời gian dài là hết sức cần thiết nhằm nâng

Hình 1: Hệ thống lọc khí biogas, đang được tác giả lắp đặt tại hộ dân;       Ảnh: PC



24 Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Hµ TÜnh

cao khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả khí
biogas ở các gia trại và trang trại chăn nuôi lợn
trên địa bàn Hà Tĩnh. Trong bài báo này chúng
tôi sẽ trình bày kết quả của việc áp dụng các giải
pháp về mặt công nghệ và kỹ thuật để nâng cao
chất lượng khí biogas là sản phẩm của đề tài
"Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN
trong sản xuất và sử dụng hiệu quả khí Biogas
chất lượng cao ở các trang trại chăn nuôi tập
trung tại Hà Tĩnh".

1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
1.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các nhóm vi sinh vật

kỵ khí tham gia vào quá trình chuyển hóa cơ chất
trong hầm biogas bao gồm: (1) các nhóm vi
khuẩn kỵ khí sinh các enzyme protease, lipase,
amylase và cellulase ngoại bào; (2) các nhóm vi
khuẩn kỵ khí có khả năng tự dưỡng vô cơ sử
dụng H2S và CO2 làm nguồn carbon và năng
lượng; (3) các nhóm vi khuẩn kỵ khí có khả năng
chuyển hóa các acid hữu cơ thành acid acetic;
(4) các nhóm vi khuẩn cổ kỵ khí Archaea tham
gia vào quá trình chuyển hóa acid acetic thành
khí methane (CH4).

1.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phân lập vi khuẩn kỵ khí: Sự phân lập vi

khuẩn kỵ khí được tiến hành theo phương pháp
dãy pha loãng trong ống nghiệm chứa môi trường
phân lập có thạch 2% (low melting temperature
agar). Các ống nghiệm được đậy bằng nút cao su
có nắp vặn bằng nhựa cứng [3]. 

- Phương pháp chế tạo hệ thống lọc khí bio-
gas: nguyên tắc lọc khí dựa trên cơ chế phản ứng
hóa học và hấp phụ khi khí biogas đi qua hệ
thống lọc gồm 4 cột lọc: cột thứ nhất chứa dung
dịch vôi tôi bão hòa; cột thứ hai với lớp đáy là
hỗn hợp xơ dừa và phoi sắt, lớp thứ trung gian
là trấu và phoi sắt và lớp trên cùng là phoi sắt;
cột thứ ba chứa carbon hoạt tính và than sinh học
và cột lọc thứ tư chứa NaOH tinh thể và hạt Sil-
icagel 

- Phương pháp nâng tích và đẩy khí chủ động:
Một máy hút và thổi khí được lắp đặt trước hệ
thống lọc khí nhằm hút khí biogas từ trong hầm
và đẩy qua hệ thống lọc khí và đẩy khí bioas sạch
sau khi lọc vào túi chứa khí. Một máy hút và đẩy
khí thứ hai được lắp đặt sau túi khí để đẩy khí
biogas sạch đến thiết bị sử dụng khí biogas đầu
cuối như động cơ phát điện biogas, bếp nấu hay
thiết bị thắp sáng. Một van xả an toàn được lắp
đặt trước hệ thống túi tích khí nhằm giúp đảm
bảo việc duy trì áp suất an toàn cho túi khí. Van
được thiết kế đơn giản từ bình nhựa trong có thể
tích 1 lít và ống nhựa PVC đường kính 21 mm
có lắp đặt co chữ T với một đầu nhúng vào trong

nước của bình nhựa và hai đầu thẳng còn lại dẫn
khí biogas sau lọc đi vào túi tích khí.

2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Đã tiến hành phân tích chất lượng khí của 03

mô hình có quy mô nuôi khác nhau, thứ nghiệm
vào mùa đông và mùa hè với 03 đợt phân tích
được lặp lại. Cụ thể:

1. Gia trại bà Hoàng Thị Thanh, xã Thạch
Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với quy mô
30 con lợn, hầm biogas được xây bằng xi măng
có thể tích 10 m3. 

2. Gia trại bà Nguyễn Thị Thạch, xã Thạch
Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh với quy mô
100 con lợn, hầm biogas được làm bằng vật liệu
composite có thể tích 30m3. 

3. Trang trại ông Nguyễn Chính Cảnh, xã
Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với
quy mô 1200 con, hầm biogas được xây dựng
bằng bạt HDPE bao phủ có thể tích khoảng 500
m3. 

2.1. Kết quả phân tích chất lượng khí bio-
gas của gia trại và trang trại trước khi bổ
sung chế phẩm vi sinh

Kết quả phân tích chất lượng khí của các trang
trại và gia trại theo mùa trước khi bổ sung chế
phẩm vi sinh được trình bày qua bảng 1 và 2.

Bảng 1. Chất lượng khí biogas của trang trại
và gia trại vào mùa đông

Bảng 2. Chất lượng khí biogas của trang trại
và gia trại vào mùa hè

2.2. Kết quả phân tích chất lượng khí bio-
gas của gia trại và trang trại sau khi bổ sung
chế phẩm vi sinh

Chế phẩm vi sinh được bổ sung vào hầm bio-
gas gia trại và trang trại với thời gian 6 tháng
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mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9/2016 và 6 tháng
mùa đông từ tháng 10/2016 đến tháng 3/2017
với lượng chế phẩm bổ sung 2.5 lít chế phẩm/10
m3 thể tích hầm biogas theo định kỳ bổ sung là
35 ngày/1 lần.

Mỗi đợt bổ sung cách nhau 10 ngày để đảm
bảo vi sinh trong đợt bổ sung trước không còn
ảnh hưởng đến chất lượng của đợt bổ sung tiếp
theo. Chất lượng khí biogas sau khi bổ sung chế
phẩm sẽ được phân tích 7 đợt cho mỗi lần bổ
sung, cụ thể là thời điểm To; T10; T15; T20;
T25; T30; T35 lần lượt tương ứng với các thời
điểm như sau: ngay trước khi bổ sung chế phẩm
và sau 10; 15; 20; 25; 30; 35 ngày bổ sung chế
phẩm vi sinh.

2.2.1. Mùa hè
Kết quả phân tích chất lượng khí biogas của

các gia trại và trang trại được bổ sung chế phẩm
vi sinh vào mùa hè được thể hiện qua bảng 3,4
và 5. 

Bảng 3. Chất lượng khí biogas của gia trại
30 con lợn được bổ sung chế phẩm vi sinh vào
mùa hè

Bảng 4. Chất lượng khí biogas của gia trại
100 con lợn được bổ sung chế phẩm vi sinh vào
mùa hè

Bảng 5. Chất lượng khí biogas của trang trại
1200 con lợn được bổ sung chế phẩm vi sinh vào
mùa hè

2.2.2. Mùa đông
Kết quả phân tích chất lượng khí biogas của

các gia trại và trang trại được bổ sung chế phẩm
vi sinh vào mùa đông được thể hiện qua bảng 6,
7 và 8. 

Bảng 6. Chất lượng khí biogas của gia trại
30 con lợn được bổ sung chế phẩm vi sinh vào
mùa đông

Bảng 7. Chất lượng khí biogas của gia trại
100 con lợn được bổ sung chế phẩm vi sinh vào
mùa đông

Bảng 8. Chất lượng khí biogas của gia trại
1200 con lợn được bổ sung chế phẩm vi sinh vào
mùa đông

Kết quả thực tế đã chứng minh việc áp dụng
chế phẩm vi sinh đã làm tăng chất lượng khí bio-
gas thông qua việc tăng hàm lượng khí CH4 lên
khoảng 15% và giảm nồng độ đáng kể các khí
đồng hành không mong muốn CO2, H2S và NH3
xuống khoảng 10%; 3000 ppm; 500 ppm tương
ứng. Điều này đã chứng minh rằng tất các nhóm
vi sinh vật trong chế phẩm vi sinh kỵ khí bổ sung
đã hoạt động tốt không chỉ đối với các nhóm vi
sinh có tác dụng thúc đẩy quá trình sinh khí CH4
mà còn những nhóm vi sinh vật có tác dụng làm
giảm khí CO2, NH3 và H2S. Việc giảm đáng kể
các khí đồng hành không mong muốn (CO2, NH3
và H2S) sẽ giúp làm kéo dài tuổi thọ và thời gian
hoạt động của hệ thống lọc khí biogas.  
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Thời gian sinh khí biogas theo cơ chế tự
nhiên thường diễn ra trung bình là 25-30 ngày
và đạt hiệu suất cao nhất sau 35-40 ngày ủ. Theo
kết quả phân tích chất lượng khí được trình bày
trong phần kết quả cho thấy rằng bắt đầu có sự
tăng về thể tích và chất lượng khí biogas sau 15
ngày bổ sung chế phẩm kể cả mùa đông và mùa
hè đối với cả gia trại và trang trại. Điều này
chứng tỏ rằng chế phẩm vi sinh bổ sung đã làm
rút ngắn thời gian sinh khí biogas và thời gian
đạt hiệu suất cực đại xuống trung bình là 10 và
15 ngày tương ứng cho cả mùa đông lẫn mùa hè.
Ngoài ra, việc bổ sung chế phẩm vi sinh vào hầm
biogas đã góp phần xử lý những vấn đề tồn tại
của hầm biogas như chống đóng váng, kết tảng
của chất thải hầm biogas, và giảm mùi hôi rõ rệt. 

2.3. Hiệu quả của việc ứng dụng hệ thống
lọc khí biogas hiệu quả cao

Kết quả của việc ứng dụng hệ thống lọc khí
biogas đã làm thay đổi rõ rệt chất lượng khí bio-
gas và luôn đảm bảo khí biogas sau khi qua lọc
đáp ứng hoàn toàn về yêu cầu chất lượng khí bio-
gas cho động cơ phát điện biogas. Kết quả chất
lượng biogas sau khi qua bộ lọc được trình bày
qua bảng 9. 

Bảng 9. Bảng so sánh kết quả chất lượng khí
biogas sau khi qua bộ lọc cả mùa đông và mùa
hè và yêu cầu chất lượng khí biogas cho động cơ
phát điện

Theo kết quả phân tích chất lượng khí biogas
sau khi lọc cho thấy hệ thống lọc hoạt động rất
hiệu quả trong việc loại bỏ các khí đồng hành
không mong muốn, khi biogas có hàm lượng khí
CH4 đạt gần như tuyệt đối (95-100%), khí CO2
(0%), khí H2S (10-50 ppm), NH3 (30-100 ppm).
Hơi nước cũng là một thành phần của khí biogas
đáng quan tâm với hàm lượng chiếm từ 4-7% là
dẫn xuất quan trọng làm cho việc ăn mòn động
cơ của khí H2S. Trong khi đó sự có mặt của khí
NH3 làm cho khí biogas có mùi hôi khó chịu và
người sử dụng tiếp xúc lâu ngày với khí này
trong quá trình sử dụng khí biogas cũng gây ra
vấn đề sức khỏe. Việc làm giảm khí NH3 trong
khí biogas là cần thiết và hệ thống lọc khí biogas
của đề tài này đã chứng minh hiệu quả trong việc
làm giảm mạnh hàm lượng khí này.

So sánh tiêu chuẩn chất lượng khí biogas sử
dụng cho động cơ điện là CH4 >70%, CO2<30%
và H2S <1000 ppm cho thấy chất lượng khi bio-
gas sau khi qua bộ lọc cao hơn rất nhiều so với
tiêu chuẩn động cơ đốt trong biogas rất nhiều [1].
Thậm chí đạt tiêu chuẩn của khí hóa lỏng phục
vụ đun nấu như các sản phẩm khí hóa lỏng
thương mại đang lưu hành hiện nay. Điều này
chứng tỏ hệ thống lọc hoạt động ổn định và ko
phụ thuộc nhiều vào chất lượng khí biogas ban
đầu.

Bên cạnh đó, hệ thống lọc được chế tạo dựa
trên những vật liệu dễ kiếm dễ tìm và rẻ tiền như
xơ dừa, phoi sắt, vỏ trấu, vôi, than hoạt tính và
đặc biệt là dễ thao tác trong việc thay thế, bảo trì
(người sử dụng tự thao tác mà không cần có sự
giúp đỡ về mặt kỹ thuật của chuyên gia). 

Hình 2. Chất lượng khí biogas sau khi qua
hệ thống lọc khí biogas

2.4. Hiệu quả của việc tích và đẩy khí
Do áp suất của hầm bigas không đủ lớn để

đẩy toàn bộ khí biogas trong hầm qua bộ lọc
được nên một máy hút khí biogas trực tiếp từ
hầm để đẩy chủ động qua hệ thống lọc khí là hết
sức cần thiết. Ngoài ra, để chủ động đủ được
nguồn khí biogas cho nhiều mục đích khác nhau
thì việc áp dụng một hệ thống túi tích khí chủ
động sau hệ thống lọc cũng rất quan trọng. Hệ
thống túi tích khí này giúp tránh được sự lãng
phí khí vào mùa hè khi lượng khí sinh ra nhiều
hơn nhu cầu sử dụng mà người chăn nuôi thường
đốt lãng phí khí để đảm bảo sự an toàn cho hầm
biogas. Ngược lại, vào mùa đông khi mà hiệu
suất sinh khí của hầm biogas xuống khá thấp,
lượng khí thường không đủ phục vụ cho mục
đích sử dụng đã làm hạn chế việc sử dụng khí
biogas vào mùa đông. Theo kết quả thực tế của
việc sử dụng cho thấy rằng bộ tích khí đảm bảo
cho việc sử dụng khí biogas chất lượng cao một

NH3
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cách chủ động (thời gian đun nấu kéo lên gấp 3
lần cho cả gia trại và trang trại). Đặc biệt là việc
sử dụng túi khí đã giúp người sử dụng đun nấu
vào mùa đông không bị gián đoạn, một việc
trước đây thường khó thực hiện được do lượng
khí biogas không đủ.

Việc sử dụng máy đẩy khí sau bộ lọc giúp điều
chỉnh được lưu tốc và tiết kiệm được công suất
cũng như thời gian tích khí. Ngoài ra, máy đẩy
khí này đã giải quyết được những hạn chế của
phương pháp được áp dụng trước đây đó là sử
dụng dây cao su buộc túi khí để tạo áp suất cho
túi chứa khí. Vì vậy, người sử dụng phải mở dây
cao su trước khi tích khí và buộc lại khí sử dụng
rất tốn công sức nhưng vẫn không đảm bảo tính
ổn dịnh của áp suất khí đầu ra của túi chứa khí.

Một van xả an toàn được lắp đặt trước hệ
thống túi tích khí nhằm giúp đảm bảo việc duy
trì áp suất an toàn cho túi khí. Việc áp dụng van
nước là một sự lựa chọn hợp lý so với van xả khí
tự động về mặt an toàn theo thời gian (độ nhạy)
và khả năng tự duy tu và bảo dưỡng van của
người sử dụng. Khi áp suất trong túi khí tăng lên
và đạt 50% áp suất tối đa của túi tích khí
(ngưỡng an toàn) thì khí biogas trong túi tích khí
tự động thoát ra tại ống xả của co chữ T ngập
trong mức nước đã được quy định sẵn (1 cm
chiều cao cột nước tương ứng với 1 mbar áp suất
khí. Chiều cao cột nước của bình van xả tính
theo cm bằng ½ áp suất tối đa của túi tích khí).
Van hoạt động rất đơn giản nhưng hiệu quả cao
và đặc biệt là người sử dụng tự theo dõi điều
chỉnh hoạt động của van mà không cần trợ giúp
của chuyên gia.

3. Kết luận
Việc áp dụng chế phẩm vi sinh đã làm tăng

năng suất, chất lượng khí biogas thông qua việc
tăng hàm lượng khí CH4 lên khoảng 15% và
giảm nồng độ các khí đồng hành không mong
muốn CO2, H2S và NH3 xuống tương ứng
khoảng 10%; 3000 ppm; 500 ppm, ngoài ra, việc
bổ sung chế phẩm vi sinh vào hầm biogas đã góp
phần xử lý hiện tượng đóng váng, kết tảng của
chất thải và giảm mùi hôi rõ rệt, thì khí biogas
còn được xứ lý qua hệ thống lọc loại bỏ các khí
đồng hành không mong muốn. Kết quả phân tích
chất lượng khí biogas sau khi qua bộ lọc có hàm
lượng khí CH4 đạt gần tuyệt đối (95-100%), khí
CO2 (0%); khí H2S (10-50 ppm); NH3 (30-100
ppm). So sánh tiêu chuẩn chất lượng khí biogas
sử dụng cho động cơ điện là CH4 >70%, CO2

<30% và H2S <1000 ppm cho thấy chất lượng
khi biogas sau khi qua bộ lọc cao hơn rất nhiều
so với tiêu chuẩn động cơ đốt trong biogas.

4. Kiến nghị
Để nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng khí

biogas tại địa bàn Hà Tĩnh chúng tôi đề xuất một
số các giải pháp như sau: (1) Sử dụng bộ lọc khí
biogas có hiệu quả cao để nâng cao chất lượng
khí biogas đủ tiêu chuẩn chạy động cơ biogas tạo
điện nhằm đảm bảo kéo dài tuổi thọ động cơ
nhằm khuyến khích người dân sử dụng khí bio-
gas cho động cơ chạy điện; (2) Phát triển chế
phẩm vi sinh kỵ khí bổ sung hầm biogas nhằm
tăng hiệu suất chuyển hóa chất thải và giảm các
khí đồng hành không mong muốn bằng cách sử
dụng khí này để tạo ra khí CH4 và ổn định hiệu
suất tạo khí mà ít phụ thuộc vào điều kiện môi
trường. (3) Ban hành các chính sách hỗ trợ kinh
phí cho chủ gia trại và trang trại trong việc mua
động cơ biogas phát điện để khuyến khích việc
sử dụng khí này có hiệu quả hơn thay vì đốt tự
do như hiện nay (4) Tuyên truyền và phổ biến
công nghệ mới trong việc sử dụng biogas có hiệu
quả đến chủ trang trại và gia trại.
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Hoạt động KHCN ở cơ sở
có ý nghĩa quan trọng trong
việc nâng cao giá trị sản
phẩm, hiệu quả lao động sản
xuất… Thời gian qua, hoạt
động KH&CN ở cấp huyện đã
có nhiều nỗ lực đổi mới và đạt
được một số kết quả nhất
định, tuy nhiên vẫn còn không
ít khó khăn.

Nhiều năm qua,
huyện Thạch Hà
được đánh giá là

đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về
hoạt động KHCN. Ông Phan
Thành Nam, cán bộ kỹ thuật
Trung tâm Ứng dụng KHKT và
BVCTVN huyện Thạch Hà cho
hay, với mục tiêu hướng đến
việc sản xuất nông nghiệp sạch,
việc áp dụng các tiến bộ khoa
học kỹ thuật mới vào sản xuất
là hết sức cần thiết. Do đó,
nhiều tiến bộ KHCN đã được
ứng dụng trên địa bàn như quy
trình kỹ thuật sản xuất, thâm
canh các loại cây trồng, vật
nuôi, xử lý phân vi sinh. Khảo
nghiệm thành công giống lúa
mới, cho năng suất cao hơn các
giống lúa sản xuất đại trà tại địa
phương. Bên cạnh đó, các mô
hình sản xuất mới như trồng
cây thanh long ruột đỏ tại xã
Ngọc Sơn, mô hình chăn nuôi
gà siêu trứng mới AG1 tại
Thạch Liên, mô hình chăn nuôi
bò sinh sản chất lượng cao tại
Phù Việt… đều bước đầu phát
huy hiệu quả cao.

Hương Khê là huyện có

diện tích đất trồng đậu hè thu
hằng năm lớn; tuy nhiên, giôńg
đậu cũ sau nhiều năm tái sản
xuất đã bị thoái hóa, khả năng
chống chịu với thiên tai, lũ lụt
kém nên năng suất thấp. Những
năm gần đây, nhờ sự̣  hỗ trợ từ
Trung tâm nghiên cứu và phát
triển đậu đỗ, Viện Khoa học
nông nghiệp, Việt Nam, Sở
KHCN, Trung tâm ứng dụng
khoa học kỹ thuật và bảo vệ
cây trồng, vật nuôi Hương Khê
đã thử nghiệm thành công
giống đậu xanh ĐX VN07 và
được nhân rộng đại trà trên địa
bàn toàn huyện. Đây thực sự là
giống đậu mới với nhiều ưu
điểm vượt trội, giống ngắn
ngày (chỉ từ 55 – 60 ngày đã
cho thu hoạch), cây thấp, khỏe,
chống đổ và chống sâu bệnh
tốt.

Ông Trần Hoài Sơn, Phó
Giám đốc Trung tâm ứng dụng
khoa học kỹ thuật và bảo vệ
cây trồng, vật nuôi Hương Khê
cho rằng, ĐX VN07 là giống
đậu tiềm năng, cho năng suất
cao, phù hợp với điều kiện khí
hậu của địa phương. Năng suất
bình quân ước tính 18- 20
tạ/1ha; gần gấp đôi so với năng
suất giống đậu cũ nên được
đông đảo người dân tin tưởng.
Phản ánh của người dân địa
phương về giống đậu này khá
tích cực: cây thấp, phân cành
lớn, ra quả đồng bộ thuận lợ
hơn khi thu hoạch, đặc biệt,
năng suất cao gần gấp đôi
giống đậu truyền thống. Vụ hè
năm 2017, gần 50% diện tích
sản xuất đậu xanh trên địa bàn
huyện là giống ĐX VN07.
Huyện đang phấn đấu đưa

Nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện
Dương Chiến

HOẠT ĐỘNG KHCN
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giống đậu mới này thay thế
hoàn toàn các giống cũ vào các
vụ sản xuất tiếp theo.

Phó trưởng phòng Tài chính
– Kế hoạch (Sở KH&CN)
Nguyễn Duy Hưng cho biết,
lĩnh vực KH&CN cấp huyện đã
có được những định hướng rõ
nét trong xây dựng kế hoạch
hoạt động. Nhờ đó, tạo thuận
lợi cho Sở trong việc quản lý và
phối kết hợp tổ chức thực hiện
các nhiệm vụ KH&CN thuộc
trách nhiệm của địa phương.
Bên cạnh đó, trong những năm
gần đây công tác quản lý và tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ
KH&CN câp huyện đã có
nhiều chuyển biến tích cực, đột
phá, có nhiều đóng góp cho sự
nghiệp phát triển kinh tế chung
của tỉnh. Đặc biệt, về việc nhân
rộng kết quả các đề tài, dự án,
mô hình ứng dụng KH&CN,
một số huyện đã phối hợp có
hiệu quả với các Sở, ngành và
các cơ quan khoa học triển khai
các đề tài, dự án KHCN, trong
đó lĩnh vực nông nghiệp được

chú trọng và có nhiều kết quả
tốt, phục vụ sản xuất và đời
sống, giải quyết vấn đề bức
xúc, phục vụ mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Góp phần nhân nhanh các mô
hình ứng dụng tiến bộ
KH&CN đạt hiệu quả kinh tế
cao. Xây dựng các phong trào
sản xuất nấm ăn và nấm dược
liệu, sản xuất phân hữu cơ vi
sinh… rộng khắp trên địa bàn
toàn tỉnh.

Nói về vấn đề này, Ông Đỗ
Khoa Văn – Giám đốc Sở
KH&CN cho rằng, mặc dù đã
đạt được một số thành tựu nhất
định nhưng nhìn chung, hoạt
động KH&CN cấp cơ sở vẫn
còn nhiều hạn chế, chưa được
chú trọng, riêng cấp xã hầu như
chưa được quan tâm. Nguyên
nhân đầu tiên phải kể đến là
nguồn nhân lực ở các cấp
huyện chưa được chú trọng.
Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện
vẫn còn bố trí cán bộ KH&CN
kiêm nhiệm. Do đó, đứng ở góc
độ quản lý, cần phải thấy đây là

một điểm cần suy nghĩ và sớm
có giải pháp để góp phần nâng
cao hiệu quả hoạt động
KH&CN ở các địa phương.
Cùng với đó, ngân sách cho
hoạt động KHCN còn rất hạn
chế.

Bên cạnh đó, vai trò của Hội
đồng KH&CN cấp huyện hoạt
động chưa thực sự hiệu quả.
Lãnh đạo một số huyện chưa
thực sự quan tâm đến hoạt
động KH&CN trên địa bàn.
Chưa đa dạng hóa được các
hoạt động và nguồn vốn đầu tư
cho phát triển KH&CN trên địa
bàn các huyện. Còn Trung tâm
ứng dụng KHKT và BVCTVN
thì hoạt động khuyến nông
nhiều hơn là hoạt động KHCN.

Vì vậy, cấp ủy, chính quyền
các địa phương phải đề ra các
nhóm giải pháp về KHCN
trong đó bám sát các đề án của
ngành đã được ban hành. Hợp
tác, liên kết với các đơn vị khác
để giải quyết vấn đề nhân lực,
từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt
động KH&CN.

các đề tài, công trình nghiên
cứu của nhà trường như: "Tổ
chức và điều hành cụm làng
xã chiến đấu trong khu vực
phòng thủ tỉnh", là một đề tài
có tầm cỡ và phạm vi ứng
dụng rộng rãi trong toàn quân
khu; Sáng kiến “Giá tập điều
lệnh 3 tác dụng”, “Bàn đạc đa
chức năng” đạt giải A, giải
thưởng Nguyễn Viết Xuân và
được tham gia dự thi cấp Bộ;
Ngoài ra còn nhiều sáng kiến,
giải pháp có giá trị khác như:
“Máy sấy dụng cụ cấp
dưỡng”, “Bộ hiệu chỉnh đầu
ngắm của súng tiểu liên AK”,

“Mô hình bắn bài 1 súng ngắn
K54”… Đặc biệt một số sáng
kiến mang tính “lưỡng dụng”
cao, phạm vi ứng dụng rộng
cho cả lĩnh vực quân sự và
dân sự như: “Áo phao cứu
sinh ứng dụng” được tham
gia dự thi “Tuổi trẻ sáng tạo”
do TW Đoàn tổ chức; các
sáng kiến “Điều khiển từ xa
gây nổ lượng nổ bằng điện
thoại”, “Mô hình giáo dục bổ
trợ tuyên truyền Biển đảo”
cũng được đánh giá cao ở cấp
tỉnh và tham gia dự thi cấp
Bộ. Các sáng kiến và giải
pháp nêu trên thực sự đã góp
phần thiết thực trong công tác
giáo dục, đào tạo của nhà
trường, góp phần vào xây

dựng chính quy, công tác
huấn kluyện, sẵn sàng chiến
đấu của LLVT tỉnh.

Suốt 26 năm xây dựng và
trưởng thành, các thế hệ cán
bộ, giáo viên, học viên, chiến
sĩ, công nhân viên của nhà
trường luôn biết phát huy kết
quả, kinh nghiệm đạt được,
phấn đấu không ngừng, xây
dựng Trường Quân Hà Tĩnh
chính quy, mẫu mực ngang
tầm nhiệm vụ, xứng đáng là
trung tâm giáo dục đào tạo,
nghiên cứu khoa học, bồi
dưỡng kiến thức QP,AN của
cán bộ, nhân dân và LLVT Hà
Tĩnh anh hùng.

H.H.H

KẾT HỢP...
(Tiếp theo trang 12)
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l Hội nghị tập huấn bảo hộ thương hiệu
cho các sản phẩm, dịch vụ và triển khai Đề
án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 03
Ctr/HDN-KHCN ngày 10/6/2017 giữa Hội
Nông dân tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ
giai đoạn 2017-2020. Sở Khoa học và Công
nghệ vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh triển
khai Hội nghị phổ biến một số kiến thức về sở
hữu trí tuệ trong thời kỳ hội nhập và triển khai
Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày
17/7/2015 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ
trợ đăng ký bảo hộ thương hiệu cho sản phẩm,
hàng hóa.

Thành phần dự Hội nghị Tập huấn: Thường
trực, Ban Tuyên giáo, Ban Kinh tế - Xã hội,
Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân; Hội
Nông dân các huyện, thị, thành phố; Đại diện
hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Hội nghị tập huấn đã được ThS. Trần Mạnh
Hùng - Trưởng phòng Quảng lý Công nghệ -
Sở hữu trí tuệ (QLCN-SHTT) trao đổi, phân
tích làm rõ các nội dung: Các đối tượng SHTT;
Nhãn hiệu; Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu;
Xác lập quyền đối với nhãn hiệu.... và triển
khai các nội và chính sách hỗ trợ của Đề án hỗ
trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai
đoạn 2015-2020. Đây là những nội dung tương
đối mới đối với thành phần tham dự Hội nghị,
vì vậy đã có nhiều ý kiến hỏi, trao đổi tại Hội
nghị và được đồng chí Hùng giải đáp nhiệt tình
và thỏa đáng.

PC
l Nghiên cứu xây dựng CSDL GIS các

nguồn nước thải điểm phục vụ công tác
QLNN và kiểm soát ô nhiễm môi trường
tỉnh Hà Tĩnh.

Trong những năm gần đây tại Hà Tĩnh, tốc
độ đô thị hóa, phát triển công nghiệp, nông -
lâm ngư, dịch vụ...ngày càng gia tăng. Song,
khi kinh tế - xã hội và dân số càng phát triển,
thì nguồn nước thải cũng ngày càng gia tăng,
gây nguy cơ ô nhiễm môi trường  nước, đất,
tác động bất lợi đến tài nguyên, môi trường và

sức khỏe cộng đồng. Tuy đã có chương trình
quan trắc môi trường, nhưng các số liệu thu
được chưa đủ đại diện và còn thiếu nhiều
thông tin khác về nguồn thải, nên chưa cho
phép tính toán tải lượng ô nhiễm tổng cộng.
Để có một cơ sở dữ liệu (CSDL) thống nhất,
tin cậy và chuẩn mực về nguồn nước thải,
trường Đại học Hà Tĩnh đề xuất thực hiện đề
tài "Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu GIS
các nguồn nước thải điểm phục vụ công tác
QLNN và kiểm soát ô nhiễm môi trường tỉnh
Hà Tĩnh", PGS.TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu
trưởng nhà trường làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục tiêu: Thiết lập
CSDL GIS về các nguồn nước thải điểm trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo đủ độ tin cậy để
giám sát diễn biến phát thải từ các nguồn thải,
phục vụ thuận lợi cho công tác kiểm soát ô
nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh và cung cấp
thông tin cho những nghiên cứu, đánh giá tác
động của các nguồn ô nhiễm đến môi trường
và sức khỏe cộng đồng.

Sở KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng
KH&CN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh. Trên
cơ sở báo cáo thuyết minh cũng như tình hình
thực tế hiện nay tại Hà Tĩnh, Hội đồng đã đánh
giá cao tính khả thi, tính mới của đề tài. Việc
thiết lập được CSDL GIS về các nguồn nước
thải điểm trên địa bàn Hà Tĩnh đảm bảo đủ độ
tin cậy phục vụ cho công tác quản lý nhà nước
và kiểm soát ô nhiễm môi trường là hết sức cần
thiết và cấp bách, kết quả đề tài sẽ có tính ứng
dụng cao. Tuy nhiên, để được Hội đồng đồng
ý thông qua thì chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu
cần chỉnh sửa lại thuyết minh theo kết luận của
Chủ tịch Hội đồng.

PC
l Hội nghị tập huấn về an toàn bức xạ

trong Công nghiệp và Y tế 
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà

nước về an toàn bức xạ và an ninh nguồn
phóng xạ tại địa phương, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật về an toàn bức xạ. Sở KH&CN
Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị tập huấn phổ
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biến kiến thức về An toàn bức xạ (ATBX)
trong Công nghiệp và Y tế. 

Tham dự khai mạc Hội nghị có đại diện
Lãnh đạo Sở KH&CN, Sở Y tế, Sở Công
thương và gần 50 học viên là phụ trách an toàn
tại các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ và
nguồn phóng xạ trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hội nghị được tổ chức trong 2 ngày 21 -
23/7/2017. Các học viên sẽ được giảng viên
truyền đạt 13 nội dung: Khái niệm cơ bản về
bức xạ ion hóa; tương tác của bức xạ với vật
chất; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức
xạ; Nguyên lý làm việc của thiết bị đo hạt
nhân; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; TCVN
6869-2001 Quy định ATBX trong chẩn đoán
Xquang Y tế; hướng dẫn đảm bảo ATBX trong
chẩn đoán Xquang Y tế; hướng dẫn đảm bảo
ATBX các thiết bị đo hạt nhân CN; hệ thống
các quy định pháp luật về đảm bảo ATBX;
kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ
công chúng; đảm bảo ATBX trong y học hạt
nhân và các biện pháp bảo vệ; xây dựng kế
hoạch ứng phó sự cố bức xạ và quản lý an
toàn.

Bên cạnh đó, các học viên sẽ nắm bắt thêm
các văn bản về Luật, Nghị định, Thông tư
thuộc lĩnh vực Năng lượng nguyên tử nhằm
nâng cao Phát luật về an toàn bức xạ và hạt
nhân cho người phụ trách an toàn bức xạ và
nhân viên bức xạ góp phần nâng cao nhận thức
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

QT
l Kiểm tra việc chấp hành các quy định

của nhà nước về đo lường
Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-TĐC

ngày 29/8/2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng, Đoàn kiểm tra của Chi cục
phối hợp UBND Thành phố Hà Tĩnh và Ban
quản lý các chợ thực hiện việc chấp hành các
quy định của nhà nước về đo lường tại các chợ
đóng trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Nội dung chủ yếu của hoạt động kiểm tra là
rà soát, thống kê việc chấp hành kiểm định cân
sử dụng trong hoạt động mua bán tại các chợ
và nắm bắt tình hình hoạt động trong quản lý
Điểm cân đối chứng của các Ban quản lý chợ. 

Sau đợt kiểm tra, căn cứ vào kết quả thực

tế, Chi cục sẽ phối hợp với UBND Thành phố
Hà Tĩnh, cơ quan kiểm định và Ban quản lý
các chợ tổ chức việc kiểm định tập trung tại
chỗ cho các hộ kinh doanh tại các chợ nhằm
đảm bảo tính pháp lý và độ chính xác của cân
sử dụng trong mua bán để đảm bảo quyền lợi
người tiêu dùng.

Đối với Điểm cân đối chứng tại các chợ,
căn cứ vào Thông tư 09/2017/TT-BKHCN
ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công
nghệ quy định phép đo lường khối lượng trong
thương mại bán lẻ, Chi cục sẽ phối hợp với
UBND Thành phố Hà Tĩnh thực hiện việc
hướng dẫn Ban quản lý các chợ trong việc đầu
tư các trang thiết bị, phương tiện đo cũng như
phương thức quản lý theo quy định.

Trần Hải Bình – Chi cục TC ĐL CL
l Nghiên cứu giải pháp tăng cường hoạt

động của lực lượng tự vệ trong các cơ sở sản
xuất có vốn đầu tư nước ngoài 

Trong những năm qua, Hà Tĩnh có những
bước chuyển biến mạnh mẽ về phát triển KT-
XH, nhất là lĩnh vực thu hút đầu tư, điều đó
cũng đặt ra cho Hà Tĩnh những yêu cầu nhiệm
vụ mới về công tác Quốc phòng – An ninh
(QP-AN), giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã
hội. Trước thực trạng đó, Bộ CHQS tỉnh đã đề
xuất thực hiện đề tài “Nghiên cứu giải pháp
tăng cường hoạt động của lực lượng tự vệ
trong các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước
ngoài trên địa bàn Hà Tĩnh”, do Đại tá Nguyễn
Minh Nguyên làm chủ nhiệm.

Sau 1 năm triển khai, nhóm nghiên cứu đã
nêu ra được một số phần việc như: Hoàn thiện
thủ tục đúng thời gian, tiến độ theo hợp đồng
giữa Bộ CHQS và Sở KH&CN tỉnh; điều tra,
khảo sát hệ thống số liệu tại tất cả cấp huyện,
thị, thành, doanh nghiệp nước ngoài trên địa
bàn tỉnh; tổ chức tham quan một số cơ sở sản
xuất có vốn đầu tư nước ngoài ở các tỉnh bạn;
xây dựng được 04 chuyên đề, các chuyên đề
có cơ cấu theo trình tự để giải quyết từng nội
dung, luận giải từng vấn đề theo mức độ khác
nhau.

Hội đồng KHCN chuyên ngành tỉnh đã tổ
chức nghiệm thu và đánh giá cao kết quả đạt
được của đề tài.
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l Đoàn cán bộ Sở KH&CN tỉnh Bô-
lykhămxay - nước CHDCND Lào thăm và
trao đổi kinh nghiệm về hoạt động KH&CN
tại tỉnh Hà Tĩnh.

Trong thời gian 4 ngày, từ 11-14/8/2017,
Đoàn Cán bộ Sở KH&CN tỉnh Bôlykhămxay
- nước CHDCND Lào do ông Khankeo Sone-
sacsit - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có
chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm về hoạt
động KH&CN tại tỉnh Hà Tĩnh. 

Chiều ngày 12/8, Sở KH&CN Hà Tĩnh tổ
chức buổi Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về
quản lý khoa học và công nghệ giữa Sở
KH&CN tỉnh Bôlykhămxay - nước CHDCND
Lào với tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự Tọa đàm về
phía Sở KH&CN tỉnh Bôlykhămxay có ông
Khankeo Sonesacsit - Giám đốc Sở và các
thành viên trong Đoàn; Sở KH&CN Hà Tĩnh
có ông Đỗ Khoa Văn - TUV, Giám đốc Sở, các
Phó Giám đốc Sở;  Ông Thái Phúc Sơn - Phó
Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trưởng phó các phòng
và các đơn vị của Sở KH&CN Hà Tĩnh.

Tại buổi Tọa đàm hai Sở đã cùng nhau đánh
giá nhiệm vụ hợp tác giữa tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh
Bôlykhămxay trong thời gian vừa qua. Thời
gian qua, Nhiệm vụ hợp tác KH&CN giữa hai
Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bô-
lykhămxay đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Hai
bên đã chủ động trao đổi, xử lý thông tin, cùng
nhau thảo luận, xây dựng các chương trình dự
án phù hợp với điều kiện Việt Nam và CHD-
CND Lào. Các mô hình KH&CN được triển
khai thực hiện tại nước CHDCND Lào đã phát
huy hiệu quả tốt, được phía bạn đánh giá cao
làm tiền đề để nhân rộng trong nhân dân, góp
phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác
toàn diện giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước
nói chung.
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l Nghiên cứu giá trị lịch sử của dòng họ

Nguyễn Huy - Trường Lưu huyện Can Lộc,
liên quan về biên giới và biển đảo Việt Nam.

Ngày 31/8/2017, Sở Khoa học và Công
nghệ tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh
nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giá trị lịch sử
của dòng họ Nguyễn Huy - Trường Lưu huyện

Can Lộc, liên quan về biên giới và biển đảo
Việt Nam" do Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh là cơ
quan chủ trì, chủ nhiệm GS-TSKH Nguyễn
Huy Mỹ.

Dòng họ Nguyễn Huy- Trường Lưu, huyện
Can Lộc Hà Tĩnh gắn liền với quá trình hình
thành và phát triển gần 600 năm của làng văn
hóa Trường Lưu. Mặc dù đã trải qua nhiều biến
cố lịch sử, dòng họ Nguyễn Huy Trường Lưu
vẫn giữ được nhiều tư liệu địa lý, lịch sử quý
giá.

Qua hơn 1 năm thực hiện, cơ quan chủ trì,
chủ nhiệm và nhóm cộng sự đã hoàn thành
mục tiêu, nội dung đặt hàng của Sở KH&CN.
Đã xác định rõ ràng về văn bản của 3 tập sách:
Hoàng hoa sứ trình đồ do Nguyễn Huy Oánh
biên tập, hiệu đính trên cơ sở các tư liệu đi sứ
của các đoàn đi trước; Quảng Thuận đạo sứ tập
là sách do Nguyễn Huy Quýnh soạn khoảng
năm 1775; Bắc dư tập lãm do Nguyễn Huy
Oánh biên soạn.

Giá trị nổi bật của các tập tư liệu: Hoàng
hoa sứ trình đồ là tư liệu có giá trị về quan hệ
ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Hoa ở thời
kỳ giữa thế kỷ XVIII, thì Bắc dư tập lãm cho
biết những vùng đất nào trước đây thuộc Nam
Việt và Bắc Việt, còn Quảng Thuận đạo sử tập
là tài liệu về việc mở nước ở phương Nam,
trong đó có phần về Trường Sa và Hoàng Sa,
là tài liệu duy nhất có cả bản đồ và lời văn,
cùng nhắc đến Hai đội Hoàng Sa.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội
đồng đều đánh giá rất cao kết quả đạt được của
đề tài. Kết quả của đề tài cùng với những thư
tịch cổ khác, giúp chúng ta có đủ bằng chứng
giá trị, thuyết phục khẳng định chủ quyền của
Việt Nam về biên giới và biển đảo. Đồng thời
nghiên cứu và khẳng định những giá trị đáp
ứng các tiêu chí hồ sơ đề cử của Danh mục Di
sản tư liệu, thuộc Chương trình ký ức thế giới
của UNESCO, khu vực châu Á - Thái Bình
Dương cho tập sách Hoàng hoa sứ trình đồ.
Kết quả Hội đồng đánh giá xếp loại Xuất sắc.
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