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Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

THƯ CHÚC MỪNG

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Hà Tĩnh (05/6/1959-05/6/2019), thay mặt lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ,
tôi xin gửi tới tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học
và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc các đồng chí dồi dào
sức khỏe và thành công.

Trong 60 qua, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đã luôn phấn đấu, sáng tạo trong thực
hiện chức năng quản lý nhà  nước về hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần tích
cực trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng
suất - chất lượng, hiệu quả sản xuất - kinh doanh và sự ổn định trong phát triển kinh
tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ
XVIII của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 60 năm của ngành Khoa học và Công nghệ Việt
Nam (1959 - 2019) và 60 năm đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động thuộc Sở, trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Hà Tĩnh sẽ không ngừng vượt khó vươn lên, đóng góp nhiều hơn nữa cùng cả nước
đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực đột phá phát
triển kinh tế - xã hội.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

Thân ái,

Chu Ngọc Anh
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 5 năm 2019  

Kính gửi: Cán bộ, công chức, viên chức

Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà
Tĩnh (05/6/1959 - 05/6/2019), tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh nhà qua các thời kỳ những tình cảm thân thiết và lời
chúc mừng tốt đẹp nhất.

60 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoạt động khoa học và công nghệ
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Ngành tích cực tham mưu cho tỉnh hoạch định
các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế -  xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh,
công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Nhiều chương trình, đề
tài, dự án đã tập trung nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, mô hình
mới trong sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân. Mạng lưới quản lý nhà nước về khoa
học, công nghệ từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường. Quan hệ hợp tác quốc tế được đẩy
mạnh. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng trưởng thành về mọi mặt. 

Thời gian tới, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh nhà vừa có những thời cơ, thuận
lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức mới. Tin tưởng và mong muốn cán bộ, công chức,
viên chức toàn Ngành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết
quả đạt được; tăng cường đoàn kết; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ; tận
tụy, gương mẫu; năng động, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, đi đầu trong việc tiếp cận, nghiên
cứu, ứng dụng, chuyển giao có hiệu quả tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động khoa
học, công nghệ để thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước; đổi mới
tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; sử dụng công nghệ cao trong
sản xuất, tăng năng suất lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh trạnh của sản phẩm; đẩy
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; chuyển đổi mô hình phát triển từ
chiều rộng sang chiều sâu; góp phần đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, theo
hướng công nghiệp hiện đại.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công!  

Chào thân ái,

Lê Đình Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh



Đại hội Đảng bộ tỉnh
Hà Tĩnh lần thứ 18,
nhiệm kỳ 2015 -

2020 đã xác định phát triển

khoa học và công nghệ là
nhiệm vụ trọng tâm đột phá,
là động lực để phát triển kinh
tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trên cơ sở định hướng của
Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã
kịp thời ban hành Nghị quyết
chuyên đề của Ban Chấp hành

TS. Đặng Quốc Khánh
Uỷ viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh,
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh

Đ/c Đặng Quốc Khánh cùng hội đồng chính sách KH&CN tham quan nhà máy nhiệt điện
Vũng Áng 1; Ảnh: Q.T
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Tỉnh ủy về tăng cường lãnh
đạo, chỉ đạo phát triển khoa
học và công nghệ đến năm
2020 và những năm tiếp theo;
đã triển khai đồng bộ nhiều
giải pháp, chính sách hỗ trợ
phát triển khoa học và công
nghệ; qua đó đã hình thành,
nâng cao năng suất chất lượng
sản phẩm, hàng hóa, tăng khả
năng cạnh tranh của doanh
nghiệp trong bối cảnh nền
kinh tế nước ta ngày càng hội
nhập sâu rộng với nền kinh tế
thế giới. Nhiều chủ trương,
chính sách đi vào thực tiễn
cuộc sống, đặc biệt là việc ban
hành nhiều Đề án và Nghị
quyết của HĐND tỉnh về khoa
học và công nghệ, với chính
sách hỗ trợ mạnh mẽ, tạo điều
kiện để khoa học và công
nghệ tỉnh Hà Tĩnh có sự phát
triển bứt phá trong những năm
gần đây, nhất là các lĩnh vực
sở hữu trí tuệ, phát triển công

nghệ sinh học, phát triển thị
trường và doanh nghiệp khoa
học và công nghệ, đổi mới
sáng tạo.

Trong những năm qua,
mặc dù có những khó khăn
nhất định, nhưng được sự
quan tâm, giúp đỡ của Trung
ương, Quốc hội, Chính phủ,
các Bộ ngành Trung ương,
các Tổ chức quốc tế; sự quyết
tâm, nỗ lực của cả hệ thống
chính trị và cán bộ, nhân dân
tỉnh nhà; sự nỗ lực, tâm huyết
của đội ngũ các nhà khoa học,
của cộng đồng doanh nghiệp
đã chung sức, nỗ lực vượt qua
thách thức, ổn định tình hình,
đạt được thành quả quan trọng
và tiếp tục phát triển đúng
hướng theo mục tiêu tổng
quát của kế hoạch 5 năm 2016
- 2021. Công tác khoa học và
công nghệ đạt nhiều thành tựu
quan trọng, đóng góp thiết
thực vào sự phát triển kinh tế

- xã hội, an ninh quốc phòng
của tỉnh như: Hoạt động
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển
giao khoa học và công nghệ;
nhiều đề tài, dự án khoa học
giúp các nhà quản lý hoạch
định chủ trương, chính sách,
lập kế hoạch, quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội. Một số dự
án đã thực sự tạo được điểm
sáng về ứng dụng tiến bộ
khoa học và công nghệ vào
sản xuất, mang lại hiệu quả
kinh tế - xã hội thiết thực,
nâng cao niềm tin và ý thức
của người dân trong việc ứng
dụng các tiến bộ kỹ thuật vào
sản xuất và đời sống. Qua đó,
đã chuyển giao được nhiều
tiến bộ kỹ thuật mới vào sản
xuất, tạo thêm được việc làm,
nâng cao thu nhập, cải thiện
đời sống vật chất, văn hóa,
tinh thần cho nhân dân, giúp
các địa phương trong vùng
tiếp nhận, làm chủ các công

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo các sở ngành tham quan mô hình sản xuất
Nấm của hộ dân. Ảnh: P.V
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nghệ, cải thiện chất lượng
giống cây con, chuyển đổi cơ
cấu kinh tế theo hướng hiệu
quả; thúc đẩy phát triển các
sản phẩm lợi thế của tỉnh như
cây ăn quả có múi, phát triển
nuôi trồng thủy sản, bảo quản,
chế biến nông, lâm, hải sản;
tận dụng phế phụ phẩm nông
nghiệp và giải quyết nước
sạch quy mô hộ gia đình và
cụm dân cư; khôi phục và
phát triển ngành nghề truyền
thống và nghề phụ; phát triển
chăn nuôi theo hướng công
nghiệp; sản xuất giống và
nuôi thủy sản với các hình
thức nuôi công nghiệp, bán
công nghiệp, nuôi sinh thái;
ứng dụng công nghệ sinh học
trong sản xuất và sử dụng các
chế phẩm sinh học phục vụ
sản xuất nông sản an toàn, xử
lý môi trường, rác thải; cung
cấp thông tin khoa học và
công nghệ phục vụ phát triển
nông nghiệp và nông thôn xây
dựng nông thôn mới. 

Công tác hỗ trợ xác lập,
quản lý và khai thác giá trị tài
sản trí tuệ cho các sản phẩm,
dịch vụ chủ yếu, sản phẩm
đặc sản và làng nghề được
quan tâm; đã tạo lập, quản lý
và phát triển nhãn hiệu chứng
nhận, phát triển chỉ dẫn địa lý,
nhãn hiệu tập thể cho nhiều
sản phẩm như: Cam Thượng
Lộc, Nhung hươu Hương
Sơn, Cam Khe Mây, Mộc
Thái Yên, Kẹo cu đơ, … góp
phần quan trọng quảng bá sản
phẩm và hình ảnh quê hương
Hà Tĩnh, nâng cao giá trị và
thị trường tiêu thụ. Đến nay
đã hỗ trợ thiết kế logo, nhãn
hiệu cho 500 mẫu hàng
hóa/dịch vụ; hỗ trợ đang ký
bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng
công nghiệp cho hơn 1.300

đơn của tổ chức và cá nhân.
Các tổ chức, cá nhân đăng ký
thương hiệu đã quan tâm khai
thác, sử dụng và mang lại hiệu
quả trong sản xuất, kinh
doanh; ý thức, nhận thức của
các cơ sở, doanh nghiệp cũng
dần thay đổi, đáp ứng xu thế
hội nhập kinh tế hiện nay.

Công tác kết nối cung cầu
công nghệ ngày càng được
quan tâm và đạt được nhiều
kết quả đáng ghi nhận, nhiều
công nghệ mới, công nghệ
tiên tiến được du nhập, ứng
dụng vào hoạt động sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp,
như: Công nghệ sản xuất gạch
ngói không nung; Công nghệ
sản xuất các cấu kiện bê tông
công nghệ cao; Công nghệ
sản xuất cơ khí chế tạo sản
xuất các sản phẩm cơ khí, kết
cấu thép lớn; Công nghệ sản
xuất các sản phẩm ván ghép
thanh, MDF, HDF từ gỗ rừng
trồng; Công nghệ sản xuất
phân hữu cơ vi sinh... góp
phần gia tăng sản lượng sản
xuất, chất lượng các sản
phẩm, năng lực sản xuất trên
địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 -
2018, trên địa bàn tỉnh có trên
100 hợp đồng chuyển giao
công nghệ và thiết bị được ký
kết thực hiện.

Có thể khẳng định rằng,
khoa học và công nghệ tỉnh
nhà đã góp phần quan trọng
vào phát triển kinh tế - xã hội,
an ninh quốc phòng, tăng thị
phần năng suất tổng hợp
(TFP) trong tổng thu nhập của
tỉnh, đưa Hà Tĩnh là tỉnh nằm
trong số 10 tỉnh có tốc độ tăng
trưởng nhanh nhất cả nước
trong giai đoạn 2011 - 2017,
đặc biệt năm 2018 tốc độ tăng
trưởng đạt 20,8%, cao nhất cả
nước.

Hiện nay, đất nước ta đang
bắt đầu bước vào cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0; do đó,
một trong những giải pháp
chính để phát triển nền kinh tế
- xã hội là phải đặt mối quan
tâm đúng mức đến công tác
khoa học và công nghệ. Thời
gian tới, trước nhu cầu thực
tiễn, nắm bắt cơ hội, định
hướng khoa học và công
nghệ, Hà Tĩnh cần tập trung
thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức thực hiện triển
khai các Nghị quyết của
Đảng, các chủ trương, chính
sách của Nhà nước; hiểu rõ
mọi thách thức phát triển khoa
học và công nghệ gắn với các
quy hoạch, kế hoạch và
chương trình phát triển của
tỉnh. Thúc đẩy nhanh lộ trình
đổi mới công nghệ theo
hướng đi thẳng vào công nghệ
tiên tiến, hiện đại; chuyển
giao, làm chủ những công
nghệ mới nhằm tạo bước tăng
trưởng mạnh mẽ về chất
lượng và hiệu quả nền kinh tế.
Tập trung xây dựng và phát
triển có trọng điểm các ngành
công nghệ cao như công nghệ
thông tin, công nghệ tự động
hoá, chế biến/chế tạo, công
nghệ sinh học, công nghệ vật
liệu mới và năng lượng mới,
nông nghiệp công nghệ cao.
Sản phẩm khoa học và công
nghệ phải có sức cạnh tranh
trên thị trường; những sản
phẩm mới, nghiên cứu khoa
học phải đến được các doanh
nghiệp.

2. Xây dựng, phát triển
nguồn lực khoa học và công
nghệ đủ mạnh, đảm bảo đủ
khả năng tiếp thu, ứng dụng,
làm chủ và phát triển công

(Xem tiếp trang 9)
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Trong hơn 5 năm qua,
nhờ quán triệt sâu
sắc và tổ chức thực

hiện có hiệu quả phương
châm "Đoàn kết - Đổi mới -
Năng động - Sáng tạo", có
thể nói ngành khoa học và
công nghệ (KH&CN) Hà
Tĩnh đã cơ bản khắc phục
được những mặt tồn tại, hạn
chế có tính hệ thống; đổi mới
về phương pháp, tư duy,
chiến lược, tổ chức và hoạt

động; không ngừng năng
động, sáng tạo trong cách
nghĩ, cách làm trong điều
kiện, hoàn cảnh cụ thể. Nhờ
vậy, nhìn tổng thể, hoạt động
KH&CN của tỉnh đã có sự
thay đổi rõ rệt về chất trên tất
cả các lĩnh vực; vai trò vị thế
của Ngành không ngừng
được nâng lên, có đóng góp
tích cực vào quá trình tăng
trưởng, phát triển của tỉnh
trong thời gian qua.

1. Đổi mới về thể chế: Sở
đã tham mưu ban hành Nghị
quyết 09-NQ/TU ngày 3/2/
2015 của BCH Đảng bộ tỉnh
về "Tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo phát triển khoa học và
công nghệ đến năm 2020 và
những năm tiếp theo"; Chiến
lược phát triển KH&CN tỉnh
Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030; 05 Nghị
quyết chuyên đề của Hội đồng
nhân dân tỉnh về KH&CN

Ths. Đỗ Khoa Văn
TUV, Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh

Những nổ lực của toàn ngành KH&CN Hà Tĩnh trong thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận
và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Trong ảnh: Đ/C Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh Hà Tĩnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; Ảnh: QT 



như: Bảo quản, chế biến sản
phẩm chủ yếu; Hỗ trợ, phát
triển tài sản trí tuệ; Phát triển
Doanh nghiệp KH&CN và thị
trường KH&CN; Phát triển
công nghệ sinh học; Khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo;
nhiều Đề án của UBND tỉnh
như: Phát triển nấm ăn và
nấm dược liệu; Ứng dụng
công nghệ sinh học sản xuất
phân hữu cơ vi sinh và xử lý
môi trường, ...

Việc thể chế đã giúp cụ thể
hóa đường lối, chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà
nước về KH&CN trên địa bàn
tỉnh; nâng cao nhận thức của
cấp ủy đảng, chính quyền các
cấp, doanh nghiệp và nhân
dân; thông qua cơ chế, chính
sách đã tác động trực tiếp đến
việc ứng dụng các tiến bộ
KH&CN vào sản xuất và đời
sống, tạo ra một sự thay đổi
rất rõ rệt về hiệu quả hoạt
động KH&CN, thu hút được
sự quan tâm của toàn hệ thống
chính trị và cộng đồng xã hội
đối với KH&CN, góp phần
nâng cao vai trò và vị thế của
ngành KH&CN.

2. Đổi mới về tổ chức bộ
máy.

Trong 5 năm qua, bộ máy
quản lý của Sở đã được sắp
xếp lại theo hướng tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu quả
hơn. Số lượng lãnh đạo Sở,
lãnh đạo các phòng đã được
giảm xuống ở mức tối đa, phù
hợp với định hướng
NQ18/TW; giảm 1 phòng ở
Sở và 1 phòng ở Chi cục so
với cơ cấu được duyệt. Công
việc vận hành theo quy trình
ISO, cán bộ hoàn toàn toàn tự
giác và chủ động trong thực
thi nhiệm vụ căn cứ vào vị trí
việc làm. Việc lãnh đạo, điều

hành chủ yếu qua mạng thông
tin điện tử. Nhờ vậy, mặc dù
biên chế còn thiếu so với chỉ
tiêu giao đến 5 người, dù số
lượng công việc ngày càng
nhiều hơn, nhưng hoạt động
vẫn cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Đối với các đơn vị sự
nghiệp KH&CN, ngay từ đầu
năm 2014, Sở đã tiên phong
đi đầu trong chuyển đổi
phương thức hoạt động sang
tự chủ 100% chi thường
xuyên với Trung tâm Ứng
dụng tiến bộ KH&CN và
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng,
giảm 20 biên chế hưởng
lương từ ngân sách. Đây thực
sự là một cuộc cách mạng về
tư tưởng và tổ chức hoạt
động. Dưới sự lãnh đạo quyết
liệt của Sở, đến nay các đơn vị
đã vượt qua khó khăn, thử
thách, tìm ra được cách làm
để tồn tại và phát triển trong
cơ chế mới. Cơ sở vật chất
trang thiết bị được đầu tư nâng
cấp khá tốt, hoạt động ngày
càng hiệu quả hơn, thu nhập
ngày càng tăng lên, đủ trang
trải chi phí thường xuyên và
có tích lũy, nộp thuế theo quy
định. Cán bộ viên chức phấn
khởi, an tâm, tin tưởng ở
tương lai. Cách làm của Sở đã
được Bộ KH&CN đánh giá
cao và nhiều đơn vị ngoài tỉnh
đến tham quan học tập.

Theo lộ trình, đến tháng
9/2019, Trung tâm Nghiên
cứu, phát triển nấm và tài
nguyên sinh vật sẽ chuyển đổi
hoạt động theo mô hình trên.
Và sau năm 2021, cả 3 đơn vị
sẽ trở thành Doanh nghiệp
KH&CN và cổ phần hóa
nhưng vẫn đáp ứng được yêu
cầu phục vụ quản lý nhà nước
về KH&CN.

3. Đổi mới về hoạt động:
Trong 5 năm qua đã cung

ứng hơn 60 tấn chế phẩm sinh
học các loại, giúp tiết kiệm
hàng trăm tỷ đồng tiền mua
phân bón và phí xử lý môi
trường chuồng trại, nước thải
và rác thải sinh hoạt. Phong
trào sử dụng phân vi sinh, chế
phẩm sinh học vào sản xuất
và bảo vệ môi trường từ chổ
tự phát, gò ép, nay đã trở
thành tự giác, thành nhu cầu
bức thiết của nhân dân, và là
điểm sáng trong việc khẳng
định vai trò của KH&CN đối
với phát triển nông nghiệp
bền vững, xây dựng nông
thôn mới ở Hà Tĩnh.

Chỉ mới 5 năm thành lập,
trung tâm Phát triển nấm ăn
và nấm dược liệu (nay là
Trung tâm Nghiên cứu phát
triển nấm và tài nguyên sinh
vật) đã vươn lên làm củ được
các công nghệ về tạo giống,
nhân giống các loài nấm, sản
xuất và cung ứng bịch nấm
cho các hộ dân trong toàn tỉnh
và một số tỉnh phụ cận, tạo
thành một nghề trồng nấm đã
và đang trở thành nghề mới dễ
làm, có thu nhập khá cho
người dân, tận dụng được các
phế phụ phẩm trong nông
nghiệp, vừa cung cấp bã nấm
để sản xuất phân hữu cơ vi
sinh, vừa cung cấp cho thị
trường một thực phẩm sạch có
chất lượng cao. 

Chỉ trong chưa đầy 5 năm,
đã hỗ trợ đăng ký, bảo hộ,
khai thác và phát triển trên
1400 nhãn hiệu sản phẩm dịch
vụ các loại. Xác lập và quản
lý chỉ dẫn địa lý cho bưởi
Phúc Trạch, Nhung hươu
Hương Sơn, nhãn hiệu tập thể
cho cam Khe Mây, Cam Vũ
Quang, cam Thượng Lộc, mật
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ong Vũ Quang, cam bù
Hương Sơn, nhãn hiệu chứng
nhận cho mộc Thái Yên....
Phải nói rằng kết quả của Đề
án và chính sách về hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ đã
nâng cao một bước rất căn
bản về nhận thức, văn hóa,
đạo đức sản xuất kinh doanh
và nâng tầm giá trị của sản
phẩm dịch vụ, tăng sức cạnh
tranh, sức mua và khả năng
tiếp cận thị trường của sản
phẩm Hà Tĩnh, góp phần
quyết định trong nâng cao thu
nhập cho người dân và thúc
đẩy sản xuất phát triển.

Về mặt nghiên cứu, ứng
dụng tiến bộ KH&CN đã có
nhiều đổi mới, cải tiến về nội
dung và phương pháp tiếp
cận. Phương châm là "đặt

hàng theo nhiệm vụ" mà thực
tiễn đặt ra, bám sát yêu cầu
phát triển kinh tế, xã hội, đảm
bảo quốc phòng an ninh của
tỉnh. Các đề tài, dự án ngày
càng được lựa chọn kỹ hơn,
khắt khe hơn trong xét duyệt,
có tính mới và tính ứng dụng
cao, đem lại sự thay đổi tích
cực về hiệu quả quản lý, tăng
trưởng kinh tế và tiến bộ xã
hội. Phần lớn các kết quả sau
nghiên cứu được chuyển giao,
áp dụng ngay vào thực tế, làm
căn cứ để ban hành các nghị
quyết, chính sách sản xuất ra
sản phẩm, dịch vụ có giá trị
của tỉnh.

Về mặt xã hội, nhân văn:
Tiêu biểu các đề tài nghiên
cứu về di sản của dòng họ
Nguyễn Huy - Trường Lưu ở

Can Lộc đã làm cơ sở cho
việc đề cử và được tổ chức
UNESCO khu vực Châu Á
Thái Bình dương công nhận
Di sản Tư liệu kí ức đối với
các Di sản Mộc bản Phúc
Giang và tác phẩm Hoàng hoa
sứ trình đồ.

Về y dược: Tiêu biểu là các
đề tài nghiên cứu bào chế các
lài thuốc đông dược, thực
phẩm chức năng như viên
ngậm ho thông phế Hadiphar,
viên sủi gừng, cốm điều trị
tiêu chảy, chè hạ áp... Các đề
tài về chống nhiễm khuẩn
bệnh viện, quản lý bệnh tăng
huyết áp, phòng và điều trị
bệnh cong vẹo cột sống ở lứa
tuổi học sinh...
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Đ/c Đặng Quốc Vinh – Phó chủ tịch TT UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực
hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập và thực hiện đề án SX phân hữu cơ vi
sinh; Ảnh: HP



Về kỹ thuật - công nghệ:
Tiêu biểu có các đề tài về ứng
dụng bê tông cát; sử dụng tro
xỉ nhà máy nhiệt điện; dán sợi
thủy tinh cường độ cao sửa
chữa cầu yếu; phòng trị bệnh
đốm đen hại bưởi; sản xuất
chế biến chuổi lúa gạo hữu
cơ; phần mềm dịch vụ công
trực tuyến; ứng dụng công
nghệ nhà lưới trong sản xuất
dưa lưới, các loài hoa cao cấp;
ứng dụng chế phẩm xử lý chất
thải chăn nuôi...

Về quản lý, công tác tiêu
chuẩn đo lường chất lượng
được quan tâm cả về thiết lập
trật tự tiêu chuẩn, chất lượng
hàng hóa theo quy chuẩn và
việc cung ứng dịch vụ đo
lường - kiểm định. Công tác
hành chính được chú trọng,
trở thành tiêu chuẩn bắt buộc
trong cải cách hành chính
công của các cơ quan, đơn vị.

Công tác thông tin, truyền
thông - thống kê KH&CN có
nhiểu đổi mới về nội dung và
hình thức trong việc phổ biến
kiến thức và đưa thông tin
KH&CN về cơ sở, cung cấp

miễn phí và đều đặn các tài
liệu, ấn phẩm; đào tào, tập
huấn tại chổ cho tất cả các địa
phương, đơn vị có nhu cầu.

Công tác sáng kiến, thị
trường và doanh nghiệp
KH&CN, khởi nghiệp - đổi
mới - sáng tạo được hỗ trợ,
khuyến khích. Đã có những
sáng kiến, cải tiến giải pháp
hữu ích được ứng dụng có
hiệu quả trong thực tiễn như:
Ứng dụng tấm thu năng lượng
mặt trời trong chế biến nước
mắm; các sáng kiến trong xử
lý rác thải, môi trường..., một
số giải pháp dự thi đạt giải cao
trong nước và quốc tế. Trong
5 năm qua đã thành lập được
5 doanh nghiệp KH&CN, một
sàn giao dịch công nghệ, hàng
chục dự án khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo có hiệu quả.
Phong trào khởi nghiệp trong
giới trẻ được khởi động.

Như vậy, nhìn lại 5 năm
qua, có thể khẳng định rằng
nhờ kiên trì thực hiện phương
châm "Đoàn kết - Đổi mới -
Năng động - Sáng tạo", hoạt
động KH&CN đã thay đổi
tích cực một cách toàn diện,

đánh dấu một thời kỳ phát
triển khởi sắc, tạo tiền đề cho
quá trình tiếp tục đi lên trở
thành động lực của KH&CN
đối với tỉnh.

Ngày nay cuộc cách mạng
4.0 đang đặt ra yêu cầu cấp
thiết về đổi mới, sáng tạo. Cơ
hội và thách thức đan xen đối
với Ngành KH&CN. Không
có con đường nào khác, với
phương châm 8 chữ đã lựa
chọn, với sự kiên trì và quyết
liệt. Đây chính là sợi chỉ đỏ
xuyên suốt, theo suốt hành
trình của chúng ta. Phải vượt
qua chính mình với các rào
cản, đặc biệt là tư duy nhận
thức và phong cách, phương
pháp tiếp cận kỹ năng giải
quyết các tình huống trong
một thế giới vận động không
ngừng và tốc độ phát triển
như vũ bảo của KH&CN.

Tính thời đại đòi hỏi phải
đặt KH&CN ở vị trí trụ cột
của sự phát triển trong thời
gian tới. Đoàn tàu KH&CN
đang trên đà tốc hành, hãy
đồng hành để cùng về đích./.

Đ.K.V
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nghệ tiên tiến, hiện đại. Tăng
cường cơ sở vật chất kỹ thuật
cho khoa học và công nghệ.
Đẩy mạnh xã hội hóa các
nguồn lực đầu tư cho khoa
học và công nghệ, đặc biệt là
từ các doanh nghiệp.

3. Đẩy mạnh hỗ trợ khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo,
phát triển tài sản trí tuệ, phát
triển doanh nghiệp khoa học
công nghệ và thị trường khoa

học công nghệ; áp dụng các
quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ
thuật của Việt Nam và quốc
tế đối với sản phẩm hàng hóa
của tỉnh để đáp ứng yêu cầu
hội nhập và phát triển; đẩy
mạnh hợp tác và hội nhập
quốc tế về khoa học và công
nghệ.

Ngày nay, chúng ta đang
chứng kiến sự phát triển
nhanh chóng của khoa học
công nghệ với các thành tựu
làm thay đổi nền sản xuất và
đời sống của nhân loại, đồng
thời cũng phải đối phó với

các thách thức to lớn trong
quá trình phát triển. Trong sự
phát triển kinh tế xã hội hiện
nay của Hà Tĩnh, khoa học
và công nghệ có vai trò rất
quan trọng và quyết định để
tạo động lực mạnh mẽ, thúc
đẩy tăng trưởng có tính đột
phá, nâng cao đời sống cho
nhân dân, hoàn thành các
mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã
đề ra, đưa Hà Tĩnh tiếp tục
phát triển nhanh và bền
vững./.

Đ.Q.K

Khoa học và công nghệ...
(Tiếp theo trang 5)
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Nói đến tư vấn, phản
biện và giám định
xã hội là nói đến

trách nhiệm của đội ngũ trí
thức, là chức năng nhiệm vụ
của Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỹ thuật. Thực hiện
công tác tư vấn phản biện và
giám định xã hội là việc tìm ra
chân lý khoa học trước khi
quyết định  một chủ trương,
một đường lối, một chính
sách, một dự án quan trọng

nào đó, mà chân lý đó là sự
thật có lý, nếu sự thật đó mà
vô lý thì không phải là Khoa
học, không phải chân lý,
không phải kết quả cuối cùng
của tư vấn, phản biện và giám
định xã hội.

Có nhiều cách để tiếp cận
chân lý, tuy nhiên cách khách
quan nhất là phải tập hợp
được đội ngũ trí thức, đội ngũ
các nhà Khoa học, các chuyên
gia có chuyên môn sâu, có

năng lực, có trình độ để
nghiên cứu, mổ xẻ, cung cấp
những cứ liệu Khoa học, phân
tích đúng, sai, tính hiệu quả để
từ đó đưa ra kiến nghị với các
cấp, các ngành có triển khai
hay không triển khai chủ
trương, đường lối, dự án, công
trình nào đó, quy trình này
chính là công tác tư vấn, phản
biện và giám định xã hội; đó
chính là nhiêm vụ của Liên
hiệp các Hội Khoa học - Kỹ

Ths. Nguyễn Thanh Sơn,
Phó Chủ tịch TT Liên hiệp các Hội KH và KT Hà Tĩnh

Đ/c Đặng Quốc Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Hà Tĩnh chủ trì
Hội nghị; Ảnh: P.V



thuật các cấp. Nói cách khác,
trong quá trình lãnh đạo chính
trị, kinh tế -xã hội…muốn
tiệm cận được sự thật, muốn
tiếp cận được chân lý để giảm
thiểu sai lầm, các nhà quản lý,
Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật các cấp phải biết
sử dụng “cái tài” của nhều
người tài, phải biết “Tôn tài”
để làm công tác tư vấn, phản
biện và giám định xã hội.

Ở bài viết này không luận
bàn cả “Tứ tôn châm” mà ta
quan tâm nhiều đến “Tôn tài”.
Từ ngày xưa đất nước ta đã
biết sử dụng người tài để phò
dân giúp nước, bởi hiền tài là
nguyên khí quốc gia, nguyên
khí mạnh thì đất nước thịnh,
nguyên khí suy thì đất nước
yếu. "Tôn tài": Ở đây không
chỉ ngưỡng vọng, đề cao
người tài, đài thọ người tài mà
cái quan trọng nhất là phải
biết dùng người tài, dùng
đúng tầm, đúng mức, đúng sở
trường của họ.

Trong giai đoạn hiện nay
vận vào đâu ta cũng thấy “Tứ
tôn châm” đều đúng, đặc biệt
“Tôn tài đại thịnh” càng trở
nên có giá trị khi cuộc cách
mạng khoa học công nghệ
đang phát triển như vũ bão,
nếu không có đội ngũ trí thức,
các nhà khoa học, các chuyên
gia giỏi trên các lĩnh vực, ai sẽ
là lực lượng nòng cốt cho
cuộc cách mạng này, ai sẽ là
người tư vấn, phản biện và
giám định xã hội cho các chủ
trương, đường lối, các công
trình, dự án…, làm sao để đất
nước ta tiếp cận nhanh với thế
giới được. Thời gian qua,
Liên hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh đã chủ trì,
phối hợp với các cơ quan
khoa học của Trung ương,

tỉnh, tham gia Tư vấn, phản
biện nhiều đề án, nhiều chủ
trương lớn như đánh giá tác
động môi trường của Dự án
Thuỷ điện Hương Sơn; Ngàn
Trươi Cẩm Trang, 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 của 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, của mỏ
Sắt Thạch Khê ... Liên hiệp
Hội các huyện, thị; các Hội
KHKT chuyên ngành cũng đã
tư vấn, phản biện hàng trăm
đề án, dự án của các địa
phương, đơn vị mình mang lại
hiệu quả thiết thực.

Bài học nhãn tiền, trong
thời gian qua có những chủ
trương, chính sách, dự án
công trình quan trọng ở tầm vĩ
mô cũng như ở các địa
phương vì những lý do khác
nhau đã không làm tốt công
tác tư vấn, phản biện và giám
định xã hội nên đã có những
sai lầm đáng tiếc, có công
trình chưa kịp khai trương đã
khai tử hoặc không mang lại
hiệu quả kinh tế xã hội thậm
chí còn gây hậu quả nghiêm
trọng lãng phí, gây thất thoát

lớn tiền bạc của đất nước và
nhân dân.

Chính vì vậy, với trách
nhiệm của đội ngũ trí thức và
các nhà Khoa học chúng ta
phải làm tốt hơn công tác tư
vấn, phản biện và giám định
xã hội, đi đầu, tiên phong
nghiên cứu phát hiện đúng sai
tìm ra chân lý, những vấn đề
mới của cuộc sống. Thực tế từ
trung ương đến các địa
phương, ở đâu làm tốt công
tác tư vấn, phản biện và giám
định xã hội  thì ở đó các chủ
trương chính sách, các dự án,
công trình quan trọng đã được
đội ngũ trí thức, các nhà Khoa
học cung cấp các cứ liệu
Khoa học và thực tiễn để các
cấp các ngành kịp thời điều
chỉnh, bổ sung những sai sót
hoặc quyết định hay không
quyết định trước khi đi vào
triển khai thực hiện.

Để đội ngũ trí thức, các
chuyên gia, nhà khoa học làm
tốt chức năng trách nhiệm của
mình, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành Quyết định số
14/2014/QĐ-TTg về hoạt
động tư vấn, phản biện và
giám định xã hội của Liên
hiệp các Hội KH&KT Việt
Nam. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã
ban hành Quyết định
50/2016/QĐ-UBND quy định
về hoạt động tư vấn phản biện
của Liên hiệp hội tỉnh. Tuy
nhiên, để Liên hiệp các Hội
khoa học Kỹ thuật các cấp
thực hiện tốt nhiệm vụ của
mình, cần sự quan tâm hơn
nữa của Ủy ban nhân dân các
cấp, hàng năm giao nhiệm vụ
và kế hoạch cụ thể của nội
dung này, đây là cơ sở, là
hành lang pháp lý để Liên
hiệp hội các cấp căn cứ thực
hiện./. 

NTS
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Trong những năm gần
đây, cùng với việc
nâng cao đạo đức

nghề nghiệp, đổi mới phong
cách, thái độ phục vụ, ngành
Y tế Hà Tĩnh đã đẩy mạnh
ứng dụng tiến bộ y học vào
công tác chẩn đoán và điều trị
để đáp ứng nhu cầu chăm sóc
sức khỏe (CSSK) ngày càng
cao của nhân dân. Từ năm
2016 đến nay, toàn Ngành đã
triển khai, tiếp nhận chuyển
giao trên 3.000 kỹ thuật mới
về chẩn đoán, điều trị, trong
đó có hàng trăm kỹ thuật cao
của tuyến trung ương đã được
áp dụng thành công thông qua
hình thức đào tạo chuyển giao
kỹ thuật như phẫu thuật sọ
não, cột sống; phẫu thuật thay
khớp gối, khớp háng toàn
phần; can thiệp tim mạch...
Nhờ đó, nhiều ca bệnh hiểm
nghèo đã được cứu sống kịp
thời, giảm chi phí và thời gian
điều trị, tạo niềm tin, sự hài

lòng cho người bệnh và nhân
dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh (BVĐK), đã ứng dụng,
chuyển giao được nhiều kỹ
thuật tiên tiến hiện đại như:
Can thiệp tim mạch, phẫu
thuật chấn thương chỉnh hình,
cột sống, sọ não; phẫu thuật
nội soi cắt lách, cắt khối tá
tụy; hỗ trợ sinh sản IUI, xạ
hình điều trị ung thư bằng hệ
thống SPECT; đặt máy tạo
nhịp tim 1 buồng, 2 buồng;
xét nghiệm sinh học phân
tử…Việc đầu tư hệ thống
chụp mạch số hoá xóa nền
DSA, máy chụp cộng hưởng
từ, CT-Scanner… đã hỗ trợ
đắc lực cho chẩn đoán, điều
trị. Đặc biệt, bệnh viện đã
thực hiện thành công 540 ca
xạ hình điều trị ung thư bằng
I131, 300 ca phẫu thuật cột
sống, sọ não, 350 ca phẫu
thuật thay khớp háng toàn
phần...Trong lĩnh vực y học

cổ truyền – phục hồi chức
năng đã áp dụng nhiều kỹ
thuật mới về vật lý trị liệu –
PHCN, bào chế vị thuốc y học
cổ truyền để tăng hiệu quả
điều trị và phục hồi di chứng
do bệnh tật.

Tại các bệnh viện tuyến
huyện cũng đã nỗ lực cố gắng
tiếp nhận và ứng dụng các tiến
bộ kỹ thuật cao, thu hút số
lượng bệnh nhân đến khám và
điều trị ngày càng đông. Một
số bệnh viện đã xử trí và cấp
cứu kịp thời nhiều ca bệnh
nguy hiểm, nguy cơ tử vong
cao về tim mạch, sản khoa, đa
chấn thương… như BVĐK
Đức Thọ, Kỳ Anh, Hương
Sơn, Hương Khê, Thạch Hà...
100% bệnh viện tuyến huyện
đã thực hiện được phẫu thuật
nội soi; 02 bệnh viện Đức
Thọ, Kỳ Anh đã triển khai
thành công chạy thận nhân tạo
giúp bệnh nhân bị suy thận
được điều trị gần nhà với chi

Ths, BS. Lê Ngọc Châu
TUV, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Việc đầu tư hệ thống chụp mạch số hoá xóa nền DSA, máy chụp cộng hưởng từ, CT-Scan-
ner… đã hỗ trợ đắc lực cho chẩn đoán, điều trị tại các bệnh viện của ngành;       Ảnh: P.V
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phí hợp lý; nhiều bệnh viện đã
triển khai phương pháp Phaco
trong mổ đục thủy tinh thể với
nhiều ưu điểm như thời gian
mổ ngắn, sự phục hồi thị lực
sau mổ nhanh và tốt hơn
phương pháp thông thường…

Về lĩnh vực ứng dụng
CNTT: Từ năm 2010 đến nay,
các đơn vị đã triển khai nhiều
phần mềm trong quản lý hoạt
động bệnh viện, quản lý
thuốc, quản lý tiêm chủng, hệ
thống quản lý/giám sát bệnh
truyền nhiễm,… nhằm giảm
các thủ tục hành chính, nâng
cao chất lượng chuyên môn.
Năm 2018, toàn Ngành đã
quyết liệt triển khai việc
khám, lập hồ sơ sức khỏe điện
tử cho người dân thông qua
phần mềm quản lý hồ sơ sức
khỏe để có dữ liệu đầy đủ về
thông tin cá nhân, tiền sử
bệnh tật, lịch sử khám chữa
bệnh của từng người dân để
quản lý, theo dõi… đến nay tỷ
lệ lập hồ sơ sức khỏe toàn tỉnh
đạt >90%. BVĐK tỉnh đã ứng
dụng hệ thống bệnh án điện
tử, hệ thống Telemedicine để
hội chẩn trực tuyến với Bệnh
viện Bạch Mai, hệ thống
PACS kết nối với các máy
chụp X-quang kỹ thuật số
(không phải in phim) để
chuyển dữ liệu hình ảnh đến
các khoa lâm sàng...

Về lĩnh vực y tế dự phòng
từ tỉnh đến cơ sở đã làm tốt
công tác phòng, chống dịch
bệnh; giám sát môi trường và
yếu tố nguy cơ phát sinh dịch
bệnh. Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh là đơn vị có đủ
năng lực chẩn đoán, xác định
nhanh, chính xác nhiều bệnh,
dịch nguy hiểm như cúm A,
sốt xuất huyết và các bệnh
mới nổi như: H7N9, MERS
CoV, Ebola, Zika…, thực hiện
được các xét nghiệm phục vụ
kịp thời cho công tác quản lý
nhà nước về môi trường, an
toàn thực phẩm.

Song song với việc ứng
dụng tiến bộ công nghệ, công
tác nghiên cứu khoa học và
sáng kiến cải tiến kỹ thuật
cũng đã được ngành Y tế chú
trọng. Các đơn vị trong
Ngành đã chủ trì thực hiện
nhiều đề tài nghiên cứu khoa
học cấp tỉnh, phối hợp nghiên
cứu các đề tài cấp Bộ, cấp
Nhà nước.

Mỗi năm ngành y tế có
khoảng 100 đề tài nghiên cứu
khoa học cấp cơ sở, 3-5 đề tài
cấp tỉnh được triển khai và
nghiệm thu. Các đề tài, sáng
kiến tập trung vào giải pháp
ứng dụng công nghệ, kỹ thuật
mới về chẩn đoán, điều trị;
ứng dụng công nghệ thông
tin, cải tiến quy trình khám
bệnh, đáp ứng sự hài lòng của
người dân… Những đề
tài/sáng kiến này đã giúp
ngành Y tế có những số liệu,
giải pháp phù hợp để quản lý
điều hành, nâng cao chất
lượng cung cấp các dịch vụ.
Điển hình là các đề tài cấp

tỉnh “Nghiên cứu, xây dựng
mô hình điều trị và quản lý
bệnh tăng huyết áp (THA)  tại
Hà Tĩnh” để chủ động phát
hiện, quản lý và điều trị người
mắc THA từ 18 tuổi trở lên
nhằm hạn chế biến chứng, cải
thiện chất lượng sống và giảm
gánh nặng về kinh tế cho
người mắc THA; đề tài
“Nghiên cứu ứng dụng điều
trị tiêu sợi huyết bằng Al-
teplase đường tĩnh mạch ở
bệnh nhân đột quỵ nhồi máu
não cấp tính tại BVĐK Hà
Tĩnh” nhằm đánh giá tính
hiệu quả trên lâm sàng của
phương pháp điều trị tiêu sợi
huyết bằng Alteplase đường
tĩnh mạch ở bệnh nhân đột
quỵ nhồi máu não cấp, tăng tỷ
lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi
máu não cấp được điều trị tiêu
sợi huyết bằng Alteplase,
giảm tỷ lệ tử vong và biến
chứng/di chứng của đột quỵ
não…

Năm 2018, Sở Y tế và
BVĐK tỉnh đã phối hợp với

Thành công của đề tài “Nghiên cứu, xây dựng mô hình điều trị
và quản lý bệnh tăng huyết áp (THA)  tại Hà Tĩnh” đã chủ động phát
hiện, hạn chế biến chứng, cải thiện chất lượng sống và giảm gánh
nặng về kinh tế cho người mắc THA; trong ảnh: Đ/c Trần Xuân Hoan
- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh - Chủ tịch Hội đồng
KHCN chuyên ngành cấp tỉnh, nghiệm thu đề tài;          Ảnh: PC
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Hội Chấn thương Chỉnh hình
Việt Nam đăng cai tổ chức
thành công Hội nghị khoa học
thường niên Chấn thương
chỉnh hình Việt Nam với sự
tham gia của gần 1.000 giáo
sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu
ngành, bác sỹ về lĩnh vực
chấn thương chỉnh hình trong
toàn quốc và một số nước
trong khu vực Đông Nam Á.
Đặc biệt, trong chương trình
Hội nghị có 03 bệnh nhân
được các chuyên gia mổ cột
sống (phẫu thuật MIS – TLIF)
có sử dụng robot tại BVĐK
tỉnh.

Bằng việc đẩy mạnh hoạt
động nghiên cứu, ứng dụng
KH&CN, chất lượng công tác
khám, chữa bệnh tại các cơ sở
khám chữa bệnh đã không
ngừng được cải tiến, giúp
người dân được tiếp cận với
các dịch vụ y tế chất lượng
cao ngay tại tuyến huyện và
tuyến tỉnh, giảm chi phí, giảm
tải cho tuyến trên; trung bình
công suất sử dụng giường
bệnh của các bệnh viện toàn
tỉnh tăng từ 105% năm 2010
lên 159,2% năm 2018; ngày
điều trị trung bình của các
bệnh viện đa khoa từ 8,63
ngày năm 2010 giảm xuống
còn 6,4 ngày vào năm 2018.
Tỷ lệ hài lòng của người bệnh
về cung cấp dịch vụ của các
bệnh viện > 92%. Dịch bệnh
được phát hiện sớm, khống
chế và đẩy lùi, nhiều năm trên
địa bàn tỉnh không có dịch lớn
xảy ra. Công tác Dân số - Kế
hoạch hoá gia đình có nhiều
tiến bộ, góp phần sớm đạt
được mục tiêu giảm sinh,
nâng cao chất lượng dân số.

Để tiếp tục đẩy mạnh, nâng
cao chất lượng công tác
CSSK, trong thời gian tới,
ngành Y tế tiếp tục triển khai
các giải pháp đẩy mạnh ứng
dụng các kỹ thuật mới, kỹ
thuật chuyên sâu, đảm bảo
đến năm 2020 các bệnh viện
tuyến tỉnh thực hiện được tất

cả các kỹ thuật theo phân
tuyến quy định. Đối với các
bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện
phương châm “Trung ương
làm được kỹ thuật nào thì Hà
Tĩnh cũng cơ bản làm được
kỹ thuật đó”, giúp người dân
được sử dụng dịch vụ y tế
chất lượng cao ngay tại tỉnh,
góp phần tích cực giảm tải
quá tải bệnh viện; Bệnh viện
Đa khoa tỉnh tiếp tục ứng
dụng các kỹ thuật của tuyến
trung ương trong một số
chuyên ngành: Tim mạch can
thiệp, chấn thương chỉnh
hình, phẫu thuật nội soi lồng
ngực; chẩn đoán sàng lọc
bệnh lý bẩm sinh di truyền;
sản xuất và cung cấp các chế
phẩm máu cho phẫu thuật và
điều trị, triển khai điều trị
bệnh lý về máu,... phát triển
chuyên khoa chẩn đoán và
điều trị ung bướu đaṕ ưńg nhu
câù khaḿ chưã bêṇh cho nhân
dân trong tỉnh. Đối với bệnh
viện tuyến huyện và các cơ sở
khám chữa bệnh tuyến cơ sở,
trọng tâm là tiếp thu, làm chủ
các kỹ thuật trong phạm vi
phân tuyến quy định, tiếp
nhận chuyển giao công nghệ
từ tuyến tỉnh trên cơ sở chọn
lọc ưu tiên phù hợp với đặc
thù của địa phương. Đối với
lĩnh vực y học dự phòng đẩy
mạnh ứng dụng các kỹ thuật
xét nghiệm chẩn đoán sinh
học phân tử phục vụ chẩn
đoán nhanh chóng các chủng
vi rút, vi khuẩn gây dịch; các
phương pháp giúp giám sát
phát hiện dịch chủ động; các
kỹ thuật, thiết bị phục vụ kiểm
dịch biên giới, vệ sinh môi
trường lao động, an toàn vệ
sinh thực phẩm. Thực hiện có
hiệu quả mô hình quản lý các
bệnh mãn tính không lây
nhiễm như tăng huyết áp, đái
tháo đường tại cộng đồng theo
nguyên lý y học gia đình….

Đối với lĩnh vực y -
dược học cổ truyền, tiếp tục
ứng dụng các thành tựu công

nghệ vào chẩn đoán, điều trị,
sản xuất, bào chế dược liệu
theo phương châm kết hợp y
học hiện đại với y học cổ
truyền nhằm nâng cao tính
khoa học, xác thực trong chẩn
đoán; tăng sự thuận lợi trong
sử dụng thuốc và tuân thủ
điều trị thông qua việc bào
chế, sản xuất các dạng thuốc
phù hợp bằng thiết bị công
nghệ mới.

Về ứng dụng công nghệ
thông tin: Tiếp tục thực hiện
mục tiêu tin học hóa, hiện đại
hóa hệ thống quản lý dữ liệu,
thông tin y tế; thực hiện bệnh
án điện tử; ứng dụng phần
mềm quản lý, điều hành đáp
ứng yêu cầu nhanh, chính xác
trong giải quyết thủ tục ra vào
viện tạo thuận lợi cho người
dân, giúp nâng cao chất lượng
quản lý chuyên môn, kiểm
soát đơn thuốc, đảm bảo an
toàn người bệnh, phòng ngừa
sự cố y khoa.... Triển khai hệ
thống Telemedicine phục vụ
công tác phòng, chống dịch
bệnh, hội chẩn, tư vấn chuyên
môn, khám, chữa bệnh từ
xa.... Hoàn thành chỉ tiêu lập
hồ sơ sức khỏe điện tử toàn
dân và phát huy lợi ích của
việc lập hồ sơ sức khỏe điện
tử.

Để thực hiện tốt các nhiệm
vụ trên, trước hết ngành Y tế
phải nâng cao năng lực về
KH&CN, tăng cường khả
năng lựa chọn, tiếp nhận và
ứng dụng có hiệu quả các
thành tựu KH&CN phù hợp
với tình hình địa phương, đơn
vị. Bên cạnh đó, ngành Y tế
rất cần sự quan tâm của cấp
ủy, chính quyền các cấp, các
ban ngành trong tỉnh, đặc biệt
là sự phối hợp của Sở Khoa
học và Công nghệ để tiếp tục
nâng cao khả năng ứng dụng
KH&CN tăng cường chất
lượng khám chữa bệnh và
CSSK nhân dân./.

L.N.C



Trong những năm
qua, thực hiện Tái cơ
cấu nông nghiệp và

Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới, ngành
Nông nghiệp Hà Tĩnh đã xác
định lấy khoa học công nghệ
là trọng tâm trong tổ chức lại
sản xuất để từng bước tạo đột
phá cho phát triển nông
nghiệp công nghiệp hóa, công
nghệ cao, hiện đại. Tập trung
chỉ đạo, ưu tiên các cơ chế,
chính sách, nguồn lực cho
việc nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao khoa học công
nghệ; chuyển giao, ứng dụng
thành công nhiều tiến bộ kỹ
thuật, công nghệ mới vào sản
xuất, góp phần tăng năng suất,
chất lượng, thay đổi tập quán
canh tác và nâng cao hiệu quả
sản xuất... Khoa học và công
nghệ đã đóng góp quan trọng
đưa sản xuất nông nghiệp và
xây dựng nông thôn mới đạt
kết khá quả cao và toàn diện,
như: Tốc độ tăng trưởng nông
lâm thủy sản bình quân giai
đoạn 2008-2012 đạt 2,08%/
năm, giai đoạn 2013-2017 đạt
trên 4,87%/năm (cả nước
2,78%/năm); quy mô GTSX
toàn ngành tăng gấp 3,79 lần
so với 10 năm trước (1998-
2007). Cơ cấu sản xuất ngành,
lĩnh vực và nhiều sản phẩm
nông nghiệp hàng hóa chủ lực
có bước chuyển dịch theo
hướng tích cực: Tăng nhanh
tỷ trọng cơ cấu chăn nuôi
trong nông nghiệp từ 32,58%

(năm 2008) lên 52,8% (năm
2017), tỷ trọng cơ cấu GTSX
các sản phẩm có lợi thế phát
triển, giá trị gia tăng cao (như 
cam, bưởi Phúc Trạch, rau củ
quả thực phẩm, chè xuất
khẩu, chăn nuôi lợn, bò, hươu,
nuôi tôm) từ 30,4% lên
42,3%; giảm tỷ trọng trồng
trọt từ 59% xuống còn dưới
45%. Xây dựng nông thôn
mới ngày càng đi vào chiều
sâu, bền vững, đã có 158 xã
đạt chuẩn, chiếm 68,99% tổng
số xã, bình quân đạt 17,7 tiêu
chí/xã, không còn xã dưới 11
tiêu chí, Nghi Xuân đạt chuẩn
huyện nông thôn mới trước 2
năm…

Kết quả Tái cơ cấu, phát
triển sản xuất trên các lĩnh
vực, sản phẩm thời gian qua
đều cho thấy vai trò rõ nét của
khoa học công nghệ mang lại,
cụ thể:

Về sản xuất Trồng trọt:
Với việc cơ cấu lại bộ giống
lúa chủ lực, cập nhật, sử dụng
các giống ngắn ngày; khảo
nghiệm, tuyển chọn được
nhiều giống lúa có triển vọng,
thích ứng với điều kiện thời
tiết, khí hậu, thổ nhưỡng Hà
Tĩnh (như: Giống lúa P6,
PC6, TH3-3, HT1, RVT, TH9,
N98, BQ,…); thực hiện tốt
các Chương trình quản lý dịch
hại tổng hợp IPM,  ICM, hệ
thống thâm canh lúa cải tiến

Ths. Nguyễn Văn Việt
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh

Trồng lúa hữu cơ giúp người nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế
trên cùng đơn vị diện tích; 

Trong ảnh: Đoàn đại biểu hội thảo khoa học tham quan mô hình
trồng lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Đức Thọ;          Ảnh: HP.
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SRI...đã tạo được bước
chuyển lớn về cơ cấu giống,
mùa vụ, sử dụng giống ngắn
ngày, chất lượng cao; Xuân
muộn chiếm trên 95% (năm
2008 dưới 30%), giảm số
lượng giống trên trà gieo
cấy(từ trên 44 giống/vụ xuống
còn dưới 28 giống/vụ), diện
tích lúa chất lượng đạt
38.500ha (chiếm 38,5% diện
tích gieo cấy hàng năm); năng
suất lúa liên tục tăng (từ 48
tạ/ha/năm lên 51,3
tạ/ha/năm), sản lượnglúa đạt
trên 52,6 vạn tấn/năm (tăng
3,5 vạn tấn so với năm 2008).

Chuyển giao KHCN, sản
xuất giống cam từ mắt ghép
các vườn cam đạt tiêu chuẩn,
đã tạo sự đồng nhất về cam
Chanh chất lượng cao ở nhiều
địa phương, bảo tồn quỹ gen
cam Bù đặc sản; chuyển giao
thành công kỹ thuật thâm
canh, phương pháp thụ phấn
bổ sung, bao quả bưởi Phúc
Trạch trên diện rộng; đã thúc
đẩy phát triển nhanh cam,
bưởi trên địa bàn tỉnh. Đến
nay,diện tích cam đạt 7.032
ha, năng suất đạt 106 tạ/ha,

sản lượng trên 30.500 tấn
(tăng 1,8 lần so với 2008);
bưởi Phúc Trạch: Diện tích
đạt 2.858ha (tăng 2,6 lần),
trong đó: diện tích áp dụng
thụ phấn bổ sung, bao quả đạt
1.175ha, diện tích thu hoạch
trên 1.200ha, năng suất đạt
91tạ/ha (tăng 30%), sản lượng
trên 14.400 tấn (tăng 28%).

Về sản xuất chăn nuôi:
Chuyển giao thành công công
nghệ sản xuất giống lợn siêu
nạc, ứng dụng quy trình nuôi
thâm canh, công nghiệp, tạo
dòng sản phẩm đồng nhất,
chất lượng cao, đã tạo động
lực phát triển nhanh chăn nuôi
gia trại, trang trại tập trung,
công nghiệp, đạt trên 35,9%
tổng đàn (năm 2010 là 10%),
tỷ lệ nái ngoại chiếm 30% đàn
nái (tăng 19,5%);Zêbu hóa
đàn bò đạt 54% (tăng 38%);
tổng đàn hươu đạt hơn 33.500
con (tăng 1,6 lần); tổng sản
lượng thịt hơi gia súc, gia cầm
đạt 113.500 tấn (tăng 2,5 lần
so với 2008). 

Về sản xuất Lâm nghiệp:
Áp dụng quy trình, kỹ thuật

trồng rừng thâm canh, làm
giàu rừng gỗ lớn,góp phần
tăng nhanh năng suất rừng
trồng; đổi mới công nghệ các
cơ sở chế biến, đặc biệt là thu
hút đầu tư dây chuyền công
nghệ chế biến gỗ MDF, HDF
của Công ty Thanh Thành Đạt
đã và đang tạo động lực lớn
cho đầu tư phát triển các vùng
nguyên liệu gỗ rừng trồng tập
trung. Đến nay, đã phát triển
được 23.320ha rừng nguyên
liệu thâm canh, trồng mới
2.250ha rừng gỗ lớn, năng
suất rừng trồng đạt 85m3/ha
(tăng 25% so với 2008), sản
lượng gỗ khai thác đạt 420
ngàn m3 (tăng 45%).

Về sản xuất Thủy sản: Đẩy
mạnh ương dưỡng giống có
chất lượng cao, an toàn
dịch;áp dụng công nghệ tiên
tiến về nuôi tôm thẻ chân
trắng trên cát, nuôi thâm canh,
công nghệ cao, an toàn sinh
học: Công nghệ sinh học phân
tử (PCR) phát hiện virus đốm
trắng trên tôm, công nghệ xử
lý nước bằng chế phẩm sinh
học (HTBIO); sử dụng  thiết
bị, công nghệ kỹ thuật máy dò
ngang Sonar trên tàu cá xa bờ,
đã thúc đẩy phát triển nhanh
nuôi trồng và khai thác thủy
hải sản, tổng sản lượng thủy
sản đạt 48.900 tấn (tăng
35,5% so với năm 2008).

Trong lĩnh vực Thủy lợi:
Ứng dụng công nghệ mới
trong xử lý thấm các công
trình thuỷ lợi; nghiên cứu, áp
dụng mức tưới, hệ số tưới cho
lúa áp dụng trong quy hoạch,
thiết kế, quản lý khai thác các
công trình thủy lợi; công nghệ
tưới tiết kiệm nước cho cây ăn
quả, sản xuất rau củ quả trên
cát, các mô hình vườn mẫu;
xây dựng Bản đồ quản lý tưới,

Thành công của đề tài “Ứng dụng công nghệ xử lý môi trường
trang trại chăn nuôi lợn tại Hà Tĩnh” đã tạo cho người chăn nuôi
yên tâm sản xuất với quy mô lớn; Ảnh: HP (Xem tiếp trang 19)
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Trong thời đại ngày
nay, khi mà khoa học
có những bước phát

triển như vũ bảo, cuộc cách
mạng công nghệ lần thứ 4 đang
tạo ra những giá trị vượt trội thì
việc ứng dụng các thành quả
khoa học và công nghệ vào mọi
lĩnh vực đời sống là một tất
yếu. Thực tế của Hà Tĩnh trong
nhiều năm qua cho thấy khoa
học và công nghệ đã đóng một
vai trò to lớn trong bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa trên địa
bàn.

Hà Tĩnh là nơi tụ cư của
người Việt cổ, được minh
chứng bằng các di chỉ khảo cổ
có niên đại trên 4 ngàn năm,
vùng đất này phong phú, đa
dạng các giá trị văn hóa. Về các
giá trị di sản văn hóa vật thể,
Hà Tĩnh có một hệ thống di tích
lịch sử -văn hóa, danh lam
thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo
vật quốc gia đặc sắc. Về di tích
lịch sử - văn hóa, đến nay toàn
tỉnh đã xếp hạng 557 di tích,
trong đó có 02 di tích quốc gia
đặc biệt, 82 di tích cấp quốc
gia, 472 di tích cấp tỉnh với đủ
các loại hình: di tích lịch sử, di
tích kiến trúc nghệ thuật, di tích
khảo cổ và di tích danh thắng.
Hệ thống di tích vừa được phân
bố khá đồng đều trên địa bàn
13 huyện, thị xã, thành phố vừa
có tính tập trung vào một số
vùng, vốn là những cái nôi văn
hóa như: Can Lộc, Đức Thọ,
Nghi Xuân... 

Về danh lam, thắng cảnh,
Hà Tĩnh nổi tiếng với những
địa danh như Núi Hồng – Sông
La. Núi Hồng từng được xếp
vào danh sách 21 danh thắng
của nước Nam xưa, được khắc
vào “Bách khoa thư Cửu đỉnh”
năm 1836 (năm Minh Mệnh
thứ 17) đặt tại cố đô Huế. Núi
Hồng – Sông La được xem là
biểu tượng của Hà Tĩnh. Hồ Kẻ
Gỗ, một công trình thủy lợi
quan trọng, một điểm du lịch
sinh thái lý tưởng. Vườn quốc
gia Vũ Quang với 61% rừng
nguyên sinh, 3 loài thú đặc hữu
là Chà vá chân nâu, voọc Hà
Tĩnh, vượn má vàng và 2 loài
thú quý hiếm là Sao La và
mang lớn. Thác Vũ Môn, địa

danh gắn với sự tích “Cá chép
hóa rồng”, Đèo Ngang, một
danh thắng mà năm 1838, đã
được khắc vào Huyền đỉnh đặt
tại Đại Nội - Huế. Cùng với các
danh thắng núi, sông, hồ, thác,
Hà Tĩnh có nhiều bãi biển đẹp
như Xuân Thành, Xuân Hải,
Thạch Hải - Quỳnh Viên, Thiên
Cầm, Thạch Bằng…

Ngoài ra, Hà Tĩnh còn có
các cổ vật, bảo vật có giá trị. Về
bảo vật quốc gia có bộ sưu tập
súng Thần công gồm ba khẩu
Bảo quốc An dân Đại tướng
quân đúc vào năm thứ hai của
triều vua Minh Mệnh nhà
Nguyễn (1821) với kỹ thuật
đúc thủ công truyền thống và

Ths. Bùi Xuân Thập
TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Tĩnh

Các nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia hội thảo quốc tế
thuộc đề tài  "Nghiên cứu giá trị di sản Hán Nôm thế kỷ XVII-XX
của dòng họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh", chụp ảnh
lưu niệm;                                                                        Ảnh: QT
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hoa văn rất tinh xảo. Hà Tĩnh
còn có nhiều cổ vật, trong đó
có những cổ vật quý hiếm như:
Mộc bản trường học Phúc
Giang được UNESCO công
nhận là di sản tư liệu thuộc
chương trình Ký ức thế giới
khu vực Châu Á-Thái Bình
Dương; báu vật của Vua Hàm
Nghi gồm hai con voi vàng, hai
con nghê đồng, hai thanh kiếm
bằng đồng nung, tám bộ áo mũ
triều thần bằng nỉ; trên 1.000
sắc phong cổ, độc bản có giá trị
được sưu tập từ khắp các địa
phương và nhiều cổ vật, di vật
khác được khai quật tại Bãi
Cọi, Phôi Phối, Thạch
Lạc...hoặc sưu tầm trong nhân
dân.

Về văn hóa phi vật thể, hiện
nay, Hà Tĩnh có 45 làng nghề
và nghề truyền thống trong đó
có một số làng nghề nổi tiếng
như: Mộc Thái Yên, Rèn Trung
Lương, Nón Phù Việt, Gốm
Cẩm Trang...và gần 70 lễ hội
với các loại hình lễ hội dân
gian, lễ hội tôn giáo và lễ hội
văn hóa – lịch sử trong đó có
hai lễ hội được đưa vào Danh
mục Di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia là Lễ hội Hải Thượng
Lãn ông Lê Hữu Trác và Lễ hội
đền Chiêu Trưng… Bên cạnh
đó Hà Tĩnh còn có nhiều làn
điệu dân ca có bản sắc riêng:
Ví, giặm, hò vè...; một số làn
điệu có không gian diễn xướng
độc đáo, tiêu biểu: Ca trù, ví
phường vải, ví đò đưa, hò Chèo
cạn Cẩm Nhượng, hát sắc bùa
Kỳ Anh... Đặc biệt, Hà Tĩnh có
những di sản văn hóa phi vật
thể đặc sắc được UNESCO
công nhận đó là: Dân ca ví,
giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn
hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại; Ca trù là di sản văn
hóa phi vật thể của nhân loại
cần được bảo vệ khẩn cấp; mộc

bản Trường học Phúc Giang và
Hoàng Hoa sứ trình đồ là di sản
ký ức thế giới khu vực Châu Á
Thái Bình Dương.

Để bảo tồn phát huy các giá
trị văn hóa nói trên, Hà Tĩnh đã
triển khai nhiều đề tài khoa học
công nghệ có giá trị thực tiễn
cao. Hơn mười năm lại đây đã
có trên 50 công trình khoa học
xã hội nhân văn được triển
khai, trong đó có nhiều đề tài
nghiên cứu khoa học giá trị
như:“Nghiên cứu, định hướng
bảo tồn và phát huy giá trị hệ
thống di tích lịch sử văn hóa Hà
Tĩnh”,“Tổng điều tra di sản văn
hóa phi vật thể trên địa bàn Hà
Tĩnh”, “Nghiên cứu, bảo tồn và
phát huy giá trị Ca trù Hà
Tĩnh”, “Điều tra nghiên cứu
dân ca ví giặm Hà Tĩnh”, “Điều
tra bảo tồn Hò Thạch Khê”,
“Nghiên cứu bảo tồn Hò Chèo
cạn Nhượng Bạn”, “Nghiên
cứu bảo tồn hát sắc bùa Kỳ
Anh”, “Bảo tồn lễ hội truyền
thống Chăm Cha bới bản Rào
Tre”, “Nghiên cứu văn hóa
truyền thống làng Việt cổ ven

biển Cương Gián”, …; xuất
bản nhiều công trình nghiên
cứu, khảo cứu xuất giá trị như:
“Từ  điển Hà Tĩnh”, “Làng cổ
Hà Tĩnh” (2 tập), “Văn bia Hà
Tĩnh”, “Di tích, danh thắng Hà
Tĩnh”, “Danh nhân Hà Tĩnh” (2
tập), “Chùa cổ Hà Tĩnh”, “Địa
danh Hà Tĩnh” (tập 1), “Văn -
Thơ Hà Tĩnh thế kỷ 20”, “Lễ
hội dân gian Hà Tĩnh”, “Ca Trù
Hà Tĩnh”, “Dân ca ví giặm
Nghệ Tĩnh”, “Hà Tĩnh, những
di sản văn hóa tiêu biểu” …và
địa chí của các huyện Đức Thọ,
Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Anh,
Hương Sơn, Hương Khê…

Bên cạnh việc triển khai các
công trình nghiên cứu khoa học
trên thì việc ứng dụng công
nghệ đã đóng góp một phần rất
quan trọng vào việc báo tồn và
phát huy giá trị văn hóa trên địa
bàn. Bằng công nghệ số hóa,
Bảo tàng Hà Tĩnh đã sao chụp
số hóa hàng ngàn sắc phong và
tư liệu Hán Nôm quý hiếm.
Bằng các công nghệ hiện đại,
Hà Tĩnh đã lập được hồ sơ để
trình UNESCO công nhận Dân

Trẻ em bản Rào Tre vui chơi đón Tết Chăm Cha Bới.
Ảnh: baodansinh.vn



ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại; Ca trù là di sản văn
hóa phi vật thể của nhân loại
cần được bảo vệ khẩn cấp; Mộc
bản Trường học Phúc Giang và
Hoàng Hoa sứ trình đồ là di sản
ký ức thế giới khu vực Châu Á
Thái Bình Dương. Nếu không
có công nghệ hình ảnh, âm
thanh, số hóa tiên tiến thì
những di sản trên rất khó được
UNESCO công nhận và bảo vệ.
Cũng bằng công nghệ hiện đại,
Hà Tĩnh đã phục chế thành
công bảo vật cấp quốc gia Súng
thần công Bảo quốc An dân

Đại tướng quân để lưu giữ và
trưng bày tại Bảo tàng Hà Tĩnh.

Có thể nói rằng khoa học và
công nghệ nhiều năm qua đã
đóng một vai trò cực kỳ quan
trọng trong việc bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa Hà
Tĩnh. Để tiếp tục phát huy vai
trò quan trọng này, chúng tôi đề
nghị Sở Khoa học và Công
nghệ tiếp tục quan tâm để hằng
năm tăng thêm số lượng đề tài
khoa học xã hội và nhân văn
được phê duyệt, đặc biệt là các
đề tài nghiên cứu văn hóa quá
khứ. Về phía các nhà khoa học,
chúng tôi rất mong được quan

tâm nhiều hơn đến tính ứng
dụng của các đề tài khoa học xã
hội và nhân văn sau khi được
nghiệm thu.

Trong thời đại ngày nay,
khoa học và công nghệ là then
chốt, là chìa khóa mở ra cánh
cửa đi tới tương lại của mỗi
một cá nhân, tập thể, của mỗi
quốc gia, mỗi dân tộc. Để các
giá trị văn hóa Hà Tĩnh được
bảo tồn và tỏa sáng rõ ràng phải
nâng cao hàm lượng khoa học
và công nghệ trong mọi hoạt
động của ngành văn hóa, thể
thao và du lịch./.

B.X.T

hệ thống cơ sở dữ liệu phục
vụ cho công tác quản lý;xây
dựng bản đồ khu vực dễ bị tổn
thương do lũ quét, sạt lở đất;
ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc truyền tin thiên tai,
đo mưa tự động phục vụ công
tác chỉ đạo, điều hành ứng
phó với thiên tai.

Cơ giới hóa sản xuất nông,
lâm, thủy sản tăng nhanh: Cơ
giới hóa sản xuất nông nghiệp
đã góp phần tiết kiệm chi phí,
giảm tỷ lệ tổn thất sau thu
hoạch (trong sản xuất lúa
giảm từ 12,5% xuống 7%),
giải phóng sức lao động, đảm
bảo thời vụ, phòng tránh thiên
tai, là tiền đề quan trọng để
xây dựng nền nông nghiệp
hiện đại.Đến nay, tỷ lệ cơ giới
hóa, tự động hóa trong nhiều
lĩnh vực, khâu sản xuất đạt
cao: Cây lúa: Khâu làm đất
đạt 95,5% (tăng 39,8% so
năm 2013), khâu thu hoạch
đạt 96,0% (tăng 52,5%), khâu
vận chuyển đạt 80,0% (tăng
25,6%); cây màu khâu làm đất
đạt 65,5% tăng 35,5%; trên

90% các trang trại chăn nuôi
tập trung đã áp dụng cơ giới
hóa đồng bộ; sản xuất lâm
nghiệp (khâu tưới, phay sản
xuất cây giống đat 82%, khai
thác 86%, vận chuyển 92%,
chế biến lâm sản 85%); trong
nuôi tôm thâm canh, công
nghệ cao và tàu khai thác xa
bờ cơ giới hóa đạt trên 80%,... 

Tuy vậy, việc ứng dụng
khoa học công nghệ trong
phát triển nông nghiệp theo
hướng hiện đại ở tỉnh ta trong
những năm vừa qua mới chỉ là
bước đầu. Các tiến bộ kỹ
thuật, công nghệ mới, nhất là
công nghệ cao, công nghệ
sinh học ứng dụng thành công
ở một số mô hình, sản phẩm,
nhưng việc nhân ra diện rộng
còn chậm, nhất là đối với sản
xuất quy mô nhỏ lẻ của các hộ
nông dân; trình độ công nghệ
sản xuất nhiều sản phẩm vẫn
còn thấp và lạc hậu (như trồng
và chăm sóc cây ăn quả, sản
xuất vườn hộ, chăn thả gia
súc, gia cầm, nuôi trồng thủy
sản quảng canh, trồng rừng,...
chủ yếu theo kinh nghiệm
truyền thống, ứng dụng
KHCN còn ít)...

Để xây dựng nền nông
nghiệp phát triển toàn diện
theo hướng hiện đại, bền
vững, sản xuất hàng hóa quy
mô lớn, có năng suất, chất
lượng, hiệu quả và khả năng
cạnh tranh cao, gắn với xây
dựng nông thôn mới. Trong
giai đoạn tới, ngành nông
nghiệp tiếp tục xác định khoa
học công nghệ là động lực
then chốt. Tập trung chỉ đạo,
ưu tiên nguồn lực, “khoa học
công nghệ phải đi trước một
bước” để tạo động lực mạnh
mẽ cho phát triển nông
nghiệp, nông thôn, gắn với
cuộc cách mạng công nghiệp
4.0. Tiếp tục chuyển giao, ứng
dụng nhanh thành tựu khoa
học, công nghệ tiên tiến cho
nông dân, nông thôn, tạo bước
chuyển biến mạnh mẽ trong
công tác giống, quy trình sản
xuất, công nghiệp bảo quản,
chế biến tinh sâu, nhằm cơ
cấu lại sản xuất nông nghiệp
theo hướng công nghệ cao,
nông nghiệp hữu cơ, nông
nghiệp sạch, nâng cao chất
lượng, sức cạnh tranh và giá
trị gia tăng các sản phẩm nông
sản của tỉnh trên thị trường./.

N.V.V

Ứng dụng khoa học...
(Tiếp theo trang 16)
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Thực hiện Nghị quyết
29-NQ/TW của Ban
chấp hành Trung

ương Đảng về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo,
trong những năm qua, cùng với
nhiều giải pháp khác, ngành
giáo dục và đào tạo (GDĐT)
tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung đẩy
mạnh ứng dụng khoa học và
công nghệ, phát huy sáng kiến
kinh nghiệm của cán bộ, công
chức, viên chức, học sinh nhằm
nâng cao chất lượng dạy và
học.

Ứng dụng khoa học, công
nghệ trong quản lý và tổ chức
dạy, học

Những năm qua, ngành giáo
dục Hà Tĩnh luôn coi trọng việc
ứng dụng khoa học và công
nghệ vào công tác quản lý, từ
quản lý hệ thống đến quản lý
tại mỗi cơ sở giáo dục, từ quản
lý điều kiện như cơ sở vật chất,
đội ngũ, tài chính…, đến quản
lý chất lượng như điểm số, tính
chuyên cần, đánh giá xếp
loại…          

Sở GDĐT đã chỉ đạo các
nhà trường khai thác ứng dụng
tối đa các tiện ích của một số
phần mềm, nhất là SMAS 3.0
trong công tác quản trị trường
học. Cán bộ quản lý, giáo viên,
nhân viên được tập huấn, sử
dụng thành thạo ứng dụng của
Microsoft Office, các macro để
thao tác và xử lý số liệu một
cách hiệu quả. Những hồ sơ
của nhà trường như: Tài chính,
nhân sự, thư viện, thiết bị, học
sinh, sổ đăng bộ, học bạ, sổ

điểm… được quản lý bằng
phần mềm điện tử.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu
qủa quản lý, nhiều trường học
đã ứng dụng thành công các
tiện ích của Goolge Drive
(Goolge tài liệu, Goolge bảng
tính …) để cập nhật các nguồn
dữ liệu từ tất cả các máy trạm
(có thể sử dụng smart phone,
Ipad, máy tính) ở bất kỳ địa
điểm nào có mạng Internet.

Việc ứng dụng CNTT vào
quản lý mang lại hiệu quả
nhiều mặt, nhiều nội dung, nhất
là trong quản lý học sinh.
Thông tin về hạnh kiểm, kết
quả học tập của học sinh được
cập nhật thường xuyên qua
SMAS và hộp thư điện tử, tin
nhắn điện thoại giúp cho nhà
trường và phụ huynh học sinh
nắm bắt kịp thời, chính xác từ
đó phối hợp tốt hơn trong giáo

dục các em. Kết quả học tập và
rèn luyện của học sinh được
cập nhật và liên thông trên hệ
thống giúp các cơ quan quản lý
giáo dục (sở GDĐT, phòng
GDĐT) quản lý chặt chẽ và có
biện pháp chỉ đạo kịp thời, phù
hợp.

Không chỉ trong công tác
quản lý, mà trong hoạt động
dạy, học nhiều ứng dụng đã
được triển khai mang lại hiệu
quả tích cực. Tại một ngôi
trường THPT ở vùng nông thôn
huyện Đức Thọ, cô giáo Phạm
Thị Ngọc Mai, giáo viên Địa
lý, đã sử dụng mô hình SKYPE
(một phần mềm miễn phí trên
Internet) kết nối học sinh của
mình với giáo viên và học sinh
ở nhiều nước khác như Thái
Lan, Malaysia, Ấn Độ, Úc…
và các trường đại học ở Hà
Nội, Thái Nguyên… qua cầu
truyền hình tự lắp tại các lớp để

NGƯT.TS. Trần Trung Dũng
TUV, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh



học sinh được tiếp thu bài
giảng từ các Giáo sư, các nhà
khoa học. Thông qua những tiết
học xuyên quốc gia miễn phí,
học sinh ở những miền quê khó
khăn đã được tiếp cận với bạn
bè quốc tế, được giao lưu, học
hỏi rất nhiều điều bổ ích. 

Trường THPT Nguyễn Đình
Liễn đã ứng dụng phần mềm
Kahoot trong dạy học: Giáo
viên soạn giảng và tổ chức trò
chơi để học sinh cùng tương
tác, phối hợp hoạt động; tạo bài
kiểm tra trắc nghiệm bằng cách
tạo Quiz hấp dẫn với hình ảnh,
âm thanh cho cả lớp cùng làm;
đồng thời có thể tích hợp các
hình ảnh minh hoạ, sơ đồ,
video… tạo hứng thú cho
người học. Nhiều trường THPT
cũng đã sử dụng bảng tương tác
và các phần mềm soạn thảo bài
giảng ActivInspire, Globilak,
thiết bị Labdisc và các phụ kiện
kèm theo để hỗ trợ dạy học tại
các phòng thực hành: Vật lý,
Hóa học, Sinh học,...

Các trường THPT đã cài đặt
và sử dụng thành công phần
mềm TN MAKET trên điện
thoại thông minh. Theo đó, với
phần mềm này, giáo viên có thể
chấm một bài thi trắc nghiệm
trong khoảng thời gian 30 giây
nhờ chiếc điện thoại thông

thường; giải pháp này đã giảm
thiểu thời gian và tiết kiệm chi
phí mua máy quét chấm bài thi
trắc nghiệm.

Phát huy sáng kiến kinh
nghiệm trong quản lý và dạy,
học

Phong trào đúc rút kinh
nghiệm đã được phát động và
duy trì trong ngành giáo dục từ
nhiều năm nay. Những năm
gần đây, sáng kiến kinh nghiệm
của cán bộ, giáo viên, nhân
viên, học sinh không chỉ mang
tính thuần túy về chuyên môn
mà còn chứa đựng trong nó
hàm lượng nhất định về khoa
học và công nghệ. Nhiều sáng
kiến kinh nghiệm đã được nhân
rộng, phát huy góp phần nâng
cao chất lượng dạy, học.

Năm học 2016-2017, toàn
ngành có 437 sáng kiến kinh
nghiệm được Hội đồng khoa
học ngành đánh giá và các cơ
sở giáo dục thẩm định đạt yêu
cầu, trong số này có 53 sáng
kiến được Hội đồng khoa học
tỉnh đánh giá công nhận đạt cấp
tỉnh. Điển hình có sáng kiến
của thầy giáo Trần Hảo,
Trường THCS Đồng Lộc về
nâng cao hiệu quả hoạt động
nghiên cứu khoa học, kĩ thuật
cho cán bộ, giáo viên và học
sinh ở trường THCS còn nhiều

khó khăn. Nghiên cứu đã đề
xuất các giải pháp nghiên cứu
thực hành tại địa phương, kết
hợp giáo dục với thực tiễn lao
động sản xuất để nâng cao chất
lượng dạy học, gắn học tập với
lao động sản xuất cùng với tư
duy khoa học sẽ làm cho học
sinh say mê nghiên cứu, thực
hành và cho năng suất lao động
cao hơn. Sáng kiến sử dụng mô
hình SKYPE của cô giáo Phạm
Thị Ngọc Mai, giáo viên Địa lý
trường THPT Đức Thọ được
nhân rộng ở nhiều trường.

Năm học 2017-2018, có 309
sáng kiến kinh nghiệm được
Hội đồng khoa học ngành đánh
giá và được các cơ sở giáo dục
thẩm định đạt yêu cầu, trong đó
có 42 sáng kiến được Hội đồng
khoa học tỉnh đánh giá công
nhận đạt cấp tỉnh. Nhiều đề tài
là các giải pháp thực tiễn nâng
cao chất lượng dạy học, hoạt
động của nhà trường nhờ ứng
dụng khoa học công nghê. Như
giải pháp của nhân viên thư
viện Nguyễn Thị Ngọc Minh,
Trường THCS Xuân An, về sử
dụng phần mềm Verbrary để
quản lý các hoạt động của thư
viện đã giúp thủ thư xây dựng
kế hoạch và quản lý thư viện
hiệu quả, giám sát tốt hơn việc
mượn trả sách của giáo viên và
học sinh. Giải pháp hướng dẫn

Những giờ giảng hấp dẫn của thầy giáo Trần
Hảo - Trường THCS Đồng Lộc đã tạo hứng thú,
niềm say mê cho các em học sinh..        Ảnh: P.V

Với Cánh tay robot của 2 cậu học trò vừa
giành giải 3 tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm
2018-2019.                                        Ảnh: P.V
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học sinh thực hành thí nghiệm
và xử lý số liệu trong các thực
hành thí nghiệm môn Vật lý
của thầy giáo Nguyễn Vĩnh An,
trường THPT Trần Phú, đã
giúp cho học sinh tránh được
các sai số thường gặp trong
thực hành thí nghiệm Vật lý,
nâng cao chất lượng, hiệu quả
của dạy học thực hành. 

Năm học 2018-2019, Sở
GDĐT đã tiếp tục cải tiến việc
quản lý, thẩm định các sáng
kiến của cán bộ, công chức,
viên chức trong ngành. Từ việc
sáng kiến kinh nghiệm phải
được in, nộp bản cứng trên giấy
nay cán bộ, công chức, viên
chức chỉ phải nộp bản mềm
PDF qua hệ thống mạng. Việc
đánh giá, thẩm định qua 3 vòng
cũng được triển khai qua mạng
rất thuận lợi, dễ dàng và tiết
kiệm hơn rất nhiều so với cách
làm trước đây. Năm học này, có
246 sáng kiến được đánh giá
đạt và có 30 sáng kiến được gửi
đề nghị Hội đồng khoa học tỉnh
đánh giá. Theo đánh giá của
nhiều chuyên gia, chất lượng
và giá trị ứng dụng trong thực
tiễn của các sáng kiến ngày
càng được nâng cao. 

Thời đại Công nghiệp 4.0
trong giáo dục

Trước xu thế phát triển như
vũ bão của cuộc cách mạng
Công nghiệp 4.0 hiện nay, quá
trình dạy học đang chuyển từ
truyền thụ kiến thức sang hình
thành phẩm chất và phát triển
năng lực người học; chuyển từ
quan niệm cứ có kiến thức là có
năng lực sang quan niệm kiến
thức chỉ là yếu tố quan trọng
của năng lực, học sinh cần có
tư duy và kĩ năng thực hành. 

Sở GDĐT đã chỉ đạo mạnh
mẽ việc triển khai đổi mới dạy,
học trong đó có phong trào
sáng tạo khoa học - kỹ thuật.
Những năm gần đây đã có hàng
trăm sản phẩm, dự án khoa học
- kỹ thuật của học sinh tham gia

các Hội thi cấp tỉnh và quốc
gia, khu vực. Riêng năm học
2018-2019, có 03 sản phẩm
khoa học kỹ thuật của học sinh
THPT đạt giải cao trong cuộc
khoa học kỹ thuật Quốc gia. Đó
là dự án “Nghiên cứu khả năng
kháng các loại vi khuẩn gây
bệnh đường tiêu hóa ở người
của cây bùng bục” của học
sinh Nguyễn Lê Ngọc Hà (Lớp
11 Hóa, Trường THPT Chuyên
Hà Tĩnh) đạt Giải ba cuộc thi
KHKT cấp Quốc gia; Dự án
“Cánh tay robot hỗ trợ người
khuyết tật điều khiển bằng
giọng nói” của học sinh Hoàng
Minh Phúc và Nguyễn Trung
Kiên (Trường THPT Kỳ Anh)
đạt Giải ba cuộc thi KHKT cấp
Quốc gia; Dự án “Nghiên cứu,
bào chế, sử dụng dịch chiết và
cao đặc từ cây Sim rừng để ứng
dụng trong điều trị bỏng” của
các học sinh Thái Lê Hoàng và
Đinh Anh Tú (Trường THPT
Phúc Trạch, Hương Khê) đạt
Giải Nhì cấp Quốc gia và cuộc
thi “Ý tưởng khởi nghiệp học
sinh, sinh viên” năm 2018. Đây
là những kết quả bước đầu của
việc áp dụng khoa học công
nghệ vào dạy, học để khuyến
khích học sinh tham gia làm
khoa học, công nghệ. 

Việc ứng dụng khoa học và
công nghệ, phát huy sáng kiến
kinh nghiệm có ý nghĩa rất lớn
đối với giáo viên, học sinh.
Trước hết, việc này giúp giáo
viên tích cực đổi mới phương
pháp, đa dạng các hình thức
trong dạy học. Từ đó, xây dựng
các chủ đề dạy học tích hợp
liên môn một cách khéo léo,
sáng tạo cũng như nẩy sinh các
ý tưởng, tình huống hay trong
thực tiễn cuộc sống. Đây là
minh chứng điển hình cho
phương pháp dạy học theo dự
án. Bên cạnh đó, khoa học và
công nghệ khích lệ giáo viên
thực hành, thí nghiệm nhiều
hơn cho học sinh. Từ đó, kỹ

năng thực hành của học sinh
được nâng lên rõ rệt thể hiện
qua kỳ thi chọn học sinh giỏi
tỉnh ở phần thi thực hành.

Đối với học sinh, khoa học
công nghệ giúp các em có hứng
thú hơn trong học tập, rèn
luyện tư duy, vận dụng kiến
thức để giải quyết các vấn đề
thực tiễn một cách hiệu quả.
Đặc biệt, học sinh biết cách tìm
kiếm tài liệu nghiên cứu, làm
quen với phương pháp nghiên
cứu khoa học, cải thiện khả
năng trình bày ý kiến cũng như
khả năng phản biện bảo vệ ý
kiến cá nhân. Hoạt động học
tập với khoa học công nghệ là
nơi để học sinh phát huy được
tiềm năng, ý tưởng sáng tạo,
năng khiếu bẩm sinh với bộ
môn nghiên cứu khoa học. Từ
đây, học sinh sẽ dễ dàng áp
dụng lý thuyết vào thực tiễn
cuộc sống, để nghiên cứu ra
những đề tài hay, bổ ích cho xã
hội.

Việc ứng dụng khoa học,
công nghệ trong dạy, học nói
riêng cũng như trong mọi hoạt
động kinh tế - xã hội nói chung
sẽ mang lại hiệu quả thiết thực
cả về kinh tế và xã hội; thực sự
đã trở thành nhu cầu tất yếu của
thời đại ngày nay. Tuy nhiên,
để thực hiện được còn phụ
thuộc rất nhiều vào quan điểm,
nhận thức và trách nhiệm của
những người liên quan từ lãnh
đạo, quản lý các cấp đến người
trực tiếp thực hành; đồng thời
phải bảo đảm điều kiện cơ sở
vật chất tương thích và sẵn
sàng chấp nhận rủi ro nếu có.
Hy vọng rằng, với xu thế của
thời đại và yêu cầu mới chúng
ta không thể và không được
đứng ngoài cuộc; thành tựu
mới sẽ sớm đến với chúng ta và
ngày càng to lớn./.

T.T.D



Được sự quan tâm
của Sở Khoa học
và Công nghệ

(KH&CN) Hà Tĩnh, Trong
quãng gần 10 năm qua, chúng
tôi đã thực hiện tốt nhiều công
trình nghiên cứu và đã được
giới thiệu tại các hội thảo
khoa học; đề cử thành công
hai Di sản vào Chương trình
Ký ức Thế giới khu vực Châu
Á/Thái Bình Dương; hướng
đến đề cử Di sản toàn thế giới,
giúp cơ quan quản lý nhà
nước có kế hoạch quản lý cụ
thể đối với các di sản thuộc
văn hóa làng Trường Lưu.

Trong nội hàm bài viết,
chúng tôi điểm lại nội dung
các đề tài và các kết quả đã
đạt được trong thời gian qua,
cũng như khả năng tiếp tục
một số công việc nhằm đưa di
sản của làng Trường Lưu nói

riêng và của Hà Tĩnh nói
chung, ra thế giới, góp phần
vào sự phát triển văn hóa du
lịch của tỉnh nhà.

Khởi đầu cho kết quả
nghiên cứu được bắt đầu từ đề
tài: "Điều tra di sản văn hóa
và định hướng bảo tồn, xây
dựng làng văn hóa Trường
Lưu", được thực hiện năm
2009, là cơ sở khoa học về
lịch sử hình thành và phát
triển của làng Trường Lưu, và
cũng là tiền đề cho những
nghiên cứu tiếp theo từ đó đến
nay. Một trong những đề tài
gây được sự chú ý của giới
khoa học trong và ngoài nước
phải kể đến: 

Đề tài: "Nghiên cứu các
giá trị văn hóa làng Trường
Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà
Tĩnh, trong việc xây dựng mô
hình làng văn hóa du lịch",

được thực hiện trong thời gian
2011-2013, đi sâu vào phân
tích lý giải chính môi trường
văn hóa của làng Trường Lưu
và các vùng xung quanh, đã
tạo thành hệ thống di sản
phong phú: Nhiều di tích lịch
sử, di sản phi vật thể phong
phú và di sản tư liệu quý
hiếm.

Tiếp đó là đề tài "Nghiên
cứu, bảo tồn Mộc bản Trường
Lưu, huyện Can Lộc", Trên
cơ sở khảo sát, nghiên cứu và
xem xét hiện trạng Mộc bản
Trường Lưu (MBTL), để
đánh giá các giá trị lịch sử,
văn hóa, khoa học và tầm
quan trọng của MBTL, làm cơ
sở cho việc bảo tồn và lập hồ
sơ xét duyệt Di sản Tư liệu
Chương trình Ký ức Thế giới
khu vực Châu Á/TBD của
UNESCO (MOWCAP). Đề
xuất giải pháp bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa của
MBTL.

Từ những đề tài trên, nhóm
tác giả đã đi sâu phân tích và
phát hiện thêm những giá trị
khoa học lịch sử có thể làm
bằng chứng cho những nghiên
cứu tiếp theo như đề tài:
"Nghiên cứu giá trị tư liệu lịch
sử của dòng họ Nguyễn Huy
huyện Can Lộc, liên quan về
biên giới và biển đảo”, là đánh
giá các giá trị văn hóa, giá trị
khoa học của các tư liệu được
sáng tác bởi các Danh nhân
dòng họ Nguyễn Huy về chủ

GS, TSKH, VS Nguyễn Huy Mỹ

Các sản phẩm văn hóa Trường Lưu; Ảnh: T.L
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quyền của Việt Nam đối với
biên giới và biển đảo. Nội
dung chính của đề tài là
nghiên cứu các tư liệu hiện có
và các tư liệu đã được in ấn từ
trước, qua đó nêu bật được vai
trò của các tư liệu về biên giới
và biển đảo. 

Để khẳng định thêm giá trị
văn hóa lịch sử, nhóm triển
khai đề tài đang thực hiện cơ
bản đề tài "Nghiên cứu giá trị
di sản Hán Nôm thế kỷ XVII-
XX của dòng họ Nguyễn Huy,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà
Tĩnh", với mục tiêu: Xác
định, lập danh mục, khảo sát
hệ thống các văn bản Hán
Nôm dòng họ Nguyễn Huy
thế kỷ XVII-XX. Từ đó tiến
hành nghiên cứu giá trị các tư
liệu nêu trên từ các bình diện
văn bản, văn tự, ngôn ngữ,
văn học, giáo dục, lịch sử, văn
hóa. Kết quả nghiên cứu của
đề tài là xác định các giá trị
của hệ thống di sản và một
phần kết qủa sẽ là cơ sở để lập
hồ sơ đề cử Danh mục Di sản
của MOWCAP "Bộ sưu tầm
tư liệu Hán Nôm tại nhà thờ
các dòng họ và tư gia làng
Trường Lưu thế kỷ XVII-
XX".

Từ những nghiên cứu thực
tế, các đề tài đều đã được Hội
đồng khoa học công nghệ
chuyên ngành tổ chức nghiệm
thu và có đánh giá về kết quả
nghiên cứu của từng đề tài, cụ
thể:

Đề tài "Nghiên cứu các giá
trị văn hóa làng Trường Lưu,
huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh,
trong việc xây dựng mô hình
làng văn hóa du lịch",đã phác
họa bức tranh toàn cảnh các di

sản văn hóa của làng cần phải
được bảo tồn và khai thác,
phát huy, tạo cơ sở cho các đề
tài tiếp theo cần phải thực
hiện. Kết quả của đề tài là cơ
sở cho Thông báo số 584-
TB/TU ngày 27 tháng 11 năm
2014, phần về Làng văn hóa
Trường Lưu và nghiên cứu về
Mộc bản.

Hồ sơ Mộc bản Trường
học Phúc Giang (MBTHPG)
được lập và nộp vào tháng 9
năm 2015 là kết quả cụ thể
của đề tài "Nghiên cứu, bảo
tồn Mộc bản Trường Lưu,
huyện Can Lộc". Hội nghị lần
thứ 7 của Ủy ban Chương
trình Ký ức Thế giới khu vực
Châu Á/TBD của UNESCO
tại TP Huế  ngày 19 tháng 5
năm 2017 đã ghi danh
MBTHPG. Ngày 25 tháng 9
năm 2016, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ
chức lễ đón nhận Bằng.

Đề tài "Nghiên cứu giá trị
tư liệu lịch sử của dòng họ
Nguyễn Huy huyện Can Lộc,

liên quan về biên giới và biển
đảo” có 02 kết quả quan
trọng, một là: Nghiên cứu giới
thiệu tác phẩm Quảng Thuận
đạo sử tập của Nguyễn Huy
Quýnh, có giá trị lớn trong
việc khẳng định chủ quyền
với Trường Sa, Hoàng Sa. Về
Trường Sa, Hoàng Sa có
nhiều tác phẩm, nhưng, hoặc
chỉ về bản đồ như của Bùi Thế
Đạt, Đỗ Bá Công Đạo..., hoặc
chỉ là văn viết như Phủ biên
tạp lục của Lê Quý Đôn, thì
tập sách của Nguyễn Huy
Quýnh có cả bản đồ và văn
viết, điều khác biệt nữa là, ở
đây có nói đến là có hai đội
thuyền Hoàng Sa. Kết quả thứ
hai là: Sách cổ Hoàng Hoa sứ
trình đồ được ghi vào Danh
mục Di sản tư liệu tại Hội
nghị toàn thể của MOWCAP
lần thứ 8 tại Hàn Quốc ngày
31 tháng 5 năm 2018. Ngày
16 tháng 10 năm 2018, tỉnh
Hà Tĩnh đã tổ chức lễ đón
nhận Bằng.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế, tổ chức tại TP Hà Tĩnh vào
ngày 9,10/5 vừa qua, thuộc đề tài  "Nghiên cứu giá trị di sản Hán
Nôm thế kỷ XVII-XX của dòng họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc, tỉnh
Hà Tĩnh", Ảnh: H.P

24



25

Các kết quả nghiên cứu
cũng đã được Hội đồng Nhân
dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét và
đưa vào Nghị quyết số
93/2018/NQ-HĐND ngày 18
tháng 7 năm 2018 "Về bảo tồn
và phát huy giá trị các giá trị
di sản văn hóa Dân ca Ví,
Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù,
Truyện Kiều, Mộc bản
Trường học Phúc Giang và
Hoàng Hoa sứ trình đồ, giai
đoạn 2018-2025 và những
năm tiếp theo". 

Mỗi đề tài đều tổ chức hội
thảo khoa học, ba tập kỷ yếu
đã in và được bạn đọc đánh
giá cao về tính khoa học, thực
tiễn. Mới đây nhất, Sở KHCN
và Viện Nghiên cứu Hán
Nôm, đã tổ chức thành công
Hội thảo khoa học quốc tế,
vào ngày 9,10 tháng 5 năm
2019, tại TP Hà Tĩnh, thuộc
nội hàm của đề tài  "Nghiên
cứu giá trị di sản Hán Nôm
thế kỷ XVII-XX của dòng họ
Nguyễn Huy, huyện Can Lộc,
tỉnh Hà Tĩnh", Hội thảo đã
trao đổi đánh giá và đưa ra
những kiến nghị để phát huy
vai trò của di sản Hán Nôm
thế kỷ XVII-XX của dòng họ
Nguyễn Huy nói riêng cũng
như của làng Trường Lưu nói
chung. Ban tổ chức đã lựa
chọn 30 báo cáo để trình bày
ở Hội thảo, trong đó có các
học giả đến từ: Đại học
Tokyo, Nhật Bản; Đại học
Công nghệ Triều Dương, Đại
học Trung Chính và Đại học
Văn hoá Trung Quốc, Đài
Loan, TQ; Đại học Ngoại ngữ
Bắc Kinh, Đại học Phúc Đán
và Đại học Sư phạm Thiểm
Tây, TQ, cùng các nhà nghiên

cứu đến từ Viện Nghiên cứu
Hán Nôm, Viện Sử học, Viện
Văn học, Trường Đại học
KHXHNV – ĐHQG
TPHCM, Đại học Vinh và các
Trung tâm nghiên cứu. Các
báo cáo viên đã khẳng định
các giá trị của di sản Hán
Nôm của dòng họ Nguyễn
Huy nói riêng và của làng
Trường Lưu nói chung và
kiến nghị lập hồ sơ đề cử
Danh mục di sản tư liệu
MOWCAP năm 2019-2020. 

Để có được kết quả
nghiên cứu bước đầu như
ngày hôm nay, chúng tôi luôn
nhận được sự quan tâm giúp
đỡ của Lãnh đạo Sở KH&CN
Hà Tĩnh và các phòng chuyên
môn thuộc Sở, từ việc: Phát
hiện, giao đề tài nghiên cứu
khoa học đến các di sản được
công nhận ở cấp quốc gia và
quốc tế - cấp khu vực Châu
Á/TBD. Với các di sản ở làng
Trường Lưu, chúng tôi tin
rằng, việc đề cử Di sản toàn
thế giới, góp phần quảng bá
và đề cao vị thế của Hà Tĩnh
nói riêng và của Việt Nam nói
chung trên toàn thế giới sẽ
được công nhận trong một
ngày không xa./. 

N.H.M
__________

Trong thời gian gần 10 năm triển
khai nghiên cứu, với sự hỗ trợ kinh
phí của các đề tài, nhóm thực hiện
đã xuất bản được 10 tập sách, 3 kỷ
yếu phục vụ hội thảo:

* 10 tập sách

1. Các tác giả dòng văn Nguyễn
Huy Trường Lưu cuộc đời và thơ
văn, Nguyễn Huy Mỹ chủ biên
(2013), Nxb. Lao Động, Hà Nội.

2. Nguyễn Huy Mỹ, Nguyễn

Thanh Tùng (2013), Nguyễn Huy
Quýnh cuộc đời và thơ văn,Nxb.
Lao Động, Hà Nội.

3. Nguyễn Huy Oánh (2014),
Thạc Đình di cảo, dịch giả Lại Văn
Hùng chủ biên, Nxb. Khoa Học Xã
Hội.

4. Nguyễn Huy Oánh (2014),
Phụng sứ Yên Đài tổng ca, dịch giả
Lại Văn Hùng chủ biên, Nxb.
KHXH, Hà Nội.

5. Nguyễn Huy Oánh (2018),
Bắc Dư tập lãm, Nxb. Đại học Vinh,
Hà Tĩnh.

6. Nguyễn Huy Oánh (tham gia
bên soạn) (2018), Hoàng Hoa sứ
trình đồ, Nxb. Đại học Vinh, Hà
Tĩnh.

7. Nguyễn Huy Quýnh (2018),
Quảng Thuận đạo sử tập, Nxb. Đại
học Vinh, Hà Tĩnh.

8. Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy
Vinh, Nguyễn Huy Toản, Nguyễn
Huy Chương (2019),Phượng
Dương Nguyễn tông thế phả, Nxb.
Đại học Vinh, Hà Tĩnh.

9. Nguyễn Huy Vinh (2019),
Nguyễn Thị gia tàng, Nxb. Đại học
Vinh, Hà Tĩnh.

10. Nguyễn Huy Oánh (2019),
Sơ học chỉ nam, Nxb. Đại học Vinh,
Hà Tĩnh.

* 03 kỷ yếu:

1. Kỷ yếu hội thảo Nguyễn Huy
Oánh và dòng văn Trường Lưu
trong môi trường văn hóa Hà Tĩnh,
Nxb. Lao động, Hà Nội, 2013, 312
trang.

2. Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu,
bảo tồn Mộc bản trường học Phúc
Giang, Hà Tĩnh ngày 27 tháng 3
năm 2015, Hà Tĩnh, tháng 10 năm
2015, 236 trang.

3. Kỷ yếu hội thảo, Nghiên cứu
tư liệu Hán Nôm về biên biển đảo
và biên giới của dòng họ Nguyễn
Huy ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà
Tĩnh, Hà Nội 21 tháng 4 năm 2017,
Nxb Đại học Vinh, Hà Tĩnh năm
2019, 214 trang.
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Một trong những tiêu
chí đánh giá chất
lượng dịch vụ hành

chính công là mức độ hài lòng
của khách hàng. Khách hàng là
người thụ hưởng chất lượng do
các tổ chức mang lại và là
người đặt ra yêu cầu cụ thể về
chất lượng cho tổ chức. Khách
hàng sẽ thừa nhận hoặc không
thừa nhận, hài lòng hoặc không
hài lòng với chất lượng dịch vụ.

Thực tế chúng ta có thể thấy
được rằng, những bất cập của
dịch vụ công thể hiện qua
những điểm sau: Bộ máy quản
lý cồng kềnh, thủ tục hành
chính rườm rà, quan hệ giữa
các cơ quan điều hành của Nhà
nước với khách hàng chưa gắn
bó chặt chẽ, tốc độ phát triển
các nguồn lực thấp, nhất là
nhân lực, chất lượng dịch vụ
chưa kịp với chuyển biến của

xã hội, năng lực quản lý chưa
đáp ứng nhu cầu, việc quy định
trách nhiệm quyền hạn chưa rõ
ràng giữa các cơ quan các cấp
còn chồng chéo…. Với những
bất cập như vậy, chứng minh
cho sự cấp thiết cần phải có
một phương pháp mới để áp
dụng nhằm thay đổi hệ thống,
cải cách chất lượng trong dịch
vụ hành chính công. Chính vì
vậy, năm 2006 Thủ tướng

ThS. Phan Trọng Bình
PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

Đ/c Phan Trọng Bình - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn triển khai xây dựng
và áp dụng ISO 9001:2015 năm 2019 cho cán bộ phụ trách bộ phận cải cách hành chính và chuyên viên
trực tiếp thực hiện của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Ảnh: Q.T
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Chính phủ đã ban hành Quyết
định 144/2006/QĐ-TTg ngày
20/6/2006 của Thủ tướng
Chính phủ về việc áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng
(HTQLCL) theo tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2000 vào
hoạt động của các cơ quan
hành chính nhà nước nhằm tiến
tới mục tiêu xây dựng một nền
hành chính dân chủ, trong sạch,
vững mạnh, chuyên nghiệp,
hiện đại hóa, hoạt động có hiệu
lực và hiệu quả của Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa,
xây dựng một đội ngũ công
chức có đầy đủ năng lực và
phẩm chất.

Bám sát chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tỉnh năm
2007, tỉnh Hà Tĩnh đã phê
duyệt và bắt đầu triển khai xây
dựng và áp dụng HTQLCL
theo TCVN ISO 9001 tại các
cơ quan hành chính nhà nước
(CQHCNN)  cấp tỉnh,
CQHCNN cấp 2 trực thuộc
CQHCNN cấp tỉnh, CQHCNN
cấp huyện và dần mở rộng triển
khai xây dựng và áp dụng tại
các cơ quan thuộc diện khuyến
khích áp dụng như đơn vị sự
nghiệp công lập, UBND các
xã, phường, thị trấn. Sau 12
năm triển khai thực hiện, toàn
tỉnh đã có 147 cơ quan công bố
áp dụng HTQLCL phù hợp
TCVN ISO 9001 (20/20
CQHCNN cấp tỉnh, 13/13
UBND cấp huyện, 14/14
CQHCNN cấp II, 16 đơn vị sự
nghiệp cấp 2 thuộc Sở, ngành
và 84/264 CQHCNN cấp xã),
trong thời gian tới UBND tỉnh
tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc
triển khai áp dụng tại các
CQHCNN cấp xã và chuyển
đổi áp dụng phiên bản TCVN
ISO 9001:2015 đối với các cơ
quan đang áp dụng TCVN ISO
9001:2008 phấn đấu đến tháng
9/2021, 100% CQHCNN cấp
tỉnh, huyện, xã, cơ quan cấp II
trực thuộc CQHCNN cấp tỉnh

áp dụng và công bố HTQLCL
phù hợp TCVN ISO
9001:2015. 

Việc triển khai áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO
9001 vào hoạt động của các cơ
quan thuộc hệ thống hành
chính nhà nước tại Hà Tĩnh
trong thời gian qua đã mang lại
những hiệu quả tích cực, chuẩn
hóa quá trình làm việc tại các
cơ quan, hỗ trợ đắc lực thực
hiện các lĩnh vực cải cách hành
chính đặc biệt là cải cách Thủ
tục hành chính (TTHC). Khi áp
dụng ISO hiệu quả sẽ kiểm soát
được chặt chẽ toàn bộ quá trình
triển khai thực hiện nhiệm vụ
từ khâu xây dựng kế hoạch, đến
triển khai và báo cáo kết quả;
phân công rõ người (ai làm), rõ
việc (làm gì), rõ cách làm (làm
như thế nào? Thời gian thực
hiện là bao lâu?) và kết quả ra
sao, như vậy sẽ chuẩn hóa quá
trình làm việc của cán bộ công
chức tránh được hiện tượng
làm việc tùy hứng, theo thái độ,
không nhất quán, rút ngắn được
thời gian trong xử lý công việc
đặc biệt trong giải quyết TTHC
từng bước cải tiến phương thức
làm việc, giảm tác động tiêu
cực khi giải quyết TTHC cho tổ
chức, cá nhân. Bên cạnh đó,
việc xây dựng và thực hiện các
quy trình tác nghiệp giúp cho

Thủ trưởng cơ quan và cán bộ
nắm vững hơn nội dung, yêu
cầu và cách thức xem xét, xử lý
công việc theo quá trình, xác
định ranh giới trách nhiệm
trong nội bộ cơ quan và giữa cơ
quan với đơn vị bên ngoài, đảm
bảo thực thi công vụ và xử lý
công việc theo đúng quy định
của pháp luật. Qua đó, giúp
đơn vị rà soát, đánh giá và xác
định rõ hơn chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn của các bộ phận
và trách nhiệm cụ thể của từng
cán bộ trong cơ quan.

Thực tế qua nhiều đợt kiểm
tra, đánh giá của Sở Khoa học
và Công nghệ cho thấy, việc áp
dụng ISO 9001 trong hoạt động
của các cơ quan đã cải thiện và
nâng cao chất lượng công tác
giải quyết thủ tục hành chính
rất nhiều, cụ thể như: Hạn chế
được tình trạng thu thừa, thu
thiếu thành phần hồ sơ, thời
gian thực hiện được phân công
cụ thể cho từng cá nhân qua đó,
có thể xác định được việc giải
quyết nhanh, đúng hẹn, sớm,
trễ hẹn thuộc về bộ phận hay cá
nhân công chức nào, trình tự
thực hiện rõ ràng hạn chế tình
trạng làm tắt bỏ qua các bước
thực hiện, hồ sơ giải quyết
TTHC được sắp xếp lưu trữ
khoa học đảm bảo dễ lấy, dễ
thấy, dề tìm và được bảo 
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toàn…giúp lãnh đạo cơ quan
kiểm soát được chặt chẽ quá
trình giải quyết công việc của
cán bộ, công chức.

Mặt khác khi các quá trình
giải quyết công việc và TTHC
được chuẩn hóa theo quy trình
ISO thì cán bộ, công chức bám
sát quy trình là có thể thực hiện
được hỗ trợ cho công tác luân
chuyển, điều động hoặc tuyển
dụng mới cán bộ công chức,
giảm được thời gian tiếp cận
công việc và đào tạo lại chuyên
môn. Đặc biệt đối với UBND
cấp xã, lượng hồ sơ giải quyết
TTHC phát sinh mỗi ngày rất
nhiều và mỗi cán bộ công chức
phụ trách một lĩnh vực trước
khi áp dụng ISO, Lãnh đạo các
cơ quan cho biết cơ quan rất bị
động mỗi khi cán bộ công chức
đó vắng mặt, nghỉ sinh, có việc
gia đình..v.v..từ khi áp dụng
ISO, cán bộ công chức của lĩnh
vực khác có thể đảm nhiệm
được công việc từ khâu tiếp
nhận hồ sơ đến quá trình tham
mưu xử lý công việc…giúp
giải quyết kịp thời cho tổ chức,
công dân.

Việc áp dụng HTQLCL
theo Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 9001 còn là phương
pháp để giám sát trên thực tế
việc áp dụng các văn bản quy
phạm pháp luật của nhà nước.
HTQLCL là một trong những
công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc
công khai, minh bạch, cụ thể
hóa quy trình, thủ tục giải quyết
công việc theo yêu cầu của tổ
chức và công dân. Hồ sơ công
việc của các đơn vị được tổ
chức thu thập, sắp xếp và lưu
trữ khoa học. Hiệu quả của
công tác quản lý và cung cấp
dịch vụ hành chính công được
nâng cao rõ rệt, từng bước tạo
được lòng tin và sự hài lòng
của người dân khi tới làm việc
tại các đơn vị hành chính.

Một điểm mạnh nữa là khi
áp dụng HTQLCL theo tiêu
chuẩn ISO 9001 thì yêu cầu bắt
buộc cần các cơ quan phải thực
hiện thường xuyên đó là việc
đánh giá sự phù hợp của hệ
thống, sớm khắc phục, loại bỏ
sự không phù hợp để đảm bảo
hệ thống được vận hành áp
dụng luôn luôn phù hợp với
quy định. Do đó, khi có sự điều
chỉnh, thay đổi chức năng
nhiệm vụ hoặc có sự thay đổi
về thủ tục hành chính thì sẽ kịp

thời được cập nhật điều chỉnh
vào hệ thống để đảm bảo phù
hợp quy định hiện hành tránh
được tình trạng căn cứ pháp lý
đã thay đổi nhưng vẫn thực
hiện theo quy định cũ.

Tuy nhiên, thực tiễn trong
quá trình triển khai xây dựng
HTQLCL cho thấy, do cách
tiếp cận và quản lý công việc
tại các cơ quan, đơn vị còn
mang tính sự vụ, chưa quen với
cách tiếp cận và giải quyết
công việc theo quá trình, do đó
việc xây dựng và áp dụng
HTQLCL tại một số đơn vị
chưa thực sự gắn kết với hoạt
động cải cách hành chính, dẫn
đến hiệu quả của việc áp dụng
HTQLCL còn chưa cao; nhận
thức của cán bộ công chức về
ISO tuy đã có nhiều chuyển
biến tích cực nhưng thói quen
làm việc tùy tiện, không thích
ràng buộc khó thay đổi. Bên
cạnh đó, việc thay đổi thường
xuyên các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến hoạt
động chuyên môn như thay đổi
về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu
tổ chức trong cơ quan, đơn vị
cũng gây ra nhiều khó khăn
trong việc xác định phạm vi,
đối tượng xây dựng, áp dụng
HTQLCL …

Để việc áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN ISO 9001 trên địa
bàn tỉnh đảm bảo có hiệu quả,
đúng quy định về lộ trình thời
gian trước hết đòi hỏi phải có
sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ
của tỉnh, sự quyết tâm, cam kết
của lãnh đạo các cơ quan, đảm
bảo nguồn lực để xây dựng và
áp dụng hệ thống và một việc
không thể thiếu đó là sự tham
gia hưởng ứng của tất cả cán bộ
công chức người lao động
trong cơ quan./.

P.T.B

Kiểm tra, đánh giá việc áp dụng ISO 9001 tại xã Trường Sơn,
huyện Đức Thọ; Ảnh: P.V
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Với sự phát triển
mạnh mẽ của cuộc
Cách mạng công

nghiệp lần thứ 4, khoa học
công nghệ, tri thức và sáng
tạo đã trở thành các yếu tố
then chốt quyết định năng lực
cạnh tranh và tăng trưởng
kinh tế của từng quốc gia,
cũng như các địa phương và
doanh nghiệp. Với một mô
hình kinh tế dựa trên năng
suất, hiệu quả do tri thức,
công nghệ và đổi mới sáng tạo
(ĐMST) đem lại sẽ là sự phát
triển bền vững của doanh
nghiệp. Hiện nay, Chính Phủ
đặc biệt quan tâm hỗ trợ khởi
nghiệp, khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo (ĐMST) và đã ban
hành nhiều văn bản quy định
triển khai thực hiện, như:
Quyết định số 844/QĐ-TTg
ngày 18/5/2016 về việc phê
duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp quốc gia đến
năm 2025; Quyết định số
1665/QĐ-TTg ngày 30/10/
2017 về việc phê duyệt Đề án
Hỗ trợ học sinh, sinh viên
khởi nghiệp đến năm 2025;
Quyết định số 939/QĐ-TTg
ngày 30/6/2017 về việc phê
duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ
khởi nghiệp giai đoạn 2017-
2025; Nghị định số
38/2018/NĐ-CP và Nghị định
số 39/2018/NĐ-CP ngày
11/3/2018 về việc Quy định

chi tiết một số điều của Luật
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa… đây là cơ sở pháp lý
quan trọng nhằm tạo môi
trường thuận lợi để thúc đẩy
phát triển hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, phát
triển các doanh nghiệp khởi
nghiệp ĐMST góp phần phát
triển khu vực kinh tế tư nhân,
hình thành các doanh nghiệp
có khả năng tăng trưởng
nhanh dựa trên khai thác tài
sản trí tuệ, công nghệ và mô
hình kinh doanh mới.

Khởi nghiệp sáng tạo ở
Việt Nam đã và đang dần tạo
lập được nền tảng bền vững
và có từng bước phát triển
mạnh mẽ trong thời gian gần
đây. Đã hình thành khung 

pháp lý ban đầu về đầu tư cho
khởi nghiệp ĐMST; hình
thành mạng lưới các nhà đầu
tư, nhà cố vấn khởi nghiệp và
thúc đẩy hoạt động tương tác
giữa các chủ thể, nâng cao
nhận thức xã hội về khởi
nghiệp ĐMST. Triển khai các
diễn đàn, hội thảo trong nước
và quốc tế, các hoạt động đào
tạo, huấn luyện khởi nghiệp
sáng tạo. Hằng năm, Ban
Kinh tế Trung ương, Bộ
KH&CN, Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, Trung
ương Hội Liên hiệp Thanh
niên Việt Nam đã phối hợp tổ
chức ngày hội khởi nghiệp
Quốc gia thu hút hàng ngàn
người tham dự với hàng trăm
diễn giả, nhà đầu tư và các

ThS. Nguyễn Huy Trọng
Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh



Startup; ngày hội khởi nghiệp
quốc gia năm 2018 (Techfest
2018) được tổ chức tại Đà
Nẵng đã thu hút gần 5.500
người tham dự, gần 250 nhà
đầu tư, quỹ đầu tư, diễn giả
trong nước và quốc tế. Đã
thành lập khoảng 50 tổ chức
là các cơ sở ươm tạo và tổ
chức thúc đẩy kinh doanh,
tiêu biểu cho các cơ sở ươm
tạo như: Vườn ươm doanh
nghiệp CNC Hoà Lạc; Vườn
ươm doanh nghiệp CNC TP
Hồ Chí Minh; Vườn ươm Đà
Nẵng (DNES); Trung tâm Hỗ
trợ thanh niên khởi nghiệp
(BSSC); Vườn ươm doanh
nghiệp công nghệ thông tin
ĐMST Hà Nội,... Một số tổ
chức thúc đẩy kinh doanh tiêu
biểu tại Việt Nam có thể kể
đến Vietnam Silicon Valley
Accelerator (VSVA) được hỗ
trợ bởi Bộ Khoa học và Công
nghệ; CLAS – Expara Viet-
nam Accelerator được đầu tư
bởi Microsoft Việt Nam và
quỹ đầu tư khởi nghiệp
ĐMST tại Đông Nam Á Ex-
para; Quỹ tăng tốc khởi
nghiệp Việt Nam (VIISA).
Hình thành các khu làm việc

chung (co-working space),
với số lượng hiện tại lên đến
gần 70 khu trên cả nước. Theo
báo cáo của Cục Phát triển thị
trường KHCN và doanh
nghiệp KHCN- Bộ KH&CN,
Việt Nam hiện có khoảng
3.000 doanh nghiệp khởi
nghiệp ĐMST, tăng gần gấp
đôi so với số liệu ước tính
cuối năm 2015. Chất lượng
của các doanh nghiệp khởi
nghiệp ĐMST cũng ngày
càng tăng cao, thể hiện ở số
lượng các thương vụ đầu tư,
số lượng vườn ươm, khu làm
việc chung phát triển mạnh
mẽ trong những năm qua.
Thống kê của tổ chức Topica,
năm 2018, Việt Nam thu hút
gần 900 triệu USD đầu tư vào
các doanh nghiệp khởi nghiệp
ĐMST (gấp 3 lần so với thống
kê 2017). Tuy nhiên, hầu hết
các doanh nghiệp khởi nghiệp
ĐMST Việt Nam đều đang ở
giai đoạn đầu của vòng đời
phát triển, với giá trị doanh
nghiệp còn tương đối thấp.
Ngoại trừ một số tên tuổi đã
được khẳng định với thời gian
hoạt động tương đối dài như
VNG, Vatgia, Tiki, Foody…,

thì phần lớn doanh nghiệp
khởi nghiệp ĐMST Việt Nam
vẫn chỉ nằm ở giai đoạn ươm
mầm.

Hà Tĩnh, thời gian qua hoạt
động khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo bước đầu hình thành
và thu hút cộng đồng doanh
nghiệp, xã hội tham gia; thông
qua các chính sách về KHCN
như: Chính sách hỗ trợ phát
triển tài sản trí tuệ (Nghị
quyết số 141/2015/NQ-
HĐND ngày 17/7/2015);
Chính sách hỗ trợ phát triển
thị trường khoa học công
nghệ và Doanh nghiệp khoa
học công nghệ (Nghị quyết số
18/2016/NQ-HĐND ngày
24/9/2016); chính sách về hỗ
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm
2025 và những năm tiếp theo
(Nghị quyết số 91/2018/NQ-
HĐND ngày 18/7/2018) ...
Cùng với các chính sách thu
hút đầu tư của tỉnh, có thể nói
hệ sinh thái khởi nghiệp của
Hà Tĩnh bước đầu đã được
hình thành và đã được các
ngành, các cấp triển khai thực
hiện trong thời gian qua. Các
hoạt động Hội thảo, đào tạo,
hỗ trợ cho các dự án khởi
nghiệp tham gia các cuộc thi
ý tưởng khởi nghiệp đã được
Sở KH&CN và các đơn vị
như Tỉnh đoàn, Đại học Hà
Tĩnh triển khai. Một số doanh
nghiệp khởi nghiệp ĐMST
cũng đã thành công dựa vào
khai thác tài sản trí tuệ, ứng
dụng công nghệ mới như:
Công ty TNHH Đầu tư Xây
dựng Trần Châu ứng dụng
dây chuyền công nghệ thiết bị
sản xuất gạch không nung với
công nghệ tiên tiến (hình
thành từ 13 bằng sáng chế)
được nhập khẩu từ Hàn Quốc;
Hợp tác xã Thiên Phú ứng
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dụng công nghệ sản xuất nước
mắm bằng năng lượng mặt
trời (hình thành từ kết quả
nghiên cứu của Sở KH&CN);
Công ty TNHH Một thành
viên KC Hà Tĩnh với việc đầu
tư dây chuyền công nghệ tiên
tiến, liên kết với người dân
sản xuất các sản phẩm lúa,
gạo chất lượng cao; Hợp tác
xã Huệ Hùng ứng dụng giải
pháp hữu ích thức ăn sinh học
có bổ sung thảo dược trong
chăn nuôi lợn thương phẩm.
Bên cạnh đó một số doanh
nghiệp cũng đã mạnh dạn đầu
tư khai thác các tài sản trí tuệ,
đổi mới công nghệ trong sản
xuất như: Công ty TNHH
thương mại và dịch vụ vận tải
Viết Hải với việc chuyển giao,
ứng dụng kết quả nghiên cứu,
sản xuất mương bê tông
parabol thành mỏng cốt sợi
thép phân tán; Công ty Cổ
phần Dược Hà Tĩnh với việc
sản xuất các sản phẩm hình
thành từ kết quả nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công
nghệ…Có thể nói đây là
những doanh nghiệp tiên
phong áp dụng tiến bộ khoa
học công nghệ trong sản xuất
kinh doanh, bước đầu đã
mang lại hiệu quả, thể hiện sự
phát triển bền vững.  

Để có được những doanh
nghiệp khởi nghiệp ĐMST
thành công, khai thác hiệu quả
tiềm năng, lợi thế của Hà
Tĩnh, đóng góp thực sự vào sự
phát triển bền vững với một
hệ sinh thái khởi nghiệp đang
được hoàn thiện và ngày phát
triển, thiết nghĩ các ngành, các
cấp cùng với lực lượng thanh
niên nhất là đội ngũ doanh
nhân trẻ phải quyết liệt vào
cuộc triển khai thực hiện các
nhiệm vụ mang tính trọng
tâm:

1. Xây dựng tinh thần khởi
nghiệp sáng tạo cho lực lượng
thanh niên, đội ngũ doanh
nhân trẻ trên địa bàn tỉnh; Tổ
chức các diễn đàn, các hội
nghị, hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm; xây dựng chuyên
trang, bản tin, chương trình
tôn vinh các ý tưởng khởi
nghiệp ĐMST; tổ chức các
cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp;
khuyến khích, hỗ trợ thành
lập các câu lạc bộ khởi nghiệp
ĐMST;

2. Đẩy mạnh công tác đào
tạo, huấn luyện, tư vấn xây
dựng và phát triển các ý tưởng
khởi nghiệp ĐMST. Xây
dựng và quảng bá phương án,
mô hình kinh doanh, quản lý
chất lượng, sở hữu trí tuệ,
chuyển giao công nghệ…; Tổ
chức đào tạo cho các cán bộ
quản lý tham gia hoạt động hỗ
trợ khởi nghiệp ĐMST. Triển
khai hoạt động Sàn giao dịch
Công nghệ và thiết bị trực
tuyến tỉnh thực hiện nhiệm vụ
đầu mối, khâu nối các hoạt
động hỗ trợ khởi nghiệp
ĐMST trên địa bàn tỉnh.

3. Thành lập một số vườn
ươm doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo; Đầu
tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cần
thiết cho các cơ quan, đơn vị
thực hiện hoạt động hỗ trợ và
phát triển khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo. Mở rộng hợp tác,
liên kết nâng cao năng lực,
thu hút các nguồn lực trong và
ngoài nước; xây dựng chương
trình kết nối các hệ sinh thái
khởi nghiệp; đẩy mạnh hoạt
động hỗ trợ, đầu tư cho khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo từ
các Quỹ: Quỹ phát triển
KH&CN tỉnh, Quỹ Đầu tư
phát triển tỉnh,... Khuyến

khích thành lập các quỹ đầu tư
khác hỗ trợ cho khởi nghiệp
ĐMST.

4. Triển khai đồng bộ cơ
chế, chính sách hỗ trợ khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo đã
được HĐND tỉnh thông qua
tại Nghị quyết số
91/2018/NQ-HĐND ngày
18/7/2018, trong đó tập trung
03 nhóm chính sách:

- Nhóm cơ chế chính sách
hỗ trợ cho các cơ quan nhà
nước, các tổ chức thúc đẩy
hoạt động khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, các hoạt động
xây dựng và phát triển hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo trên địa bàn tỉnh;

- Nhóm cơ chế chính sách
hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá
nhân khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo;

- Chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp khởi nghiệp ứng dụng
công nghệ tiên tiến, công
nghệ cao.

Xác định khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo là xu thế tất yếu
để hình thành và phát triển
loại hình doanh nghiệp dựa
trên khai thác tài sản trí tuệ,
công nghệ, mô hình kinh
doanh mới, góp phần tăng
năng suất lao động, phát triển
kinh tế nhanh và bền vững.
Với một hệ thống chính sách
đồng bộ, thiết thực, phù hợp
với điều kiện của địa phương
cùng với các giải pháp cụ thể
và sự vào cuộc quyết liệt của
các ngành, các cấp sẽ góp
phần đưa phong trào khởi
nghiệp ĐMST ở Hà Tĩnh
ngày càng phát triển trong bối
cảnh tiếp cận cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư./.

NHT
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Trong thời kỳ hội nhập
kinh tế quốc tế, hoạt
động tiêu chuẩn đo

lường chất lượng đóng vai trò
hết sức quan trọng, gắn liền và
không thể thiếu trong đời sống
của mỗi chúng ta, cũng như
trong các hoạt động sản xuất,
kinh doanh nhằm phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước nói
chung và tỉnh Hà Tĩnh nói riêng.
Trong thực tế việc gian lận trong
đo lường chất lượng còn phổ
biến gây bức xúc trong dư luận,
gây thiệt hại cho người tiêu
dùng, vì lợi ích của một nhóm
sản xuất kinh doanh chụp dựt,
thiếu đạo đức làm giảm đi năng
lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Việt trên thị trường. Việc kinh
doanh hàng giả, hàng nhái, hàng
kém chất lượng, hàng quá hạn
sản xuất, hàng không đủ định
lượng vẫn xảy ra có chiều hướng
gia tăng…. Việc nâng cao hiệu
quả và đổi mới công tác quản lý
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
là một yêu cầu tất yếu, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ
quyền lợi, đồng thời hỗ trợ nâng
cao nhận thức cho người tiêu
dùng để hướng tới sử dụng các
sản phẩm hàng hóa đạt yêu cầu
về đo lường, chất lượng. Trong
thời gian quan được sự quan tâm
và chỉ đạo của tỉnh, Bộ, sự phối
kết hợp của các ngành, địa
phương và đặc biệt sự chỉ đạo
trực tiếp của Sở KH&CN, hoạt
động quản lý nhà nước về Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng đã
đổi mới trong phương thức lãnh
đạo, chỉ đạo điều hành để đáp
ứng với tình hình mới hiện nay
và đạt được một số kết quả đáng
ghi nhận góp phần bảo đảm
quyền lợi người tiêu dùng trên
địa bàn tỉnh, được thể hiện như
sau:

Thứ nhất về công tác tham
mưu tư vấn và thông tin tuyên
truyền: Xác định đây là nhiệm
vụ trọng tâm, Chi cục đã tham
mưu cho Sở KH&CN trình
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số
08/CT-UBND, ngày 15/3/2015
về Tăng cường quản lý nhà nước
về công tác tiêu chuẩn, đo lường,
chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Quyết định số 58/2015/QĐ-
UBND, ngày 11/3/2015 về Quy
định quản lý chất lượng sản
phẩm hàng hóa; Quyết định số
31/2016/QĐ-UBND, ngày
11/5/2016 về Quy định quản lý
hoạt động Đo lường trên địa bàn
tỉnh. Việc ban hành 01 Chỉ thị và
02 quyết định trên đã gúp cho
công tác QLNN về TĐC đi vào
nề nếp và đạt hiệu quả cao. Hàng
năm tổ chức tập huấn nâng cao
nhận thức cho trên 500 người;
xuất bản 400 bản tin TBT/quý;
xuất bản và tái bản 2000 cuốn
Cẩm nang hỏi đáp về Tiêu chuẩn

Đo lường Chất lượng (phát hành
rộng rãi trên địa bàn tỉnh); phát
hành tờ rơi tuyên truyền về TĐC
(2000 tờ rơi); xây dựng phóng sự
truyền hình và nhiều bài viết
khác trên báo và trang thông tin
điện tử, thông qua các hoạt động
đã góp phần nâng cao nhận thức
cho người tiêu dùng về đo lường
chất lượng; thực hiện tốt nhiệm
vụ hỏi đáp hàng rào kỹ thuật
trong thương mại và cung cấp
thông tin kịp thời co các doanh
nghiệp. 

Thứ hai về hoạt động quản lý
Đo lường: Đã tập trung đẩy
mạnh việc kiểm tra giám sát các
phương tiện đo tại các chợ, trung
tâm thương mại, các doanh
nghiệp trên địa bàn. Các phương
tiện đo thông dụng như cân tại
các chợ, đồng hồ nước lạnh,
đồng hồ điện, taximet…, đều
được kiểm định định kỳ và có sai
số đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đo
lường. Đã hỗ trợ xây dựng mới

ThS. Bùi Phong An
Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh

Cán bộ Chi cục TCĐLCL kiểm tra về đo lường và chất lượng xăng
dầu trên địa bàn;                                                              Ảnh: PV
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10 điểm cân đối chứng (hỗ trợ
cân, quả chuẩn, tài liệu...) cho
các chợ. Đối với một số phương
tiện đo mang tính nhạy cảm như
cột đo xăng dầu, cân vàng, Chi
cục thường xuyên kiểm tra giám
sát và triển khai nhiều biện pháp
kỹ thuật để kiểm soát việc gian
lận, hiện tại chưa phát hiện việc
gian lận về đo lường. Đặc biệt
đối với cột đo xăng dầu Chi cục
đã tổ chức rà soát lại toàn bộ IC
chương trình của các cột đo và
dán tem niêm phong, ngoài ra
phối hợp với Cục thuế tỉnh tổ
chức dán tem niêm phong đồng
hồ tổng để chống thất thu thuế.
Đặc biệt việc quản lý và giám sát
các phương tiện đo tại FOR-
MOSA Hà Tĩnh đã được thực
hiện đảm bảo theo yêu cầu. Đã
giám sát và quản lý chặt chẽ các
đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm
định trên địa bàn đối với một số
phương tiện đo nhiều như đồng
hồ điện, đồng hồ nước lạnh, áp
kế...

Thứ ba trên lĩnh vực Tiêu
chuẩn - Chất lượng: Đã hướng
dẫn, tiếp nhận gần 200 hồ sơ
công bố tiêu chuẩn cơ sở, công
bố hợp chuẩn của các cơ sở sản
xuất trên địa bàn tỉnh; tư vấn
khoảng 150 doanh nghiệp áp
dụng các hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001,
TCVN ISO 14001, TQM,
HACCP… và các công cụ cải
tiến, nâng cao năng suất, chất
lượng tiên tiến như 5S, Kaizen,
Lean 6 Sigma…; Kiểm tra, xử lý
trên 500 lô hàng nhập khẩu đúng
quy định, trình tự, nhanh chóng
khi tiếp nhận, xử lý lô hàng trong
việc thông quan nhằm giảm thời
gian và chi phí cho doanh
nghiệp; Hướng dẫn 30 tổ chức,
cá nhân đăng ký, sử dụng mã số,
mã vạch; vận động, hướng dẫn
10 doanh nghiệp tham gia và đạt
giải thưởng chất lượng quốc
gia…. Thực hiện tốt vai trò là cơ
quan thường trực của tỉnh về
ISO, đã tổ chức hướng dẫn các
CQHCNN triển khai xây dựng,
áp dụng, duy trì, mở rộng, cải
tiến HTQLCL ISO 9001:2008
theo đúng tiến độ và hướng dẫn
tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

ngày 05/3/2014 của Thủ tướng
Chính phủ, đến thời điểm hiện
nay đã có trên 190 cơ quan đơn
vị từ cấp tỉnh, huyện đến xã đã
áp dụng ISO 9001.

Công tác quản lý chất lượng
đã có nhiều khởi sắc, các doanh
nghiệp trên địa bàn đã chủ động
xây dựng và công bố chất lượng
cho các sản phẩm do mình sản
xuất ra. Đặc biệt việc hỗ trợ
FORMOSA Hà Tĩnh xây dựng
và công bố chất lượng cho các
sản phẩm. Sự phối kết hợp với
các ngành liên quan về quản lý
chất lượng đã được tăng cường
trên một số lĩnh vực như phân
bón, điện, điện tử…. Theo phân
cấp Chi cục đã thực hiện tốt việc
quản lý chất lượng ở một số mặt
hàng, điển hình như: Vàng, điện,
điện tử, thép (xây dựng), xăng
dầu, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ
em…, thông qua việc kiểm tra
đột xuất, định kỳ Chi cục đã thu
giữ, tiêu hủy nhiều mặt hàng
không đảm bảo chất lượng (đồ
chơi trẻ em) và nhắc nhở các
doanh nghiệp có dấu hiệu vi
phạm, ngoài ra Chi cục đã tổ
chức ký cam kết kinh doanh các
sản phẩm đảm bảo chất lượng
cho các doanh nghiệp như kinh
doanh xăng dầu, vàng, mũ bảo
hiểm...

Thứ tư công tác thanh kiểm
tra, được xác định là khâu đột
phá trong thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước trong thời gian
qua, việc thanh kiểm tra đã được
thực hiện thường xuyên, thông
qua việc thanh kiểm tra đã kịp
thời phát hiện các sai phạm về
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng
trên tất cả các mặt hàng trong
sản xuất, lưu thông trên địa bàn.
Vi phạm về đo lường cơ bản
giảm hẳn, chưa phát hiện được
hành vi gian lận về đo lường
trong kinh doanh ở một số mặt
hàng nhạy cảm như xăng, dầu,
vàng, phân bón, điện, nước…,
các phương tiện đo cơ bản đã
thực hiện kiểm định đầy đủ, các
sai số đều nằm trong phạm vi
cho phép. Về chất lượng vi phạm
ngày càng tinh vi hơn, đặc biệt

trong lĩnh vực kinh doanh xăng
dầu, trong những năm qua Chi
cục đã tham gia phối hợp với
Thanh tra Sở Khoa học và Công
nghệ phát hiện và xử lý vi phạm
hành chính, nộp ngân sách nhà
nước gần 450 triệu đồng đối với
10 doanh nghiệp bán xăng dầu
có chất lượng không phù hợp
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN 01:2015/BKHCN và
buộc các doanh nghiệp thu hồi
xăng dầu vi phạm chất lượng trả
lại thương nhân phân phối để tái
chế theo quy định. Đối với các
mặt hàng hàng khác (theo phân
cấp quản lý) Chi cục đã tăng
cường kiểm tra để hướng dẫn kịp
thời, đồng thời  nhắc nhở, chấn
chỉnh các cơ sở thực hiện theo
đúng quy định pháp luật, thông
qua việc kiểm tra giám sát đột
xuất cũng như định kỳ đã làm
giảm các vụ việc vi phạm trong
chất lượng.

Mặc dù đã đạt được những
kết quả đáng ghi nhận song vẫn
còn những tồn tại như: Tình
trạng sản xuất kinh doanh hàng
giả, hàng kém chất lượng, hàng
thiếu trọng lượng, hàng không
đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, hàng vi phạm sở hữu trí
tuệ…, vẫn còn và ngày càng tinh
vi hơn. Công tác quản lý nhà
nước vẫn còn nhiều vấn đề bất
cập, việc phối hợp liên ngành có
lúc còn chồng chéo, bỏ sót, thiếu
tính thống nhất trong xử lý và
khó thực hiện. Một số sở, ngành,
địa phương chưa thực sự quyết
liệt, đặc biệt là cấp xã và Ban
quản lý các chợ chưa phát huy
vai trò, trách nhiệm trong công
tác phối hợp. Công tác tuyên
truyền tuy đã có chuyển biến tích
cực nhưng thông tin vẫn chưa
đến rộng rãi với doanh nghiệp và
người dân. Việc thông tin cảnh
báo, khuyến cáo, công khai các
tổ chức, cá nhân vi phạm về
TCĐLCL để người tiêu dùng
biết chưa được đầy đủ, kịp
thời...Để nâng cao hiệu quả và
đổi mới công tác quản lý Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
trong tình hình mới là một yêu
cầu tất yếu, góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền
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lợi, đồng thời hỗ trợ nâng cao
nhận thức cho người tiêu dùng
để hướng tới sử dụng các sản
phẩm hàng hóa đạt yêu cầu về đo
lường, chất lượng, để làm được
điều đó hoạt động quản lý Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng cần
thực hiện một số nội dung sau:

- Cần đổi mới công tác thông
tin tuyên truyền, nâng cao cả về
lượng và chất trong tuyên truyền
nâng cao nhận thức về vai trò, vị
trí, ý nghĩa và tầm quan trọng
của TCĐLCL đối với phát triển
kinh tế - xã hội, hội nhập và bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đa
dạng hóa công tác thông tin,
tuyên truyền. Chú trọng việc trao
đổi, chia sẻ thông tin về tình hình
chất lượng sản phẩm, hàng hoá
thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
Xây dựng các chuyên trang,
chuyên mục trên đài phát thanh
truyền hình về đo lường chất
lượng; nâng cao chất lượng và
thời lượng phát sóng chuyên
mục “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”, “Tư vấn
tiêu dùng”... Xuất bản các ấn
phẩm, bản tin…về TĐC để phổ
biến đến tận người tiêu dùng,
doanh nghiệp…

- Tập trung nâng cao năng
lực, hiệu lực trong công tác quản

lý nhà nước về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng. Phối hợp chặt
chẽ trong việc xây dựng kế
hoạch thanh tra, kiểm tra hàng
năm tránh sự chồng chéo, bỏ qua
và không gây phiền hà cho các
tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh
doanh. Thực hiện tốt việc phân
cấp trách nhiệm quản lý của các
cấp, các ngành theo quy định.

Chú trọng công tác đào tạo,
tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh
đạo, quản lý; cán bộ trực tiếp
thực thi các nhiệm vụ QLNN về
TCĐLCL.... Tăng cường trang
thiết bị phục vụ công tác quản lý
nhà nước; đầu tư các bộ chuẩn
khối lượng, cân kiểm tra hàng
đóng gói sẵn và một số trang
thiết bị cần thiết cho cấp huyện
để phục công tác kiểm tra nhà
nước về đo lường ở chợ và trung
tâm thương mại theo phân cấp
quản lý. Thiết lập đường dây
nóng, kịp thời cập nhật thông tin
phản ảnh của người tiêu dùng và
thông báo trên phương tiện
thông tin đại chúng để công khai
cho người tiêu dùng trên toàn
tỉnh biết.

- Tăng cường công tác thanh
kiểm tra cả đột xuất lẫn định kỳ
để kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm minh theo quy định của

pháp luật đối với tổ chức, cá
nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh
doanh vi phạm về tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng sản phẩm,
hàng hóa, quyền sở hữu công
nghiệp, ghi nhãn hàng hóa; ngăn
chặn việc lưu thông hàng hóa
giả, hàng hóa kém chất lượng,
hàng hóa đã hết hạn sử dụng,
hàng hóa không đảm bảo đo
lường, hàng hóa độc hại gây ảnh
hưởng đến sức khoẻ người tiêu
dùng và môi trường. Đối với các
đơn vị cấp huyện cần chủ động
và phối hợp chặt chẽ với các sở
chuyên ngành tăng cường tổ
chức thanh, kiểm tra.

-  Cần phải xây dựng và ban
hành các cơ chế, chính sách  hỗ
trợ đầu tư nâng cấp các trang
thiết bị; đầu tư xây dựng một số
phòng thí nghiệm để phục vụ
cho công tác quản lý CLSPHH,
nhất là kiểm nghiệm chất lượng
an toàn thực phẩm, vật tư nông
nghiệp. Ban hành các chính sách
khuyến khích các doanh nghiệp
nâng cao chất lượng sản phẩm,
áp dụng các hệ thống quản lý
chất lượng, tham gia giải thưởng
chất lượng Việt Nam…

Nhiệm vụ quản lý nhà nước
về Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng đóng vai trò hết sức quan
trọng trong sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương
ở giai đoạn hiện nay. Đồng thời
hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng đòi hỏi ngày càng
cao và vô cùng phức tạp, sự vi
phạm về đo lường, chất lượng
ngày càng tinh vi hơn, do đó cần
phải có sự vào cuộc mạnh mẽ
của các cấp, các ngành, sự phối
kết hợp của các doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh và người
tiêu dùng để cùng nhau hành
động. Với quan điểm kiên quyết
đấu tranh, phát hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm
về Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng sản phẩm hàng hóa để góp
phần bảo vệ các doanh nghiệp
làm ăn chính đáng và đảm bảo
quyền lợi cho người tiêu dùng, vì
một cuộc sống tốt đẹp hơn.

B.P.A

Phối hợp với chặt chẽ với UBND các huyện, thị, thành phố trong
việc lập các điểm cân đối chứng; Ảnh: HP
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Nghiên cứu khoa học,
ứng dụng công nghệ
là một xu thế tất yếu

trong việc phát triển khoa học
công nghệ, kinh tế của đất
nước, đặc biệt đối với các lĩnh
vực khoa học công nghệ cao
như lĩnh vực dược phẩm - thực
phẩm chức năng. 

Để đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của ngành dược trong
nước nói riêng và ngành dược
thế giới nói chung, bên cạnh
việc đầu tư vào con người, xây
dựng cơ sở vật chất hiện đại.
Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh
- Hadiphar luôn đặc biệt quan
tâm đến công tác nghiên cứu
các đề tài khoa học, đặc biệt là
các đề tài có tính ứng dụng cao,
tạo ra các sản phẩm có giá trị
cho người tiêu dùng và cho
doanh nghiệp.

Được sự hỗ trợ của Sở Khoa
học công nghệ Hà Tĩnh, trong
những năm qua, nhiều đề tài

khoa học cấp tỉnh đã được triển
khai và ứng dụng vào thực tiễn.
Trong đó, nổi bật có đề tài
“Nghiên cứu, ứng dụng công
nghệ bào chế mới sản xuất viên
ngậm ho từ thảo dược” đã được
Hội đồng khoa học tỉnh Hà
Tĩnh nghiệm thu xuất sắc và
cho ra đời sản phẩm Viên ngậm
Thông phế Hadiphar có nguồn
gốc hoàn toàn từ thảo dược chủ
yếu tại địa phương, bào chế
dưới công nghệ hiện đại, có
hiệu quả điều trị cao, được
người tiêu dùng đón nhận và
tin tưởng. Mặc dù ra đời mới
hơn hai năm, doanh thu hàng
năm của sản phẩm đã đạt gần
10 tỷ đồng, mang lại lợi nhuận
đáng kể cho hoạt động sản xuất
kinh doanh và góp phần xây
dựng thương hiệu Công ty.
Năm 2017, đề tài “Nghiên cứu
bào chế viên nhuận tràng bằng
thuốc nam dùng điều trị các
bệnh táo bón” cũng đã cho ra
đời sản phẩm Viên nhuận tràng

Hadiphar có hiệu quả điều trị
cao, bước đầu được người bệnh
tin tưởng sử dụng. Công ty
đang tiếp tục phối hợp với Sở
khoa học Công nghệ triển khai
nhiều đề tài thiết thực, tận dụng
nguồn thảo dược tại địa
phương để nghiên cứu bào chế
thuốc phục vụ nhu cầu chăm
sóc sức khỏe của nhân dân, như
các đề tài “Nghiên cứu sản xuất
thuốc cốm dùng điều trị bệnh
tiêu chảy cho trẻ em bằng thuốc
nam”; “ Nghiên cứu các loại
thảo dược có khả năng hạn chế
một số bệnh ung thư tại địa bàn
Hà Tĩnh”,…

Bên cạnh đó, Công ty đã
chủ động phối hợp với các
bệnh viện, các trường Đại học,
các Viện nghiên cứu,… để
nghiên cứu, chuyển giao các đề
tài khoa học mới thành sản
phẩm thực tiễn, có hàm lượng
chất xám cao, hiệu quả tốt. Cụ
thể, Hadiphar đã chuyển giao

ThS. Lê Quốc Khánh
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh

Hội thảo khoa học đề tài "Nghiên cứu, ứng dụng công
nghệ bào chế mới sản xuất viên ngậm ho từ thảo dược"
tổ chức tại Cty CP Dược Hà Tĩnh.              Ảnh: Q.T

Viên ngậm ho "Thông phế" sản phẩm được
nghiên cứu thông qua đề tài khoa học

Ảnh: P.V
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kết quả đề tài “Điều trị u phì
đại lành tính tuyến tiền liệt
bằng thuốc Y học cổ truyền”
của tác giả Trần Xuân Dâng để
xây dựng sản phẩm Hoàn Xích
Hương; Đề tài “Nghiên cứu
dung dịch vệ sinh phụ nữ  có
nguồn gốc hoàn toàn từ thảo
dược” của tiến sỹ Trần Đức
Dũng để xây dựng sản phẩm
Sắc Phụ Hương và đề tài
“Nghiên cứu cây Đảng sâm ở
Sa Pa và ứng dụng bào chế sản
phẩm SMC dùng cho trẻ suy
dinh dưỡng” của tiến sỹ Hoàng
Minh Chung để xây dựng sản
phẩm thuốc uống Phalintop;
Đề tài “Nghiên cứu thuốc điều
trị bệnh tiêu chảy, hội chứng
nhiễm khuẩn đường ruột, lỵ
amip từ cây Mộc Hoa Trắng”
để xây dựng sản phẩm Mộc

Hoa Trắng HT. Các sản phẩm
này có hiệu quả điều trị rất tốt,
hiện đang là các sản phẩm chủ
lực của Hadiphar.

Song song với việc phối hợp
nghiên cứu và chuyển giao các
đề tài khoa học, Hadiphar luôn
chú trọng đầu tư cho các đề tài
khoa học cấp Công ty, ưu tiên
hàng đầu cho hoạt động nghiên
cứu khoa học. Đặc biệt là các
đề tài nghiên cứu ứng dụng
công nghệ bào chế hiện đại,
chuyên sâu của ngành Dược
thế giới vào bào chế các dạng
thuốc hiện đại. Kết quả đã tạo
ra nhiều sản phẩm có hàm
lượng chất xám cao, được đánh
giá ngang hàng với thuốc gốc
của các hãng dược phẩm hàng
đầu thế giới. Cụ thể đề tài
“Nghiên cứu Viên nén bao

phim Hadi-
clacin 500 đạt
tương đương
sinh học
( C l a r -
i t h r o m y c i n
500mg) so
với thuốc đối
chứng Klacid
Forte” đã cho
ra đời sản
phẩm Hadi-
clacin 500 đạt
hiệu quả điều

trị tương đương với thuốc gốc
Klacid Forte do hãng dược
phẩm Abbott Laboratories –
USA sản xuất; Đề tài “Nghiên
cứu viên nén Fastcort (Methyl-
prednisolon 16mg) đạt tương
đương sinh học so với thuốc
đối chứng Medrol 16mg” đã
cho ra đời sản phẩm Fastcort
đạt hiệu quả điều trị tương
đương với thuốc gốc Medrol
16mg do hãng dược phẩm
Pfizer Italia sản xuất. Ngoài ra,
các sản phẩm viên nén sủi bù
nước và điện giải đầu tiên trên
thị trường Việt Nam Oresol-
pluz, trà gừng hòa tan, thuốc
cốm Sirnakarang… đều là kết
quả của các đề tài nghiên cứu
khoa học của đội ngũ cán bộ kỹ
thuật tại Công ty.

Với phương châm phát triển
bằng Khoa học công nghệ,
Hadiphar tiếp tục chú trọng đẩy
mạnh công tác nghiên cứu,
tăng cường phối hợp với các
đơn vị bên ngoài, thực hiện
chuyển giao các kết quả nghiên
cứu mới trong nước và quốc tế
để tạo ra các sản phẩm khác
biệt, hiện đại, có hiệu quả điều
trị cao nhằm thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững và trở
thành thương hiệu dược phẩm
top 20 của Việt Nam trong thời
gian tới./.

L.Q.K

Dây chuyền sản xuất hiện đại được Cty đầu tư
đồng bộ. Ảnh: Q.T

Hoàn Xích hương một trong những sản phẩm
được nghiên cứu từ đề tài khoa học được khách
hàng tin dùng Ảnh: P.V

Ảnh: P.C
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Trong lúc cát xây dựng đang
thiếu trầm trọng cho ngành bê
tông xi măng thì cát nhiễm mặn
ở các vùng có trử lượng khá lớn,
như tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 38
tỷ m3, cát mịn nhiễm mặn ở các
tỉnh miền Nam…Bê tông cát sinh
thái (EFCC) là loại bê tông có
cốt liệu chính cát mịn, thành
phần của bê tông cát sinh thái
bao gồm chủ yếu là cát mịn
nhiễm mặn và tro bay nhiệt điện.
Những nghiên cứu ban đầu đã
chỉ ra rằng có thể sử dụng tối đa
cát nhiễm mặn ở các vùng nhiều
cát để làm kết cấu mặt đường bê
tông xi măng. Hàm lượng xi
măng trong thành phần của bê
tông hạt nhỏ chiếm từ  250-
350kg, đạt cường độ chịu nén từ
35-65MPa, được sử dụng thay
thế các kết cấu bê tông truyền
thống. Bài viết này trình bày một
số kết quả từ các nghiên cứu về
bê tông cát sinh thái ở Việt Nam. 

Bê tông xi măng là vật
liệu chủ yếu sử dụng
phổ biến trên thế giới.

Hiện nay theo tính toán thì mỗi
năm trên thế giới sản suất
khoảng 1,7x109 tấn/1 năm,
tương đương 6km3 bê tông xi
măng trên một năm và 1m3 bê
tông/1 người [11] là khối lượng
bê tông khổng lồ cho việc xây
dựng cơ sở hạ tầng. Việt Nam
hàng năm dùng khoảng 160 triệu
m3 bê tông tương đương với
1,5m3/người, tỷ lệ này đang cao
hơn so với thế giới. Do vậy yêu
cầu có một nguồn năng lượng
lớn để sản suất xi măng dẫn đến
tiêu thụ năng lượng gây ra hiệu
ứng nhà kính. Hiện nay, việc sử
dụng chất kết dính thay thế một
phần xi măng trong bê tông là

một xu thế của khoa học thế giới. 
Bê tông hạt nhỏ (BTHN) với

các đặc tính cơ học, độ bền
tương tự và hơn các loại bê tông
truyền thống ngày càng phát
triển mạnh trên thế giới và được
ứng dụng rộng rãi trong các công
trình xây dựng cầu đường, nhà
cao tầng, các kết cấu chịu lực và
va đập lớn, vv...[1]. Đặc biệt
BTHN còn được sử dụng để sửa
chữa các hư hỏng ở bề mặt và
làm các công trình thủy lợi rất
tốt. Ở Nga, các công trình thủy
lợi có đến 10 triệu km chiều dài
luôn ở điều kiện không tốt nên
việc sửa chữa rất mất thời gian
và tốn kém. BTHN có nhiều đặc
tính ưu việt như độ bền, độ
chống thấm, tính kháng băng cao
có thể thay thế các loại bê tông
truyền thống trong việc sửa chữa
cũng như làm các công trình
thủy lợi [2]. BTHN còn được sử

dụng trong xây dựng các công
trình như ngọn đèn biển ở Ai
Cập hay đường tàu điện ngầm
St. Petersburg [3]. Ở Pháp, một
quốc gia với lượng cát mịn dồi
dào và một số vùng khan hiếm
về cốt liệu thô nên BTHN đã
phát triển mạnh từ sớm. Bê tông
cát, một dạng của bê tông hạt
nhỏ đã được nghiên cứu và ứng
dụng từ năm 1998 thông qua
“Dự án Quốc gia và phát triển
cát”. Sau dự án này việc dùng
BTHN được phát triển mạnh mẽ
trong nhiều lĩnh vực khác nhau
của xây dựng. Các công trình
đường bê tông thông thường đến
bê tông cốt thép liên tục sử dụng
BTHN như đường giao thông
“La teste et Le Pyla” ở tỉnh
Aquitaine (trung tâm Bourdoux),
tây Nam nước Pháp [3]. BTHN
còn dùng để chế tạo các tấm bê
tông lắp ghép hay các đường ống

PGS.TS. Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Long
Trường Đại học Giao thông vận tải

Hình 1.1 Cọc chắn sóng được sản xuất bằng bê tông từ cát mịn
tại Cty Viết Hải; Ảnh: QT
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bê tông đúc sẵn, các khối chắn
sóng Tetrapod, sửa chữa lớp vỏ
đường hầm thậm chí đúc tượng
bê tông, vv… [3] Ở Đức, để tận
dụng lượng cát cồn mịn ở nhiều
vùng trên lãnh thổ nên BTHN đã
được nghiên cứu bắt đầu từ
1971. Bê tông tự đầm giàu cát
cường độ nén đạt đến 50 Mpa
được nghiên cứu và báo cáo
trong hội thảo quốc tế về chuyên
đề bê tông tự đầm năm 2001 ở
Nhật Bản. Ở Ba Lan, BTHN còn
được dùng làm trong chế tạo
dầm bê tông cốt sợi dự ứng lực
có cường độ chịu nén của bê
tông lên đến 49,6 MPa [4]. Như
vậy, BTHN đã được dùng ở
nhiều Quốc gia trên thế giới
cũng như nhiều lĩnh vực của
ngành xây dựng và đặc biệt loại
bê tông này mang lại hiệu quả về
nhiều mặt đối với các vùng có
giàu nguồn tài nguyên cát mịn
địa phương. Cát đụn, thậm chí là
cát nhiễm mặn hoàn toàn có thể
thay thế cát sông trong việc chế
tạo các loại bê tông khác nhau,
đặc biệt đối với BTHM
[8,9,10,11,12]

Hiện nay, nhu cầu cung ứng
bê tông phục vụ xây dựng các cơ
sở hạ tầng của Quốc gia đang gia
tăng nhanh chóng. Trong khi đó

sự khan hiếm của cốt liệu cho
sản xuất bê tông ngày càng
nghiêm trọng dẫn đến giá thành
của các loại cốt liệu này ở các
địa phương gia tăng chóng mặt.
Hơn thế nữa, việc khai thác cốt
liệu cho bê tông gây ô nhiễm
môi trường ở các mỏ đá, làm sạt
lỡ sông ngòi gây ra nhiều hệ lụy
nghiêm trọng mà ta không thể
lường trước được. Đối mặt với
tình trạng trên, việc đa dạng hóa
các loại bê tông khác nhau, sử
dụng các loại vật liệu khác thân
thiện với môi trường trong sản
xuất bê tông là vấn đề ưu tiên
hàng đầu đối với ngành bê tông.
Hiện nay, nhà máy nhiệt điện ở
nước ta hàng năm thải ra khoảng
25 triệu tấn tro thải, đến năm
2030 lượng tro xỉ thải ra hàng
năm là 40 triệu tấn; lượng xỉ từ
các nhà máy gang thép vào
khoảng 1,5 triệu tấn. Tính riêng
nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng
hiện nay một ngày thải ra
khoảng hơn 3.300 tấn tro bay và
đang rất cần một diện tích lớn để
đỗ chất thải này nếu không muốn
gây ra vấn đề ô nhiễm môi
trường. Tuy nhiên tro bay là một
loại vật liệu có hoạt tính puzolan
lại có kích thước hạt rất nhỏ gần
bằng kích thước hạt xi măng nên
khi sử dụng trong bê tông, tro

bay hoạt động như một chất kết
vừa đóng vai trò chèn vào các
khe rỗng làm cho bê tông trở nên
đặc chắc hơn. Vì vậy khi tro bay
được sử dụng với một tỷ lệ hợp
lý trong bê tông sẽ giúp cải thiện
các chỉ tiêu về cường độ và độ
bền, vừa giúp giảm giá thành bê
tông đồng thời giải quyết được
bài toán môi trường. Hình 1 là
biểu thị tỷ lệ lượng tro xỉ và xi
măng của Việt Nam trong những
năm tới, tỷ lệ tro xỉ thải ra gần
khoảng 1/3 lượng xi măng mỗi
năm. 

Các dự án đề tài đã được
nghiên cứu từ Nhóm nghiên cứu
của Trường Đại học Giao thông
vận tải do PGS,TS. Nguyễn
Thanh Sang đứng đầu và định
hướng đã có những kết quả có
thể triển khai vào thực tế kể đến
bao gồm:

1. Dự án thử nghiệm cấp
Tỉnh (UBND Hà Tĩnh) năm
2015-2016: “Sản xuất thử
nghiệm bê tông cát làm đường
giao thông nông thôn” Chủ
nhiệm dự án: PGS,TS. Nguyễn
Thanh Sang. Kết quả đạt được:
Đoạn đường thử nghiệm dài
250m tại xã Cẩm Yên, huyện
Cẩm Xuyên (địa phương nhiều
cát mịn). Bê tông làm bằng cát
nhiễm mặn (Cát Cẩm Xuyên) và
tro bay Vũng Áng. Tro bay sử
dụng chiếm 30% khối lượng của
xi măng. Cường độ chịu nén đạt
40Mpa, kéo uốn đạt 4,5Mpa, Giá
thành của 1m3 bê tông chỉ còn
70% so với giá thành của bê tông
cùng cấp cường độ trong xây
dựng giao thông nông thôn.
Ngoài làm đường trên dự án
cũng đã triển khai thêm các cấu
kiện bê tông hạt nhỏ thành mỏng
tại công ty Bê tông Viết Hải - Hà
Tĩnh. Có thể triển khai đại trà
cho chương trình phát triển
Nông thôn mới ở các địa bàn
tỉnh giàu cát như Hà Tĩnh,
Quảng Bình…;

2. Đề tài “Nghiên cứu sử
dụng cát duyên hải miền Trung
làm mặt đường bê tông xi măng

Hình 1- Lượng tro xỉ và xi măng của Việt Nam trong những
năm tới.



hạt nhỏ trong xây dựng đường
giao thông nông thôn, Đề tài cấp
Bộ GTVT mã số DT104012 [3].
Kết quả của đề tài là Đoạn
đường thử nghiệm dài 200m
trong trường Cao đẳng GTVT
miền Trung bằng bê tông cát
nhiễm mặn (Cát Cẩm Xuyên) và
tro bay Vina Fly Ash. Cường độ
chịu nén đạt >30Mpa, kéo uốn
đạt >4Mpa, khả năng chống
thấm và mài mòn cao. Sản phẩm
của đề tài cho phép sử dụng
lượng cát mịn (cát đụn) lớn để
chế tạo một loại bê tông có
cường độ kéo uốn được cải
thiện, độ mài mòn cao trong xây
dựng đường, ngoài ra đề tài cũng
đã chế tạo được các sản phẩm từ
đá mạt và cát mịn như các tấm
đan rãnh, gạch lát vỉa hè cho
công trình đường đô thị, các kết
quả được công bố trong tài liệu
[5]. Bê tông sử dụng cát mịn và
tro bay với hàm lượng cao cũng
đã được công bố trong tài liệu
[4]. Cường độ chịu kéo cải thiện,
khả năng chống thấm tăng lên so
với bê tông truyền thống cùng
cấp được kể đến trong tài liệu
[8].

3. Đề tài “Nghiên cứu ứng
dụng bê tông nhiều tro bay làm
lớp móng nhà cao tầng, Đề tài
cấp Trường đại học GTVT, Mã
số T2012-VKHCNXDGT-47,
nghiệm thu năm 2012 đạt kết
quả tốt, Bê tông xi măng sử dụng
hàm lượng tro bay cao, hàm
lượng tro bay chiếm đến từ 20-
50% khối lượng của chất kết
dính. Cường độ bê tông đạt được
từ 30-50MPa, cường độ kéo khi
ép chẻ đạt được 4-6MPa. Nhiệt
tỏa ra do quá trình thủy hóa của
bê tông nhiều tro bay thấp hơn
nhiều so với bê tông chỉ dùng xi
măng [1]. Ngoài việc làm móng
cho nhà cao tầng, bê tông này
đáp ứng cả yêu cầu làm đường
giao thông. Ngoài kết quả đề tài
còn được công bố trên các tài
liệu như [7].

Từ những nghiên cứu đã thực
hiện như đã nêu trên, thông qua
các đề tài, có thể khẳng định: Bê
tông hạt nhỏ có nguồn nguyên
liệu chính từ cát mịn và tro bay là
hướng phát triển bền vững, có thể
dùng thay thế nhiều sản phẩm bê
tông truyền thống hiện nay.

N.T.S
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Hình 2. Đại biểu tham dự hội đồng nghiệm thu đề tài “Sản xuất
thử nghiệm bê tông cát làm đường giao thông nông thôn” kiểm tra
thực địa công trình; Ảnh: QT
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Bưởi Phúc Trạch là
giống bưởi đặc sản,
nổi tiếng của tỉnh Hà

Tĩnh nói chung, huyện Hương
Khê nói riêng, có giá trị kinh tế
cao, luôn là nguồn thu chủ yếu
cho các hộ gia đình trồng bưởi.
Những năm gần đây, cây bưởi
Phúc Trạch đã nhận được sự
quan tâm của nhiều ban ngành
từ Trung ương đến địa phương,
đặc biệt là của Sở KH&CN tỉnh
Hà Tĩnh trong việc triển khai
các đề tài, dự án nhằm hoàn

thiện quy trình trồng, chăm sóc
và mở rộng diện tích trồng. Với
những sự đầu tư kể trên, diện
tích bưởi Phúc Trạch tại Hương
Khê - Hà Tĩnh được mở rộng,
năng suất và chất lượng được
nâng cao rõ rệt.

Tuy nhiên, do là đối tượng
cây trồng khá mẫn cảm với
nhiều loại sâu bệnh hại nguy
hiểm, được trồng ở vùng
thường gặp những bất thuận về
điều kiện thời tiết,... nên để

phát triển bền vững cây bưởi
Phúc Trạch cần thực hiện tốt,
đồng bộ các khâu kỹ thuật
trong Quy trình. Cụ thể như
sau:

* Cắt tỉa: Được thực hiện
theo quy trình cắt tỉa bưởi Phúc
Trạch mới được hoàn thiện, cụ
thể:

- Cắt tỉa vụ thu: Đây là đợt
cắt tỉa quan trọng nhất trong
năm, được thực hiện sau khi
thu hoạch quả.

TS. Vũ Việt Hưng
Viện Nghiên cứu Rau quả

TS. Vũ Việt Hưng trao đổi với Giám đốc Đỗ Khoa Văn về chất lượng bưởi Phúc Trạch sau khi được
thực hiện các biện pháp KHKT; Ảnh: QT



+ Cắt hết những cành vượt,
nhưng cành vươn thẳng nhằm
hạn chế chiều cao cây. Trong
một số trường hợp cần cắt ngắn
cành trục chính (cành cấp 1,
cấp 2) để hướng chiều cao cây
đạt từ 3 – 3,5 m.

+ Cắt ngắn đầu cành mang
quả (cấp 3, cấp 4) nhằm hướng
việc mang quả gần thân chính
nhằm tạo điều kiện để quả phát
triển tốt.

+ Cắt tỉa cành sâu bệnh,
cành chết, cành mang quả vụ
trước.

- Cắt vụ Xuân: Từ tháng 1
đến tháng 3 hàng năm. Cắt bỏ
những cành xuân chất lượng
kém, cành sâu bệnh, cành mọc
lộn xộn trong tán sau lần cắt 1,
tỉa bỏ những chùm hoa nhỏ,
dày, hoa dị hình và tỉa thưa
khoảng 30% số chùm nụ trên
cây.

- Cắt vụ hè: Từ tháng 4 đến
hết tháng 6. Cắt bỏ những cành
hè mọc dày hoặc yếu, cành sâu
bệnh, cành vượt, tỉa bỏ những
quả nhỏ, dị hình, tỉa thưa
những chùm quả dày.

* Bón phân: Theo đúng quy
trình trồng và chăm sóc bưởi
Phúc Trạch đã ban hành. Cụ
thể:

- Lượng bón: 30 kg PC +
552 g N + 368 g P2O5 + 600 g
K2O + 183 g MgO + 18 g S +
1.000g vôi bột trên một gốc
bưởi/năm.

- Thời điểm bón: Chia làm 4
lần:

Lần 1: Bón sau thu hoạch
quả: 100% phân chuồng hoai +
100% lân + 20% đạm + 20%
kali.

Lần 2: Bón thúc hoa (cuối
tháng 11): 30% đạm + 30%
kali.

Lần 3: Bón dưỡng hoa, quả
non (cuối tháng 2): 30% đạm +
30% kali.

Lần 4: Bón thúc quả (cuối
tháng 5): Bón lượng phân còn
lại.

* Tưới nước, giữ ẩm: Luôn
được duy trì độ ẩm vùng rễ từ
60% độ ẩm đồng ruộng trở nên
thông qua việc kiểm tra độ ẩm
của vùng đất quanh gốc trong
suốt thời gian từ nở hoa đến
đậu quả ổn định (việc kiểm tra
độ ẩm được thực hiện bằng
thiết bị Test Soil Moistrure and
pH). 

* Thụ phấn bổ sung
- Chuẩn bị phấn
Phấn được lấy từ những cây

bưởi khác giống với giống bưởi
Phúc Trạch (tốt nhất là bưởi
chua). Thu những hoa mới nở,
dùng panh kẹp bỏ cánh và nhụy
hoa để trong đĩa Pettri hoặc cốc
có lắp đậy. Phấn hoa  bảo quản
trong điều kiện nhiệt độ
thường, có thể sử dụng trong
48 giờ nhưng tốt nhất là sử
dụng trong ngày.

- Phương pháp thụ phấn
* Thụ phấn thủ công: Thụ

phấn bổ sung là một biện pháp
kỹ thuật quan trọng nhằm khắc
phục hiện tượng mất mùa bưởi
Phúc Trạch. Tuy nhiên, phương
pháp thụ phấn bổ sung thủ công
bằng tay cũng còn một số tồn
tại chính như tốn công lao
động, tạo quả không đồng đều
trên tán cây. Phương pháp thụ
phấn thủ công được tóm tắt như
sau: Quét phấn của hoa lên đầu
nhụy của hoa cần thụ. Mỗi hoa
cho phấn thụ cho từ 8 – 10 hoa
cần thụ, mỗi ngày thụ 2 lần,
buổi sáng từ 8h30 đến 10h30,
buổi chiều từ 2h đến 4h. Thụ bổ
sung liên tục từ khi hoa nở rộ
đến khi hoa bắt đầu tàn. 

* Thụ phấn bằng cơ giới:
Mặc dù đang trong giai đoạn
thử nghiệm nhưng phương
pháp này đã bước đầu ghi nhận
kết quả tốt. Mặc dù chưa tạo

được tỷ lệ đậu quả cao như sử
dụng phương pháp thụ phấn
thủ công bằng tay nhưng cơ
bản đảm bảo năng suất, tiết
kiệm công lao động và tạo quả
đồng đều trên tán cây. Phương
pháp thụ phấn thủ công được
tóm tắt như sau: Bột đá
(CaC03) được trộn với phấn
hoa bưởi chua theo tỷ lệ 1 : 4 (1
thìa bao phấn bưởi chua + 4
thìa bột đá). Dùng thìa miết nhẹ
cho vỡ vỏ bao phấn và trộn đều
phấn và bột, sàng để loại bỏ vỏ
bao phấn. Phun hỗn hợp phấn
lên các chùm hoa bưởi Phúc
Trạch theo thứ tự từ cao xuống
thấp (phun bằng máy phun
phấn), 4 - 5 lần/vụ hoa, mỗi lần
cánh nhau 2 ngày.

* Bao quả
- Vật liệu bao quả: Túi bao

giấy mầu vàng chuyên dụng do
Trung Quốc sản xuất. 

-  Thời gian bao: Khoảng
sau khi đậu quả 40 – 50 ngày
(đường kính quả khoảng 3-5
cm).

- Chuẩn bị trước khi bao
quả: Tỉa thưa quả (trên mỗi
cành giữ lại 1-2 quả). Tỉa bỏ
quả nhỏ, sâu bệnh, quả xấu,…
Một ngày trước khi bao quả,
cần phun thuốc trừ sâu và trừ
bệnh một lần hoặc có thể bao
ngay sau khi phun vài giờ khi
quả ráo nước.

- Bao quả: Cho quả vào túi
bao, miệng túi bao kín quả, nhẹ
nhàng quấn chặt dây kẽm vào
cuống quả. Trước khi thu hoạch
khoảng 25-30 ngày cởi túi bao.

* Phòng trừ sâu bệnh hại
- Sâu đục thân, đục cành
Phòng trừ:
+ Tỉa cành bị nhiễm. 
+ Dùng móc sắc, ruột phanh

xe đạp,... luồn vào hang để bắt
ấu trùng.

(Xem tiếp trang 45)
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Việt Nam là một nước
có nền văn minh
nông nghiệp lâu đời,

với tổ chức cộng đồng cơ bản
là làng xã, do vậy các sản phẩm
truyền thống của chúng ta chủ
yếu là nông sản và hàng thủ
công mỹ nghệ. Mỗi sản phẩm
này đều mang dấu ấn đặc trưng
riêng của một vùng quê, một
khu vực địa lý nào đó của đất
nước - và trở thành sản phẩm
đặc sản của địa phương. Những
đặc sản địa phương như vậy đã
được chọn lọc trải qua nhiều
thế hệ; gắn với mồ hôi, công
sức, sự sáng tạo của các thế hệ

cha ông chúng ta kèm với
những giá trị văn hóa truyền
thống, do đó cần phải được bảo
tồn, gìn giữ và phát triển.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra
hiện nay là phần lớn các sản
phẩm đặc sản địa phương của
chúng ta hiện đang được tiêu
thụ và xuất khẩu dưới dạng sản
phẩm thô, đa số chưa được
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ, chưa có bao bì, nhãn
mác và chưa được quảng bá,
khai thác và phát triển hết giá
trị tiềm năng của nó. Để khắc
phục hạn chế này, việc sử dụng
công cụ sở hữu trí tuệ nhằm

nâng cao giá trị cho các đặc sản
địa phương của Việt Nam là
một trong những hướng đi cần
tập trung phát triển.

Theo số liệu thống kê của
Cục Sở hữu trí tuệ, tính đến
hết tháng 3/2019, cả nước có
1.125 sản phẩm nông nghiệp
được đăng ký bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ qua các hình thức
bảo hộ khác nhau: (Xem biểu
cuối bài)

- Trong 1.125 sản phẩm
được đăng ký bảo hộ tài sản trí
tuệ của Việt Nam đều sử dụng
dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa

ThS. Trần Mạnh Hùng 
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh

PCT TT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Phó Cục trưởng Cục SHTT Phan Ngân Sơn trao Giấy chứng
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Hương Sơn” cho sản phẩm nhung hươu Hương Sơn:    Ảnh: PC



lý chủ yếu là địa danh cấp
huyện, xã và tương đương, điều
này thể hiện sản phẩm bảo hộ
chưa có quy mô lớn; danh
tiếng, chất lượng đặc thù của
sản phẩm chỉ được hình thành
trong tiểu vùng địa lý, văn hóa
nhất định; việc tập hợp, gắn kết
trong tổ chức sản xuất, kinh
doanh ở quy mô lớn còn hạn
chế.

- Về cơ cấu sản phẩm, trong
1.125 sản phẩm được đăng ký
bảo hộ tài sản trí tuệ chủ yếu là
sản phẩm nông nghiệp:

+ Trong 66 sản phẩm được
bảo hộ chỉ dẫn địa lý (CDĐL),
có: 27 sản phẩm là trái cây và
rau, củ (chiếm 41%), 15 sản
phẩm là cây công nghiệp và
lâm nghiệp (chiếm 23%), 07
sản phẩm là gạo và sản phẩm từ
gạo (chiếm 10,5%), 07 sản
phẩm là thủy sản và sản phẩm
chế biến từ thủy sản (chiếm
10,5%), 04 sản phẩm là thịt và
sản phẩm chăn nuôi (chiếm
6%), sản phẩm khác là 06
(chiếm 9%).

+ Trong 246 sản phẩm, dịch
vụ được bảo hộ nhãn hiệu
chứng nhận (NHCN), có: 204
sản phẩm là nông sản (chiếm
83%), 15 sản phẩm là rượu
(chiếm 6%), 12 sản phẩm là thủ
công mỹ nghệ (chiếm 5%), 03
sản phẩm là dịch vụ nhà hàng,
du lịch (chiếm 1%), sản phẩm
khác là 12 (chiếm 5%).

+ Trong 813 sản phẩm được
bảo hộ nhãn hiệu tập thể
(NHTT), có: 667 sản phẩm là
nông sản (chiếm 82%), 89 sản
phẩm là rượu (chiếm 11%), 41
sản phẩm là thủ công mỹ nghệ
(chiếm 5%), 08 sản phẩm là
dịch vụ nhà hàng, du lịch
(chiếm 1%), sản phẩm khác là
08 (chiếm 1%).

Từ số liệu trên cho thấy cơ
cấu các sản phẩm đăng ký bảo
hộ quyền sở hữu công nghiệp

chủ yếu là sản phẩm nông sản
tươi sống, sản phẩm thô và
nguyên liệu, rất ít sản phẩm chế
biến sâu được bảo hộ, mặt khác
tỷ lệ các sản phẩm truyền
thống, làng nghề cũng được
bảo hộ rất ít, chưa phát huy
được các thương hiệu dịch vụ
gắn với du lịch để nâng cao giá
trị và phát triển thị trường.

Hà Tĩnh là một tỉnh có cơ
cấu kinh tế chủ yếu là nông
nghiệp, trong những năm qua
tỉnh đã xác định sở hữu trí tuệ
là công cụ đắc lực để phát triển
chuỗi giá trị cho các sản phẩm
nông nghiệp, sản phẩm chủ lực
của tỉnh. Tinh thần trên thể hiện
rõ tại Nghị quyết số
141/2015/NQ-HĐND ngày
17/7/2015 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc thông qua Đề
án hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn
2015-2020. Sau hơn 03 năm
triển khai, đề án đã đạt được
những kết quả quan trọng góp
phần vào phát triển kinh tế - xã
hội, nâng cao chuỗi giá trị cho
các sản phẩm của tỉnh, nâng

cao năng lực cạnh tranh và phát
triển bền vững của các tổ chức,
cá nhân, doanh nghiệp trên địa
bàn, thể hiện ở một số kết quả
nổi bật sau:

- Số lượng đơn đăng ký bảo
hộ các đối tượng sở hữu công
nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ
tăng gấp 4 lần so với khi chưa
có đề án (tổng số đơn đăng ký
quyền sở hữu công nghiệp của
tỉnh Hà Tĩnh là 1.267 đơn).

- Nhờ có đề án nên nhiều
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ
sản xuất, kinh doanh đã xác lập
bảo hộ độc quyền về nhãn hiệu
và bao bì, khả năng tiếp cận thị
trường, cạnh tranh của sản
phẩm, dịch vụ được nâng cao,
góp phần khắc phục điểm yếu
của sản phẩm và tạo điều kiện
thuận lợi cho việc quảng bá,
phát triển doanh nghiệp.

- Ý thức về sử dụng các đối
tượng tài sản trí tuệ để quảng
bá, phát triển sản xuất, kinh
doanh, nâng cao chất lượng
từng bước được thay đổi; một
số sản phẩm được xây dựng và

Sau hơn 03 năm triển khai, đề án đã đạt được những kết quả quan
trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chuỗi giá
trị cho các sản phẩm của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát
triển bền vững của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn;

Ảnh: QT
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phát triển hệ thống thương hiệu
bền vững.

- Việc ứng dụng và chuyển
giao các kết quả nghiên cứu
khoa học công nghệ, sáng chế
và giải pháp hữu ích từng bước
được đẩy mạnh, góp phần nâng
cao chất lượng sản phẩm, tạo ra
sản phẩm mới và phát triển bền
vững.

- Đã đăng ký bảo hộ quyền
sở hữu trí tuệ cho 10 sản phẩm
nông nghiệp dưới hình thức chỉ
dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng
nhận, nhãn hiệu tập thể. Sau
khi được bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ, các sản phẩm đã khẳng
định được thương hiệu và nâng
cao giá trị cho sản phẩm(Ví dụ:
Bưởi Phúc Trạch giá trị tăng
khoảng 20%, Cam Thượng Lộc
giá trị tăng 15%, Nhung hươu
Hương Sơn ổn định về thị
trường và giá bán…). Với số
lượng sản phẩm được đăng ký
bảo hộ, Hà Tĩnh đã trở thành
tỉnh top đầu của cả nước và tỉnh
đứng đầu của khu vực Bắc
Trung Bộ về số lượng đăng ký
và khai thác có hiệu quả quyền
sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm
đặc sản của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó quá
trình quản lý và phát triển sản
phẩm đã được bảo hộ sở hữu trí
tuệ còn nhiều khó khăn như: 

- Vai trò của tổ chức, tập thể
trong việc kiểm soát, quản lý
và sử dụng tài sản trí tuệ đối
với các sản phẩm đã được bảo
hộ chưa thực sự phát huy hiệu
quả, còn mờ nhạt do các yếu tố
về con người, kinh phí hoạt
động, sự đoàn kết vì mục tiêu
chung bền vững…chưa đáp
ứng được yêu cầu của thị
trường, đặc biệt là thị trường
nước ngoài. 

- Nhận thức của hệ thống
chính trị, doanh nghiệp và
người dân trên địa bàn trong
vấn đề bảo hộ, quản lý và phát

triển tài sản trí tuệ còn hạn chế,
do thông thường các sản phẩm
được bảo hộ thường chưa mang
lại hiệu quả kinh tế ngay, mà
đòi hỏi cần phải có sự tiếp tục
đầu tư về kinh phí và thời gian
nhất định.

- Việc sản xuất các sản
phẩm đặc sản của địa phương
hiện nay chủ yếu theo hình
thức đơn lẻ, manh mún và tự
phát, những vùng sản xuất tập
trung thì lại chưa tạo được thói
quen tuân thủ theo quy trình
nhằm đảm bảo và duy trì sự
đồng đều về chất lượng của sản
phẩm.

- Sự liên kết giữa chính
quyền, người dân và doanh
nghiệp chưa chặt chẽ dẫn đến
tình trạng trong nhiều trường
hợp các sản phẩm phát triển
một cách tự phát, thiếu sự quản
lý chặt chẽ của các ngành, các
cấp làm ảnh hưởng tới chất
lượng sản phẩm,….

Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt
động đăng ký, quản lý và phát
triển tài sản trí tuệ cho các sản
phẩm đặc sản, thương hiệu làng
nghề của địa phương, trong
thời gian tới, việc quản lý, phát
triển, khai thác giá trị các sản
phẩm đặc sản sau bảo hộ cần
tập trung vào một số nội dung
sau: 

- Xây dựng kế hoạch dài
hạn trong việc phát triển tài sản
trí tuệ cho các sản phẩm đặc
sản chiến lược của địa phương,
trên cơ sở đó tìm kiếm, huy
động các nguồn kinh phí đầu
tư. Xây dựng chiến lược, quy
hoạch phát triển hợp lý để tạo
ra được vùng hàng hóa gắn
“thương hiệu” đáp ứng được
nhu cầu của thị trường, hướng
tới các thị trường nước ngoài.

- Đẩy mạnh các hoạt động
liên kết sản xuất, phát triển giá
trị sản phẩm hàng hóa theo
chuỗi, nhằm đảm bảo việc truy

xuất nguồn gốc xuất xứ và chất
lượng của sản phẩm. Xây dựng
mô hình tổ chức sản xuất kinh
doanh phù hợp gắn với xây
dựng, quản lý và phát triển tài
sản trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa
có hiệu quả để liên kết hộ sản
xuất kinh doanh, hộ kinh tế gia
đình trong sản xuất các sản
phẩm nông sản gắn với doanh
nghiệp chế biến và tiêu thụ sản
phẩm. Chú trọng đến vai trò
của doanh nghiệp, phát triển
thương hiệu cần gắn với chuỗi
giá trị, thúc đẩy mối liên kết
giữa doanh nghiệp và các tổ
chức tập thể, người dân nhằm
tạo sự ổn định và bền vững
trong từng ngành hàng.

- Nâng cao vai trò của các tổ
chức tập thể trong việc tập hợp
hội viên, giám sát chất lượng
sản phẩm, tạo sự đoàn kết
thống nhất trong các nhà sản
xuất, kinh doanh để cùng khai
thác có hiệu quả giá trị tài sản
trí tuệ được bảo hộ. Tiếp tục
tuyên truyền, vận động người
dân ở những vùng có đặc sản
tích cực tham gia vào các hội,
hiệp hội, làng nghề để cùng xây
dựng, phát triển và bảo vệ các
đặc sản truyền thống. Đây được
xem là yếu tố quan trọng trong
việc bảo vệ chất lượng và danh
tiếng cho các đặc sản.                                     

- Chính quyền địa phương
nơi có đặc sản cần vào cuộc
tích cực hơn nữa, đặc biệt nên
có chính sách khuyến khích, hỗ
trợ người dân trong việc lựa
chọn, gìn giữ và phát triển các
sản phẩm mang tính truyền
thống. 

- Các chủ nhãn hiệu tập thể,
nhãn hiệu chứng nhận, nhà
quản lý chỉ dẫn địa lý phải tiến
hành quản lý tốt các đối tượng
này sau khi đăng ký, thông qua
các quy chế sử dụng, quy chế
quản lý và cần xử lý nghiêm
các sai phạm làm ảnh hưởng
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đến danh tiếng của sản phẩm…
Các cơ quan quản lý nhà nước
trên địa bàn phải làm tốt vai trò
cầu nối, hỗ trợ tạo sự liên kết
chặt chẽ giữa doanh nghiệp và
người dân trong việc khai thác,
phát huy các giá trị của các sản
phẩm đã được bảo hộ.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh
đã và đang làm tốt việc đăng ký
quyền sở hữu trí tuệ cho các
sản phẩm đặc sản địa phương.
Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng
đến việc bảo hộ mà quản lý và
phát triển quyền sở hữu trí tuệ
cho các sản phẩm đặc sản địa
phương không được quan tâm
đúng mức thì các sản phẩm

nông đặc sản có giá trị của các
địa phương có thể "thua" ngay
trên sân nhà. Việc sử dụng công
cụ sở hữu trí tuệ để nâng cao
giá trị cho các sản phẩm đặc
sản địa phương cần có sự phối
hợp, tham gia tích cực của các

cấp, các ngành có liên quan,
nâng cao vai trò của doanh
nghiệp, cộng đồng người dân
vùng đặc sản và có lộ trình phù
hợp cho sản phẩm đặc sản phát
triển một cách bền vững./.

T.M.H

+ Dùng thuốc xông hơi bơm
vào các lỗ đục (padan, sup-
pracide).

+ Phun phòng khi sâu non
mới xuất hiện.

- Sâu vẽ bùa
Phòng trừ: Bón thúc cho các

đợt lộc ra tập trung, phun
phòng  khi lộc non mới xuất
hiện từ 1,5 - 2cm.

- Nhện hại
Có 3 loài nhện: nhện đỏ,

vàng hoặc trắng, nhện gây hại
trên lá, quả là lá bạc mầu, rụng
khi bị gây hại nặng, mã quả
xấu.

Phòng trừ: Phun các loại
thuốc đặc trị nhện như Daniton,
Comite Politrin,.... Nên phun
kép, lần 2 cách lần 1 từ 2 – 3
ngày.

- Bệnh chảy gôm
Bệnh làm thối gốc, rễ tơ,

thối quả, mủ chảy ra màu vàng.
Gây hại nặng sẽ làm chết cây.

Phòng trừ:
+ Giữ cho độ ẩm đất vùng rễ

không quá ẩm.

+ Không trồng quá sâu,
không che tủ sát gốc cây.

+ Tránh tạo vết thương cơ
giới ở gốc .

Cạo sạch phần vỏ bị bệnh
đến phần gỗ, dùng dung dịch:
Sun fat đồng (2 phần) + 1 phần
vôi + nước pha sền sệt và quét
vào vết thương 1 tuần/lần. Có
thể dùng Aliete  hoặc  Ridomil
để quét hoặc phun, dùng phos-
fonate để phun.

- Bệnh đốm đen 
Phòng trừ theo hướng quản

lý dịch hại tổng hợp, cụ thể:
+ Biện pháp canh tác: Sau

thu hoạch tiến hành thu dọn,
tiêu hủy tàn dư gây bệnh như
những cành, lá bị nghiễm bệnh,
dọn sạch cỏ dại vì đây là nguồn
lưu tồn và lây lan quan trọng
nhất.  

+ Biện pháp sinh học: Sử
dụng các chế phẩm từ nấm Tri-
choderma bón vào đất sau thu
hoạch.

+ Biện pháp hóa học: Sử
dụng các loại thuốc BVTV có
hoạt chất hóa học chính là
Difenoconazole phun 3 lần, lần
đầu phun sau tắt hoa 6 tuần, các
lần phun cách nhau 15 ngày.

Nồng độ phun theo hướng dẫn
ghi trên bao bì thuốc.

* Các biện pháp bổ trợ khác:
Ngoài các biện pháp kỹ thuật
chính nêu trên có thể áp dụng
thêm một số biện pháp phụ trợ
khác như: phun bổ sung chất
điều tiết sinh trưởng, phân bón
lá, bao quả,…

Như đã trình bày ở phần
trên, bưởi Phúc Trạch là đối
tượng cây trồng có giá trị kinh
tế cao nên đã nhận được sự
quan tâm của các đơn cơ quan
nghiên cứu, quản lý khoa học
TW và Sở KH&CN Hà Tĩnh.
Có thể nói, tới hiện tại, các tồn
tại chính trên bưởi Phúc Trạch
như: mất mùa, cây con giống,
sâu bệnh hại, mẫu mã quả,…
đã cơ bản được giải quyết. Tuy
nhiên, hiện trạng sản xuất bưởi
vẫn tồn tại những vườn bưởi
Phúc Trạch kém do người trồng
bưởi không áp dụng hoặc áp
dụng không đồng bộ quy trình
kỹ thuật của các đơn vị chuyên
môn khuyến cáo. Để khắc phục
điều này rất cần có sự vào cuộc
quyết liệt hơn của các đơn vị
quản lý Nông nghiệp, chính
quyền địa phương vùng trồng
bưởi./.

V.V.H

Biện pháp kỹ thuật...
(Tiếp theo trang 41)
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(*): tính đến hết tháng 3/2019, có 72 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, trong
đó có 66 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam và 06 chỉ dẫn địa lý của nước ngoài
được bảo hộ tại Việt Nam.
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Trung tâm Ứng dụng
tiến bộ Khoa học và
Công nghệ (Trung

tâm) là đơn vị sự nghiệp thuộc
Sở Khoa học và Công nghệ
Hà Tĩnh, được thành lập từ
năm 1991 với chức năng
nghiên cứu ứng dụng chuyển
giao các tiến bộ kỹ thuật vào
sản xuất và đời sống. Năm
2014, Trung tâm chuyển sang
cơ chế tự chủ tự trang trải
100% kinh phí chi thường

xuyên theo Nghị định
115/2005/NĐ-CP nay là Nghị
định 54/2016/NĐ-CP. 

Đến nay, sau 5 năm thực
hiện chuyển đổi, đơn vị đã từng
bước khẳng định vai trò vị trí
của mình trong công tác
chuyển giao ứng dụng các tiến
bộ khoa học công nghệ vào sản
xuất và đời sống. Nhiều công
nghệ đã được chuyển giao áp
dụng hiệu quả như các công
nghệ ứng dụng bộ vi sinh vật

hữu ích vào xử lý môi trường;
xử lý phế phụ phẩm nông
nghiệp làm phân bón, cải tạo
đất... Công nghệ ứng dụng
năng lượng mặt trời kết hợp ổn
nhiệt và náo đảo tự động cho
sản xuất nước mắm; công nghệ
xử lý cung cấp nước sạch phục
vụ sinh hoạt; công nghệ phòng
chống mối hại công trình xây
dựng; công nghệ xử lý nước
thải chăn nuôi, nước thải y tế
và một số công nghệ trồng trọt,

ThS. Dương Thị Ngân
GĐ Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh

Đ/c Đặng Quốc Vinh – Phó chủ tịch TT UBND tỉnh, tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm do
Trung tâm sản xuất, chuyển giao tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự
nghiệp KH&CN công lập; Ảnh: QT



chăn nuôi, chế biến… Các hoạt
động của đơn vị gắn với công
tác dịch vụ khoa học công
nghệ, gắn kết từ kết quả nghiên
cứu chuyển giao vào sản xuất
và thị trường, từng bước đã
phát huy và nâng cao hiệu quả
hoạt động của đơn vị, đáp ứng
yêu cầu tự chủ tự trang trải
100% kinh phí hoạt động.

Một trong những nhiệm vụ
được xem là thành công trong
thời gian qua và cũng là tiềm
năng của đơn vị trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh phải
kể đến:

- Xây dựng thành công mô
hình sản xuất và kinh doanh
các loại chế phẩm sinh học như
chế phẩm Hatimic xử lý phế
phụ phẩm nông nghiệp làm
phân bón. Chế phẩm Hatibio
xử lý mùi hôi chuồng trại chăn
nuôi và xử lý điểm tập kết rác
thải sinh hoạt. Chế phẩm Bio-
ra xử lý nhanh gốc rạ tại ruộng.
Chế phẩm nấm rễ cộng sinh cải
tạo đất, chế phẩm Neo –
Polynut xử lý ao nuôi trồng
thủy sản. Đơn vị đã làm chủ
công nghệ và xây dựng được
xưởng sản xuất các loại chế

phẩm với công suất 30 tấn/năm
đáp ứng nhu cầu cho người dân
trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả
từ năm 2014 - 2018, Trung tâm
đã cung ứng cho các hộ dân và
các HTX sản xuất nông nghiệp;
HTX môi trường; và các cơ sở
chăn  nuôi trên địa bàn tỉnh gần
200.000 gói chế phẩm Hatimic
và 80.000 lít Emic và HatiBio.
Tổng doanh thu từ nguồn sản
xuất kinh doanh chế phẩm sinh
học đạt bình quân 2 tỷ
đồng/năm.  

Việc sản xuất kinh doanh và
cung ứng chế phẩm sinh học
ứng dụng vào thực tiễn đã góp
phần đưa sản phẩm khoa học
công nghệ vào thị trường, gắn
với nhu cầu sử dụng của người
dân mang lại ý nghĩa thực tiễn
quan trọng, có tính bền vững
cao, được duy trì nhân rộng
khắp địa bàn toàn tỉnh mang lại
hiệu quả kinh tế cao cho người
sản xuất, đồng thời, góp phần
nâng cao ý thức, tập quán canh
tác sản xuất, giảm ô nhiễm môi
trường trong xây dựng nông
thôn mới.

- Tư vấn, chuyển giao công
nghệ ứng dụng năng lượng mặt

trời và các nguồn năng lượng
khác kết hợp với hệ thống ổn
nhiệt và náo đảo tự động ứng
dụng trong sản xuất nước mắm.
Công nghệ là sản phẩm từ
nhiệm vụ khoa học công nghệ
thuộc Chương trình 592 do
Trung tâm chủ trì nghiên cứu
hoàn thiện, làm chủ công nghệ
và 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. Có thể
xem đây là một thành tựu của
đơn vị trong công tác nghiên
cứu triển khai, góp phần nâng
cao hiệu quả của nghề sản xuất
nước mắm truyền thống, giúp
rút ngắn thời gian chế biến
nước mắm xuống còn 6 – 8
tháng, hiệu suất thu hồi nước
mắm cao hơn 13%, chất lượng
nước mắm thơm ngon hơn,
giảm 80% nhân công sản xuất,
tạo dây chuyền sản xuất khép
kín, không mùi và hạn chế
được những tác động bất lợi
của thời tiết trong quá trình sản
xuất nước mắm. Sau khi kết
thúc nhiệm vụ, từ tháng 12 năm
2017 đến nay đơn vị đã hỗ trợ
kỹ thuật và tư vấn lắp đặt thiết
bị cho 5 HTX sản xuất nước
mắm trong tỉnh, tạo nguồn thu
dịch vụ 750 triệu đồng. Hiện
đơn vị đang xây dựng hồ sơ
chuyển giao công nghệ nâng
cao hiệu quả sản xuất cho sản
phẩm nước mắm “Ba Làng”
Thanh Hoá.

- Dịch vụ phòng, chống mối
hại công trình xây dựng, xử lý
nước thải sinh hoạt, xử lý nước
thải y tế và một số dịch vụ khoa
học công nghệ khác. Các dịch
vụ này Trung tâm thực hiện và
hạch toán theo cơ chế Doanh
nghiệp theo hình thức đăng ký
kinh doanh tại Sở Kế hoạch và
Đầu tư. Hằng năm doanh thu từ

(Xem tiếp trang 53)
Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã làm chủ được công
nghệ và sản xuất các loại giống với quy mô, số lượng lớn.     Ảnh: P.V
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Nấm là loại thực
phẩm sạch, giàu
dinh dưỡng, ngoài

tác dụng bổ sung dinh dưỡng,
một số loại nấm còn có tác
dụng phòng và chữa bệnh, đặc
biệt nấm ăn không gây những
tác dụng bất lợi cho người sử
dụng như đạm động vật, tinh
bột ở thực vật nên ngày càng
nhiều người có nhu cầu sử
dụng nấm hàng ngày. Xác

định được tầm quan trọng đó,
Sở KH&CN đã tham mưu
UBND tỉnh ra Quyết định số
1453/QĐ-UBND, ngày 22
tháng 5 năm 2013, về việc phê
duyệt Đề án Phát triển sản
xuất nấm ăn và nấm dược liệu
tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.
Sau hơn 5 năm triển khai, Đề
án thực sự đã nâng tầm nghề
trồng nấm và nâng cao nhận
thức cho người dân về tác

dụng của nấm ăn và nấm dược
liệu. Đưa cây nấm trở thành
một sản phẩm chủ lực của
tỉnh nhà và hình thành một
nghề mới đầy triển vọng và có
sức lan tỏa mạnh mẽ.

Hà Tĩnh là tỉnh có nhiều lợi
thế về sản xuất nông nghiệp
nói chung, sản xuất nấm nói
riêng như: Vị trí địa lý, giao
thông - thương mại, điều kiện
thời tiết khí hậu thuận lợi;

Trần Đức Hậu* 
GĐ Trung tâm NC, PT nấm và tài nguyên sinh vật Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh và các ngành liên quan kiểm tra khu sản xuất giống nấm tại Trung tâm. Ảnh: P.V



nguồn nguyên liệu dồi dào, thị
trường tiêu thụ rộng lớn. Sản
xuất nấm ở Hà Tĩnh cũng
được hình thành khá sớm, đã
đem lại hiệu quả cho nhiều hộ
dân và đã thể hiện được
những ưu thế vượt trội như:
Tận dụng được phụ phẩm của
sản xuất nông nghiệp, tận
dụng lao động nông nhàn ở
nông thôn để phát triển sản
xuất, tăng thu nhập, đồng thời
giảm thiểu những ảnh hưởng
của phụ phẩm nông nghiệp
đối với môi trường. Nhằm
nâng cao năng suất, hiệu quả
kinh tế cho người sản xuất
nấm, góp phần chuyển dịch
cơ cấu trong sản xuất nông
nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh.

Để triển khai đề án, Sở
KH&CN đã vào cuộc một
cách quyết liệt và đã có nhiều
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo
các địa phương, đơn vị thực
hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng
năm. Bên cạnh đó, UBND
tỉnh đã có Quyết định thành
lập Trung tâm phát triển nấm
ăn và nấm dược liệu của tỉnh
Hà Tĩnh, trực thuộc Sở
KH&CN (nay là Trung tâm
nghiên cứu, phát triển nấm và
tài nguyên sinh vật) trên cơ sở
chuyển bộ phận sản xuất nấm
của huyện Thạch Hà. Hiện
nay, Trung tâm đã có đội ngũ
cán bộ kỹ thuật chuyên sâu về
các lĩnh vực Công nghệ sinh
học đặc biệt là lĩnh vực
nghiên cứu phát triển về nấm
ăn và nấm dược liệu, bên cạnh
đó Trung tâm cũng đã được
trang bị khá đầy đủ các trang
thiết bị, đảm bảo năng lực
chuyển giao kỹ thuật cho
nông dân, sản xuất và cung
ứng đầy đủ, kịp thời, đảm bảo
chất lượng các loại giống nấm

cho nhu cầu sản xuất của từng
địa phương trong tỉnh và các
tỉnh lân cận; là đầu mối thu
mua, sơ chế biến và tiêu thụ
sản phẩm cho nông dân trong
tỉnh. Với sự chỉ đạo quyết liệt
của UBND tỉnh, Sở KH&CN,
cùng với sự nỗ lực của Lãnh
đạo, cán bộ Trung tâm, hiện
nay các địa phương trong tỉnh
đã có bổ sung sản phẩm nấm
vào hệ thống các sản phẩm
quan trọng của từng địa
phương. Hầu hết các huyện
đều có quy hoạch phát triển
sản xuất nấm gắn với quy
hoạch xây dựng nông thôn
mới. Tất cả các địa phương
trong tỉnh đã triển khai mô
hình sản xuất các loại nấm ăn
và nấm dược liệu. Một số địa
phương đã có các cơ sở sản
xuất giống và bịch phôi nấm
và có nhiều cơ sở nuôi trồng
nấm có quy mô từ 200m2 đến
1.000m2. Hằng năm, Sở
KH&CN đã chỉ đạo các
phòng, đơn vị  phối hợp với
chính quyền các địa phương,

các tổ chức như Hội phụ nữ,
Hội nông dân, Đoàn Thanh
Niên, Chương trình NTM, và
Tổ chức hợp tác Quốc tế hỗ
trợ các chương trình, các đề
tài, dự án lồng ghép nhiều lớp
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật
dạy nghề nuôi trồng và sản
xuất cho người dân trong và
ngoài tỉnh. Ngoài ra Trung
tâm Phát triển Nấm ăn và
Nấm dược liệu còn hướng dẫn
các địa phương tổ chức cho
các hộ tham gia sản xuất nấm
đi tham quan, học hỏi kinh
nghiệm ở một số mô hình
trồng nấm hiệu quả ở trong
tỉnh. Sau nhiều năm triển
khai, Đề án Nấm Hà Tĩnh
đang dần lớn mạnh, phát triển
cả về chất lượng sản phẩm,
cũng như diện tích nuôi trồng.
Điều đó đã phần nào chứng tỏ
phát triển mạnh mẽ của nấm
ăn và nấm dược liệu trên địa
bàn Hà Tĩnh trong thời gian
qua.

Kết quả phát triển sản xuất
nghề trồng nấm trên địa bàn

Ngoài sản xuất giống, Trung tâm còn chú trọng đến khâu chế biến
sâu sau thu hoạch. Trong ảnh, dây chuyền sản xuất trà túi lọc từ nấm
linh chi; Ảnh: PC
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tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian
qua đã đạt được một số thành
tựu hết sức khả quan. Hiện
nay trên toàn tỉnh đã đã xây
dựng được gần 300 cơ sở sản
xuất nấm với tổng số 332 hộ
tham gia (tăng so với khi chưa
triển khai đề án là 15 lần),
diện tích lán trại trồng nấm
trong toàn tỉnh là 77.524 m2,
tăng hơn 6,5 lần so với trước
khi ban hành đề án. Sản lượng
nấm các loại năm 2013 là
30,33 tấn, năm 2018 là 2.500
tấn nấm tươi và khô, tăng hơn
80 lần so với trước khi có đề
án cung ứng cho thị trường
trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu,
đồng thời đã có 7 cơ sở có khả
năng sản xuất và cung ứng
giống trên địa bàn, như: Công
ty Phú Cường Đạt (huyện
Thạch Hà), Cơ sở Bùi Trọng
Tuyến (huyện Thạch Hà),
HTX sản xuất nấm Quang
Trung (huyện Lộc Hà), Cơ sở
sản xuất nấm Nguyễn Thị
Hậu (huyện Hương Khê), cơ
sở sản xuất nấm Nguyễn Thị
Nga (Hương Sơn).... Hiện
nay, trên địa bàn Hà Tĩnh có
gần 10 loại nấm ăn và nấm
dược liệu được đưa vào sản
xuất: Nấm sò, nấm mộc nhĩ,
nấm rơm, nấm linh chi, nấm
mỡ, nấm đùi gà, nấm kim
châm, nấm ngọc châm, nấm
đầu khỉ, nấm đông trùng hạ
thảo…. Phổ biến nhất là nấm
sò, mộc nhĩ, rơm, linh chi.
Trong đó nấm sò được sản
xuất nhiều nhất với 80%, mộc
nhĩ 15%, linh chi 2% và
khoảng 3% các loại nấm cao
cấp như nấm đùi gà, kim
châm, ngọc châm, đầu khỉ…
được sản xuất với một lượng
vừa đủ cung cấp cho thị
trường tại Trung tâm Phát

triển nấm ăn và nấm dược
liệu. Qua hơn 5 năm triển
khai, trồng nấm đã trở thành
một nghề chính cho nhiều
người trồng nấm và là điển
hình trong phong trào xây
dựng mô hình phát triển kinh
tế, xây dựng nông thôn mới
tại các xã, huyện trên địa bàn
toàn tỉnh. Hà Tĩnh tự hào là
tỉnh có ngành nấm Phát triển
nhất khu vực Bắc Miền
Trung, và một trong số ít các
tỉnh được lãnh đạo các cấp
quan tâm đầu tư và chú trọng
phát triển.

Một trong những mô hình
điển hình về sản xuất nấm
trên địa bàn phải kể đến: Gia
đình ông Lê Trọng Hải (xã
Bình Lộc, Lộc Hà), một cơ
ngơi khang trang trị giá hàng
trăm triệu đồng được thu nhập
từ cây nấm. Ông Hải phấn
khởi chia sẻ: "Gia đình trồng
nấm cách đây hơn 10 năm,
tuy nhiên, thời gian đầu còn
thiếu kỹ thuật, chưa có sự
quan tâm của các cấp các
ngành nên chưa thực sự mang
lại hiệu quả cao. Từ khi được
tiếp cận với nguồn vốn, công
nghệ và giống nấm từ chính
sách của đề án, gia đình đầu
tư máy móc, thiết bị mở rộng
quy mô sản xuất lên 2.000 m2
(gấp 10 lần trước đó)".

Còn Với gia đình ông
Nguyễn Đình Luyện (xã
Thạch Vĩnh, Thạch Hà), nghề
trồng nấm trước đây được coi
là nghề phụ nay đã thành nghề
chính, cho thu nhập cao. Ông
cho hay: "Nghề trồng nấm dễ
làm, có thể tận dụng thời gian
nông nhàn, phụ phẩm sau thu
hoạch còn có thể làm phân
bón. Hiện tại, thị trường dễ

tiêu thụ nên lợi nhuận khá, với
200 m2 đất vườn, mỗi năm
gia đình thu gần 100 triệu
đồng. Do vậy, chúng tôi quyết
định đầu tư thêm công nghệ
mới, mở rộng quy mô thêm
200 m2".

Đó là một trong những
minh chứng gương mẫu điển
hình cho những mô hình trồng
nấm mang lại hiệu quả kinh tế
cao, sự lan tỏa rộng lớn kể từ
khi có Đề án Phát triển Nấm
ăn & Nấm dược liệu. Sự lan
tỏa mạnh mẽ của Đề án là kết
quả của sự đồng sức đồng
lòng của lãnh đạo tỉnh, Sở
khoa học và công nghệ Hà
Tĩnh, các tổ chức, ban, ngành,
địa phương và đặc biệt là sự
nỗ lực hết mình vì sự phát
triển của ngành nấm Hà Tĩnh
của Trung tâm Phát triển nấm
ăn và Nấm dược liệu. Với đà
phát triển như hiện nay thì
chắc chắn nấm ăn và nấm
dược liệu sẽ sớm trở thành
một sản phẩm chủ lực hàng
đầu của tỉnh nhà, xứng đáng
là một sản phẩm của quốc gia.
Các sản phẩm nấm Hà Tĩnh
ngày càng đa dạng về mẫu mã
và chủng loại, chất lượng sản
phẩm đạt quy chuẩn là cơ sở
để các sản phẩm nấm ăn và
nấm dược liệu Hà Tĩnh từng
bước bứt phá phát triển trong
thời kỳ hội nhập, và là cơ sở
để trồng nấm ở Hà Tĩnh trở
thành một nghề bền vững
trong cơ cấu phát triển kinh tế
tại các địa phương, xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn
toàn tỉnh.
________

(*) Lê Như Sang - Trung tâm
NC, PT nấm và tài nguyên sinh vật
Hà Tĩnh



Cơ chế tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của các
tổ chức KH&CN

công lập được xác định là một
trong những biện pháp nhằm
thúc đẩy hoạt động của các tổ
chức KH&CN công lập gắn kết
hơn với điều kiện kinh tế thị
trường, phát huy hơn nữa vai
trò của mình trong phát triển
kinh tế xã hội của đất nước.
Nhận thức được tầm quan
trọng đó, Đảng ủy, Ban Giám
đốc Sở đã chỉ đạo Trung tâm
Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng tiên phong đi đầu
trong việc thực hiện chủ trương
tất yếu này của Đảng và Nhà
nước. Sau khi Nghị định
115/2005/ NĐ-CP ngày 05
tháng 09 năm 2005 của Chính
phủ ra đời đã tạo nhiều thuận
lợi cho đơn vị sự nghiệp khoa
học công lập về cơ chế tài
chính từng bước đổi mới, theo
hướng nâng cao quyền tự chủ,

gắn với tự chịu trách nhiệm về
tài chính, từ đó Trung tâm đã
định hướng và xây dựng Đề án
chuyển đổi hoạt động của đơn
vị theo hướng tự chủ, tự chịu
trách nhiệm. Mục tiêu của Đề
án là nâng cao tính tích cực,
chủ động, năng động, sáng tạo
của tổ chức khoa học và công
nghệ, từng bước đầu tư cơ sở
vật chất, đào tạo nguồn nhân
lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn
chức năng nhiệm vụ được giao.

Bám sát các nội dung của đề
án chuyển đổi hoạt động theo
cơ chế tự chủ tự chịu trách
nhiệm. Để đạt được các mục
tiêu đề ra nhằm chuyển đổi
thành công theo hướng tự chủ
đơn vị đã chủ động tham mưu
xây dựng Dự án nâng cao năng
lực Trung tâm đo lường thử
nghiệm với tổng mức đầu tư 15
tỷ đồng, trong đó xây dựng trụ
sở làm việc với diện tích sử
dụng trên 1.200m2, đầu tư

trang thiết bị đo lường thử
nghiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng.
Dự án hoàn thành và đưa vào
sử dụng năm 2014 và đây cũng
là năm Trung tâm thực hiện
chuyển đổi thành đơn vị sự
nghiệp khoa học và công nghệ
tự trang trải kinh phí hoạt động
thường xuyên. Dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Sở Khoa học
và Công nghệ, Trung tâm đã
phát huy những lợi thế của cơ
chế tự chủ, xây dựng chiến
lược phát triển, đầu tư cơ sở vật
chất, xây dựng cơ chế phù hợp
nhằm khuyến khích tính năng
động sáng tạo của CBCNVC
trong việc thực hiện nhiệm vụ
được giao, tuyển dụng lao
động, đào tạo nguồn nhân lực,
nâng cao năng lực kỹ thuật
từng bước khẳng định vị thế vai
trò của mình trong lĩnh vực
cung cấp các dịch vụ kỹ thuật
về tiêu chuẩn đo lường chất
lượng và các dịch vụ khác.

ThS. Lương Đình Thành 
GĐ Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL Hà Tĩnh.

Cán bộ trung tâm kiểm tra an toàn bức xạ tại cty
TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

Ảnh: P.V

Kiểm tra an toàn lao động cho các thiết bị của
Doanh nghiệp.

Ảnh: H.P
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Hằng năm đơn vị hoàn thành
xuất sắc các nhiệm vụ được
giao đặt hàng, kiểm định
phương tiện đo, thử nghiệm
chất lượng sản phẩm hàng hóa
kịp thời, đảm bảo chính xác
cho khách hàng, đồng thời đáp
ứng nhu cầu về kỹ thuật phục
vụ tốt công tác quản lý nhà
nước về tiêu chuẩn đo lường
chất lượng. Phát huy tốt những
lợi thế trên, Trung tâm đã chủ
động mở rộng các lĩnh vực hoạt
động, nâng cao chất lượng các
dịch vụ kỹ thuật từ đó xây dựng
uy tín cho đơn vị, tạo công ăn
việc làm thường xuyên cho
CBCNVC nguồn thu dịch vụ
được tăng cao.

Nắm bắt tình hình phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh, Trung
tâm đa dạng hóa các dịch vụ,
đầu tư các thiết bị tiên tiến hiện
đại, các chuẩn đo lường, mở
rộng các lĩnh vực đảm bảo đáp
ứng tốt các dịch vụ kỹ thuật
trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã
có 36 chuẩn đo lường cấp
chính xác cao được Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng cấp giấy chứng nhận,
được công nhận và chỉ định
kiểm định trên 20 loại phương
tiện đo nhóm 2. Đồng thời mở
rộng kiểm định hiệu chuẩn các
lĩnh vực điện, nhiệt, lực, độ dài
...Các thiết bị thử nghiệm được
đầu tư đầy đủ, đảm bảo thử
nghiệm trên 90 chỉ tiêu các
mẫu vật liệu xây dựng, được
công nhận phòng LAS-XD
133. 

Các lĩnh vực mới được
Trung tâm chú trọng phát triển
là kiểm định kỹ thuật an toàn
lao động và hoạt động hỗ trợ
ứng dụng năng lượng nguyên
tử. Năm 2016 đã được Cục An
toàn lao động thuộc Bộ Lao
động Thương binh và xã hội
cấp giấy chứng nhận đơn vị đủ
điều kiện hoạt động kiểm định

kỹ thuật an toàn lao động đối
với hầu hết các thiết bị, máy
móc có yêu cầu nghiêm ngặt về
kỹ thuật an toàn lao động. Về
lĩnh vực hỗ trợ ứng dụng năng
lượng nguyên tử Trung tâm đã
có đầy đủ thiết bị, phương tiện
để kiểm định các thiết bị X-
Quang, kiểm xạ các phòng có
sử dụng nguồn năng lượng
nguyên tử. 

Năm 2016, Chính Phủ ban
hành Nghị định số 54/2016/
NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm
2016 Quy định cơ chế tự chủ
của tổ chức khoa học và công
nghệ, đây chính là cơ sở pháp
lý để Trung tâm tiếp tục xây
dựng phương án tự chủ trong
hoạt động của đơn vị. Căn cứ
tình hình thực tiễn Trung tâm
được phê duyệt phương án tự
chủ phân loại theo mức tổ chức
khoa học công nghệ tự đảm bảo
chi thường xuyên. Phát huy
những lợi thế trong cơ chế
chính sách mới, Trung tâm đã
tự chủ sử dụng nguồn tài chính
một cách có hiệu quả, đổi mới
cơ cấu tổ chức, đào tạo nguồn
nhân lực, sử dụng hiệu quả
trang thiết bị được giao từng
bước nâng cao chất lượng dịch
vụ, tăng nguồn thu sự nghiệp
đảm bảo kinh phí chi thường
xuyên.

Xác định được chiến lược
phát triển kinh tế xã hội của
tỉnh nói chung của khu kinh tế
Vũng Áng nói riêng, Trung tâm
đã tham mưu thực hiện Dự án
đầu tư xây dựng Trạm kiểm
định đo lường tại Khu kinh tế
Vũng Áng. Quy mô Dự án bao
gồm: Trụ sở làm việc tại vị trí
thuận lợi gần với Cảng Quốc tế
Việt lào, thuộc địa phận xã Kỳ
Lợi, thị xã Kỳ Anh, các thiết bị
kỹ thuật về đo lường thử
nghiệm trị giá hơn 12 tỷ đồng;
Trạm kiểm định xi tẹc ô tô. Dự
án đã được hoàn thành bàn giao

và đưa vào sử dụng, tạo điều
kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp đang hoạt động trong
Khu kinh tế Vũng Áng, các tổ
chức cá nhân thuộc địa bàn các
huyện, thị xã phía nam Hà Tĩnh
tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật
của Trung tâm.

Trải qua một thời gian xây
dựng và phát triển theo định
hướng cơ chế tự chủ, Trung
tâm đã có những bước tiến
vượt bậc. Từ chỗ cơ sở vật chất
nghèo nàn, trang thiết bị lạc
hậu đến nay Trung tâm đã có
hai Trụ sở làm việc khang trang
tại thành phố Hà Tĩnh và Khu
kinh tế Vũng Áng, các trang
thiết bị được đầu tư hiện đại
đảm bảo thực hiện tốt các chức
năng nhiệm vụ được giao và
mở rộng các dịch vụ kỹ thuật
phục vụ tốt công tác quản lý
nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Năng lực kỹ thuật của Trung
tâm từ chỗ chỉ được công nhận
kiểm định 12 loại phương tiện
đo đến nay đã được công nhận
chỉ định kiểm định 20 loại
phương tiện đo, được cấp giấy
đăng ký hoạt động kiểm định
hiệu chuẩn đo lường cho các
lĩnh vực mới như hiệu chuẩn
nhiệt, lực, độ dài, khối lượng,
áp suất... Các lĩnh vực mới
được đầu tư mang lại hiệu quả
như: Kiểm định kỹ thuật an
toàn lao động; Hỗ trợ ứng dụng
năng lượng nguyên tử kiểm
định các thiết bị X-Quang,
kiểm xạ các phòng có chứa
nguồn phóng xạ. Đội ngũ cán
bộ viên chức được đào tạo nâng
cao trình độ chuyên môn, tuyển
dụng một số ngành kỹ thuật cao
như cơ khí, xây dựng, hiện nay
có trên 90% cán bộ viên chức
lao động đạt trình độ đại học
trở lên. Phát huy những trang
thiết bị được giao, những lợi
thế trong cơ chế tự chủ Trung
tâm đã từng bước mở rộng



các dịch vụ này đạt xấp xỉ từ
1,5 - 2 tỷ đồng.  

Ngoài những kết quả kể
trên, đồng thời phát huy nâng
cao vai trò sản xuất kinh doanh
dịch vụ khoa học và công nghệ
bên cạnh sự quan tâm đầu tư
của Bộ Khoa học và Công
nghệ, của tỉnh và Sở Khoa học
Công nghệ hỗ trợ công nghệ,
cơ sở vật chất, nâng cao tiềm
lực nghiên cứu triển khai,
Trung tâm đã tập trung thực
hiện các giải pháp đồng bộ sau:

- Tăng cường hợp tác
nghiên cứu, chuyển giao, tìm
kiếm các tiến bộ kỹ thuật từ đó
tiếp nhận và sản xuất thử
nghiệm nhằm đánh giá hiệu
quả trước khi đưa ra thị trường.

- Tập trung cao cho công tác
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đặc
biệt là nâng cao tay nghề,
nghiệp vụ nghiên cứu, ứng
dụng cho đội ngũ cán bộ kỹ
thuật, gắn kết nối kỹ thuật với
thị trường.

- Nâng cao vai trò chủ động
nhằm phát huy năng lực và trí
tuệ của cán bộ viên chức theo
cơ chế tự chủ và giao khoán sản
phẩm, gắn với công tác thi đua
khen thưởng kịp thời. 

- Tích cực phát động các
phong trào thi đua sáng tạo kỹ
thuật, năm 2018 có 50% cán bộ
viên chức phân thành 4 nhóm
tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ
thuật ngành KHCN lần thứ
nhất tổ chức, kết quả có 1 giải
nhất; 1 giải 3 và 2 giải khuyến
khích. Đặc biệt, giải pháp đạt
giải nhất ứng dụng các chủng
vi sinh vật hữu ích trong xử lý
rác thải tại Bãi rác Phượng
Thành đã mở ra một hướng
dịch vụ và sản phẩm mới cho
đơn vị, tạo nguồn thu từ bán
chế phẩm cho các điểm tập kết
rác thải sinh hoạt, năm 2018
đạt doanh thu 2,3 tỷ đồng . 

Ngoài ra, đơn vị luôn quan
tâm đến công tác hợp tác liên
kết với các Viện Trường, các
doanh nghiệp và đặc biệt là các
ngành địa phương trong thực
hiện chuyển giao và dịch vụ
khoa học công nghệ. 

Năm 2018 – 2019, Trung
tâm đã phối hợp với Chi cục
bảo vệ Môi trường, Sở Tài
nguyên Môi trường, Văn phòng
Điều phối nông thôn mới tỉnh
tập huấn hướng dẫn kỹ thuật
phân loại, xử lý rác thải sinh
hoạt cho các địa phương. Hiện
nay, Trung tâm đang phối hợp
với Văn phòng Điều phối nông
thôn mới tỉnh thực hiện đề tài
đồng bộ hóa công tác quản lý
và kỹ thuật trong thu gom,

phân loại và xử lý nước thải,
rác thải cho hộ gia đình và tổ
nhóm hộ. Theo đó, rác thải
được phân loại thành rác tái
chế, rác khó phân hủy và rác
hữu cơ. Riêng rác thải hữu cơ
được ủ làm phân bón, nước thải
được xử lý chế phẩm sinh học
trước khi đưa ra hệ thống công
cộng. Bước đầu đã đưa lại
những kết quả tích cực, không
những khắc phục được vấn đề
ô nhiễm môi trường nông thôn,
mà còn mang lại nguồn lợi từ
nguồn phân bón vi sinh để cải
tạo đất nông nghiệp, biến các
vùng nông thôn trở thành khu
dân cư xanh, những miền quê
đáng sống.

Có thể khẳng định, công tác
nghiên cứu, ứng dụng chuyển
giao vào sản xuất gắn với thị
trường đã được phát triển tại
đơn vị. Sau 5 năm thực hiện
chuyển đổi sang cơ chế tự chủ,
tự chịu trách nhiệm với sự nỗ
lực, sáng tạo, đoàn kết hợp tác,
Trung tâm đã từng bước khẳng
định được vai trò, vị thế của
mình, ngày càng nâng cao năng
lực hoạt động và tính tự chủ
cao của đội ngũ cán bộ viên
chức trong đơn vị, đời sống của
người lao động được nâng lên
rõ rệt, đáp ứng yêu cầu phát
triển trong giai đoạn mới./. 

D.T.N

Nâng cao năng lực...
(Tiếp theo trang 47)

thêm các lĩnh vực đánh giá
thẩm định, dịch vụ kỹ thuật
như bão dưỡng cân ô tô, van an
toàn, thang máy vv.. Ngoài ra
đơn vị còn liên doanh, hợp tác
với các đơn vị khác như: Viện
Đo lương Việt Nam, Trung tâm
đo lường Khu vực cùng với các
tổ chức liên quan tham gia các
gói thầu cung cấp dịch vụ kỹ
thuật cho Công ty TNHH Hưng
nghiệp Formosa. Phát huy tốt
những lợi thế đó mà nguồn thu
sự nghiệp hằng năm đều đạt
mức tăng trưởng trên 20%, nếu

như nguồn thu sự nghiệp trước
chuyển đổi chỉ đạt mức 1,2 tỷ
đồng thì đến năm 2018 đã đạt
mức trên 5 tỷ đồng.

Có thể nói, sau hơn 5 năm
chuyển đổi hoạt động theo cơ
chế tự chủ tự chịu trách nhiệm,
đã tạo ra những thuận lợi cho
đơn vị phát triển và phù hợp
với kinh tế thị trường, từ đó
Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL
đã không ngừng đổi mới, nâng
cao năng lực kỹ thuật, phục vụ
tốt công tác quản lý nhà nước,

góp phần bảo vệ công bằng xã
hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp
và chính đáng của người tiêu
dùng. Đồng thời nâng cao năng
suất, chất lượng, hiệu quả trong
hoạt động sản xuất kinh doanh,
tăng sức cạnh tranh trên thị
trường đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo
công ăn việc làm và đời sống
vật chất, tinh thần của CBC-
NVC của đơn vị ngày được
nâng cao.

L.Đ.T

53



54

Công ty TNHH MTV
KC Hà Tĩnh (Công
ty KC Hà Tĩnh)

được thành lập năm 2010, tiền
thân trước đó nhiều năm là
nhà cung ứng uy tín về phân
bón và vật tư nông nghiệp cho
bà con nông dân. Lĩnh vực
kinh doanh chủ đạo của KC
Hà Tĩnh bao gồm: Đầu mối
phân phối phân bón và vật tư
nông nghiệp của tỉnh, thị
trường chính là Hà Tĩnh,

Nghệ An, Quảng Bình; sản
xuất và kinh doanh lương
thực nông sản (sắn, ngô, lúa
gạo); và Dịch vụ kho hàng
Logistics. 

Công ty là đơn vị tiên
phong của tỉnh Hà Tĩnh đầu tư
vào xây dựng chuỗi giá trị liên
kết khép kín từ nguồn cung
vật tư sản xuất đến bao tiêu
sản phẩm đầu ra trong sản
xuất nông nghiệp. Mô hình

đang được triển khai là thực
hiện các cánh đồng lớn trồng
lúa và ngô sinh khối tại các
huyện thuộc địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh. Trong toàn bộ mắt xích,
doanh nghiệp luôn đóng vai
trò là yếu tố đầu kéo của chuỗi
liên kết, từ cung ứng vật tư,
quy trình kỹ thuật, điều phối
sản xuất và bao tiêu đầu ra,
đồng thời giúp đảm bảo sự
phối hợp của các bên (chính
quyền, tổ chức đại diện nông

Nguyễn Khánh Tùng
Giám đốc Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh

Đ/c Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan dây chuyền sấy và chế biến lúa gạo
của công ty.        Ành: P.V



dân, nông hộ, doanh nghiệp)
nhằm tăng hiệu quả kinh tế tới
các bên liên quan. Công ty là
đơn vị đầu tiên của tỉnh xây
dựng nhà máy chế biến gạo
với công suất vận hành
20.000 tấn/năm đạt tiêu chuẩn
xuất khẩu đi vào hoạt động từ
tháng 9 năm 2018. 

Trong nền kinh tế thị
trường, tên tuổi của doanh
nghiệp gắn liền với sản phẩm.
Doanh nghiệp thành công hay
thất bại cũng là do sản phẩm.
Chất lượng sản phẩm quyết
định giá trị của thương hiệu.
Với tầm nhìn đó, chiến lược
phát triển của Công ty KC Hà
Tĩnh trên thị trường lúa gạo
trong nhiều năm qua là tạo ra
các sản phẩm đặc trưng với
chất lượng cao, giá cả phù
hợp với từng đối tượng sử
dụng trên thị trường. Trong
điều kiện cạnh tranh quy mô
toàn cầu, hạt gạo mang
thương hiệu KC Hà Tĩnh luôn
đáp ứng tốt yêu cầu của
những thị trường khó tính
nhất trên thế giới, và đã chinh
phục được thị hiếu đa dạng,
phong phú của người tiêu
dùng trong nước.

KC Hà Tĩnh tập trung vào
quản trị doanh nghiệp, quản
trị nội bộ, định hướng vào

khách hàng, thị trường. Từ đó,
chúng tôi mở rộng năng lực
sản xuất của mình, nghiên cứu
phát triển các loại sản phẩm
mới để đáp ứng yêu cầu ngày
càng cao của khách hàng, thị
trường. 

Chất lượng không chỉ là
chất lượng sản phẩm mà còn
chất lượng của công việc, chất
lượng của dịch vụ khách
hàng, chất lượng của hệ thống
quản lý. Chất lượng không tự
nhiên sinh ra và tồn tại mãi
mãi mà cần phải được cập
nhật, cải tiến liên tục cho sự
phát triển của các tổ chức,
doanh nghiệp. Hiện tại, Công
ty đã xây dựng, áp dụng và
được chứng nhận hệ thống
quản lý chất lượng ISO 9001:
2015 trong lĩnh vực Sản xuất,
chế biến và kinh doanh gạo,
kinh doanh phân bón, thuốc
BVTV, giống cây trồng.
Ngoài ra, Nhà máy chế biến
gạo cũng đã áp dụng và được
đánh giá, xác nhận phù hợp
với “Hệ thống phân tích mối
nguy và điểm kiểm soát tới
hạn (HACCP)”. Dự kiến
trong giai đoạn sắp tới Công
ty sẽ tiếp tục nâng cấp và triển
khai hệ thống quản lý An toàn
thực phẩm ISO 22000 nhằm
cam kết với người tiêu dùng

về chất lượng sản phẩm mang
thương hiệu “KC Hà Tĩnh”.

Công ty KC Hà Tĩnh đã
xây dựng vùng nguyên liệu,
chuyên canh các loại lúa để
chế biến xuất khẩu bằng mô
hình cánh đồng mẫu lớn, liên
kết giữa doanh nghiệp với nhà
nông, nhà khoa học và nhà
quản lý trên một diện tích
rộng.

Ở đây, doanh nghiệp cung
ứng giống, phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật, kết hợp với
Nhà Khoa học để hỗ trợ Nông
dân, hướng dẫn quy trình
canh tác hiện đại giúp nhà
nông tiết kiệm chi phí sản
xuất, hạ giá thành và tăng lợi
nhuận; đồng thời làm ra sản
phẩm xanh, sạch, phù hợp xu
hướng tiêu dùng. Việc tổ chức
liên kết sản xuất cũng được
thực hiện theo hình thức liên
kết với các Tổ hợp tác và Hợp
tác xã trên địa bàn tỉnh Hà
Tĩnh với diện tích trong năm
2018 đạt 200 ha; vụ Xuân
năm 2019 đạt 500 ha diện tích
lúa các loại trong đó tập trung
vào các dòng sản phẩm lúa
gạo chất lượng như J02,
TBR279, Bắc Hương 9, BQ,
DQ11 và lúa Khang Dân.

Thành quả của KC Hà
Tĩnh và một số doanh nghiệp

Sản phẩm xuất ra thị trường.        Ảnh: P.V

Công ty phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ
KH&CN Hà Tĩnh sử dụng các loại chế phẩm sinh học
đưa vào sản xuất theo chuổi liên kết. Ảnh: P.V
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khác đã góp phần đưa mô
hình cánh đồng mẫu lớn phát
triển ra khắp cả nước và đóng
vai trò quan trọng trong tiến
trình tái cơ cấu nông nghiệp
Việt Nam.

Về cơ sở vật chất của công
ty: Tổng diện tích hệ thống
văn phòng, nhà xưởng, kho
bãi  đạt: 20.000 m2 đóng tại
Km 09 đường tránh TP Hà
Tĩnh, xã Thạch Đài, huyện
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bao
gồm hệ thống lò sấy lúa với
công suất 300 tấn lúa/ngày,
dây chuyền xay xát với công
suất 3-6 tấn lúa/giờ; dây
chuyền lau bóng, hệ thống
máy tách màu với công xuất
3-6 tấn/giờ tương đương sản
lượng 20.000 tấn/năm. Tích
lượng kho đạt 20.000 tấn.
Năm 2018, Công ty KC Hà
Tĩnh đã được Bộ Công
thương cấp giấy phép xuất
khẩu gạo. Công ty đã tìm
kiếm đối tác và thực hiện xuất
khẩu lô hàng gạo đầu tiên của
tỉnh sang thị trường Lào vào
tháng 04 năm 2019. Sắp tới
công ty dự kiến sẽ tiếp tục tìm
kiếm các thị trường tiềm năng
về xuất khẩu gạo như Đài
Loan, Trung Quốc, Châu Phi.

Bên cạnh đó, Công ty KC
Hà Tĩnh cũng tạo được vị thế
riêng cho mình trong thị
trường gạo nội địa bằng các

dòng sản phẩm chất lượng
cao, giá cả phải chăng, phù
hợp với khẩu vị của người
tiêu dùng trong nước. Các
dòng sản phẩm được chia làm
ba loại phân khúc gồm: Cao
cấp, cận cao cấp và bình dân.
Trong đó, phân khúc Cao cấp
mang thương hiệu “Gạo Ngọc
Mầm” với các nhãn con Kim
Cương, Lam Ngọc, Hồng
Ngọc, Lam Ngọc, Hổ Phách
được sản xuất từ các giống lúa
chất lượng cao như J02,
TBR279, ST24,… với chất
lượng tuyệt hảo. Phân khúc
cận cao cấp được định danh
“Gạo Ngọc Lam Hồng”. Phân
khúc bình dân được định danh
“Gạo Lam Hồng”. Hiện nay
các dòng sản phẩm đã và đang
được đón nhận trên thị
trường.

Trong bối cảnh vấn đề vệ
sinh an toàn thực phẩm đang
được xã hội quan tâm, việc
chọn gạo ngon, an toàn cho
gia đình luôn khiến các người
tiêu dùng đau đầu, Sản phẩm
gạo của Công ty KC Hà Tĩnh
cam kết:

✔ Sản xuất từ giống lúa đặc
sản, thuần chủng, chất lượng
cao

✔ Canh tác theo quy trình
bền vững

✔ Chất lượng ổn định
không đấu trộn

✔ Không dùng hóa chất tẩy
trắng tạo mùi

✔ Không dư lượng thuốc
trừ sâu

✔ Không dư hàm lượng
phân bón hóa học và kim loại
nặng trong gạo 

✔ Được sản xuất và chế
biến khép kín đạt tiêu chuẩn
quản lý an toàn vệ sinh thực
phẩm HACCP

✔ Được đóng bao kín, mẫu
mã đẹp mắt.

Trong thời gian tới để tiếp
tục phát triển chuổi giá trị lúa
gạo, Công ty sẽ tiếp tục xây
dựng, lắp đặt các hệ thống dây
chuyển sản xuất các sản phẩm
chế biến từ gạo như: Bột sữa
gạo, Cám gạo làm đẹp, Bún
miến khô, Cốm, Cơm cháy để
góp phần nâng cao giá trị của
lúa gạo tỉnh Hà Tĩnh.

Với gần 8 năm kinh
nghiệm hoạt động, thương
hiệu “KC Hà Tĩnh” đã từng
bước đi vào trí nhớ và cảm
nhận của người tiêu dùng tại
Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh
lân cận nói chung. Ban lãnh
đạo và đội ngũ nhân viên của
KC Hà Tĩnh luôn mong muốn
là “Trái tim ĐanKô” soi
đường cho phát triển sản xuất
chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo
hàng hóa của tỉnh Hà Tĩnh./.

N.K.T

Thu mua lúa tươi tại đồng ruộng.        Ảnh: P.VCánh đồng sản xuất lúa J02 liên kết với nông dân Ảnh: P.V



Trong những năm
qua, thực hiện
chương trình mục

tiêu quốc gia xây dựng Nông
thôn mới, huyện Thạch Hà đã
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và
triển khai tiêu chí số 20 “Khu
dân cư nông thôn mới kiểu
mẫu, vườn mẫu”, tạo diện
mạo mới cho khu vực nông
thôn. Trong đó, việc áp dụng

các tiến bộ KHKT xây dựng
vườn mẫu, phát triển kinh tế
vườn hộ nhằm đánh thức tiềm
năng đất đai, nâng cao thu
nhập cho người dân là nhiệm
vụ thường xuyên, liên tục,
huy động tối đa các nguồn lực
để tạo phong trào sâu rộng,
hiệu quả.

Qua quá trình thực hiện,
đến nay toàn huyện có 387

vườn mẫu đạt chuẩn, đặc biệt
các xã đạt chuẩn nông thôn
mới trước năm 2018 với nhiều
vườn mẫu điển hình như
Tượng Sơn, Thạch Tân,
Thạch Khê, Thạch Điền, Nam
Hương, Thạch Xuân, Thạch
Tiến.... đã tạo ra những điểm
tham quan học tập kinh
nghiệm cho các đơn vị trong
và ngoài tỉnh. Đã có 62/206

HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN

ThS. Trần Việt Hà 
Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Đoàn công tác thăm vườn mẫu nông
thôn mới kiểu mẫu tại xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà. Ảnh: P.V
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thôn có vườn hộ được thiết
kế, quy hoạch; 11.261 hộ gia
đình đã thực hiện cải tạo, phá
bỏ vườn tạp, đầu tư kinh tế
vườn mang lại hiệu quả khá
cao (Thôn Hà Thanh, xã
Tượng Sơn; thôn Khe Giao II,
xã Ngọc Sơn, thôn Phúc Điền,
xã Thạch Điền…).

Xác định vai trò của ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ
thuật là then chốt để đưa lại
năng suất, chất lượng, giá trị
cao trong sản xuất vườn hộ,
hàng năm huyện giao Trung
tâm ƯDKHKT và Bảo vệ cây
trồng vật nuôi tổ chức từ 50-
60 lớp đào tạo tập huấn về
quy trình sản xuất, cơ cấu các
chủng loại cây trồng, vật nuôi,
xử lý môi trường chăn nuôi
trong phát triển kinh tế vườn
hộ, góp phần làm chuyển biến
nhận thức và thay đổi dần tập
quán canh tác cũ, sản xuất nhỏ
lẻ nhiều loại cây trồng trong
một vườn hộ sang sản xuất
quy mô lớn tập trung mỗi
vườn chỉ cơ cấu sản xuất 1-2
loại cây chủ lực, áp dụng tiến

bộ kỹ thuật mới làm tăng hiệu
quả kinh tế. Đồng thời, khảo
sát điều kiện tự nhiên đất đai,
tập quán canh tác từng vùng
sinh thai khác nhau, từ đó
định hướng cơ cấu các nhóm
cây sản xuất chủ lực trong
vườn hộ theo từng vùng miền,
như: 

- Vùng Bãi ngang với đặc
trưng là đất cát pha, có lợi thế
trong sản xuất rau, củ, quả: bí,
mướp, đậu leo, cà, cải các
loại, hành…; các loại cây ăn
quả thích hợp: Ổi, chanh…

- Vùng Bắc Hà với đặc
trưng đất thịt nhẹ, thích hợp
cây rau các loại: Cải, bầu, bí,
cà …; cây ăn quả: Ổi, hồng
xiêm, xoài Đài Loan, nhãn…

- Vùng Tây Nam với địa
hình bán sơn địa phù hợp với
cam, bưởi, chanh, thanh long
ruột đỏ, mít các loại…; các
loại rau gia vị, rau ăn lá, lấy
quả theo mùa, sản xuất dưa
lưới công nghệ cao, hoa, cây
cảnh. Từ đó hình thành liên
kết chuỗi giá trị đầu vào, đầu

ra cho sản phẩm và từng bước
tạo sản phẩm OCOP cho từng
địa phương.

Về quy trình kỹ thuật sản
xuất: Áp dụng các quy trình
sản xuất như: VietGap, sản
xuất nông nghiệp hữu cơ... ;
đa số hộ dân đã sử dụng các
loại chế phẩm như: Hatimic,
Balasa N01... để xử lý chất
thải trong chăn nuôi, nước
thải sinh hoạt và sản xuất
phân bón hữu cơ. Hệ thống
tưới tiết kiệm khoa học: Hệ
thống tưới phun mưa, tưới
nhỏ giọt đã được nhiều hộ đầu
tư và phát huy hiệu quả tốt
trong sản xuất rau, trồng cây
ăn quả; điển hình như các
vườn: ông Dương Kim Hoàng
(thôn Hà Thanh, xã Tượng
Sơn), ông Nguyễn Ngọc Hoa
(thôn Đoài Phú, xã Tượng
Sơn); ông Nguyễn Công Phụ
(thôn Khe Giao II, xã Ngọc
Sơn); ông Nguyễn Minh Lộc
(thôn Việt Yên, xã Nam
Hương)…

Từ những cách làm trên đã
đưa lại thu nhập cao trong
phát triển kinh tế vườn hộ;
nhiều vườn cho hiệu quả kinh
tế cao, thu nhập/vườn đạt trên
100 triệu đồng, điển hình như:
hộ ông Dương Kim Hoàng
(thôn Hà Thanh, xã Tượng
Sơn) thu nhập khoảng 100
triệu đồng/năm; hộ ông
Nguyễn Công Phụ (thôn Khe
Giao II, xã Ngọc Sơn) thu
nhập khoảng 100 triệu
đồng/năm, hộ ông Nguyễn
Minh Lộc (thôn Việt Yên, xã
Nam Hương) thu nhập
khoảng 80 triệu đồng/năm.
Đặc biệt, có những vườn cho
thu nhập trên đơn vị diện tích
đất vườn từ 150- 200 triệu

Mô hình thâm canh dưa lưới ở xã Bắc Sơn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: P.V

(Xem tiếp trang 61)



Thực hiện Chương
trình mục tiêu Quốc
gia xây dựng nông

thôn mới, Ban Thường vụ
Huyện ủy-UBND huyện đã
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và
triển khai thực hiện công tác
ứng dụng tiến bộ KHCN vào
phát triển nông nghiệp, nông
thôn, nhằm đẩy mạnh phát
triển kinh tế - xã hội; huy
động các nguồn lực tập trung
cho phát triển kinh tế, quá
trình triển khai thực hiện các
chương trình, kế hoạch, đề án,
dự án luôn nhận được sự quan
tâm, hưởng ứng, đồng tình
cao của cán bộ, đảng viên và
nhân dân, thể hiện bằng
những hành động cụ thể, thiết
thực trong việc phát triển sản
xuất, xây dựng các mô hình
nông nghiệp, sự liên kết giữa
nhà nông – nhà doanh nghiệp-
nhà khoa học - nhà quản lý
ngày càng phát huy hiệu quả. 

Trong quá trình triển khai
thực hiện, UBND huyện đã
xây dựng Đề án về thực hiện
ứng dụng, chuyển giao các
tiến bộ của khoa học và công
nghệ vào sản xuất và đời
sống: Đề án về xây dựng
Nông thôn mới; Đề án phát
triển sản xuất nâng cao thu
nhập cho người dân nông thôn
và đặc biệt là các đề án phát
triển sản xuất nông nghệp;

xây dựng mô hình sản xuất
cây trồng, vật nuôi. 

Với hơn 8.200 ha đất sản
xuất nông nghiệp, huyện Đức
Thọ đã tập trung chỉ đạo việc
lập quy hoạch sản xuất hình
thành các vùng sản xuất hàng
hóa tập trung quy mô lớn, có
giá trị kinh tế cao, như vùng
trồng rau an toàn chủ yếu ở
các xã: Đức Yên, Bùi Xá,
Liên Minh; Đức Quang, Đức
Vĩnh. Trồng cây ăn quả tại các
xã Đức Long, Đức Lập, Đức
Lạng, Đức An, Tân Hương.
Vùng trồng lúa tại các xã:
Trung Lễ; Đức Thủy; Đức
Lâm; Yên Hồ; Đức Thanh.
Vùng Trang trại tại các xã
Đức Dũng; Đức An; Tân
Hương; Đức Lập. Riêng từ

đầu năm đến nay huyện đã
chuyển đổi thêm 200 ha diện
tích đất kém hiệu quả sang
trồng cây ăn quả. Bên cạnh
việc quy hoạch vùng sản xuất,
huyện hỗ trợ nông dân các
loại giống cây, con cho năng
suất, giá trị kinh tế cao. Tập
huấn chuyển giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật trong sản
xuất, phòng, chống dịch bệnh,
hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu,
từng bước xây dựng thương
hiệu. Nhờ đó, giá trị sản xuất
ngành nông nghiệp liên tục
tăng trưởng, giá trị sản xuất
nông nghiệp đạt khoảng 90
triệu đồng/ha

Những năm qua, huyện
thường xuyên tổ chức tập
huấn chuyển giao tiến bộ

Ths. Võ Công Hàm
TUV, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ

Ông Trần Hoài Đức, PCT UBND huyện thăm vườn Bưởi xã
Đức Lập.  Ảnh: P.V
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khoa học kỹ thuật cho người
dân trên các lĩnh vực trồng
trọt, chăn nuôi và nuôi trồng
thủy sản. Cùng với đó, huyện
xây dựng kế hoạch sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao,
nhằm thay đổi phương pháp
canh tác manh mún, nhỏ lẻ và
chuyển dần sang sản xuất tập
trung gắn với áp dụng kỹ
thuật tiên tiến trên diện rộng.
Qua đó, trên địa bàn huyện đã
có hơn 200 ha sản xuất hạt lúa
giống tại các xã Yên Hồ,
Trung Lễ, Đức Long, Bùi Xá;
16 trang trại quy mô lớn (trên
500 con/lứa) có áp dụng
KHKT vào sản xuất. Nhiều
mô hình sản xuất ứng dụng
công nghệ cao đã được hình
thành, mang lại thu nhập hàng
trăm triệu đồng/ha/năm cho
người dân, tiêu biểu: Mô hình
trồng cây ăn quả áp dụng
công nghệ tưới nhỏ giọt ở các
xã Đức Lạng, Đức Đồng, Đức
Hòa, Đức Lập, Đức long, Đức
Dũng, Đức An. Mô hình sản
xuất dưa lưới Nhật Bản, đã
gieo trĩa 3000 cây dưa leo,

hoa cúc trong nhà màng, rau
an toàn trong nhà lưới tại xã
Yên Hồ với hơn 3000 m2,
cây phát triển tốt và có triển
vọng cho thu hoạch mang lại
hiệu quả kinh tế cao. 

Mô hình sản xuất nấm tại
xã Đức An cho hiệu quả và
năng suất cao (năm 2018) với
12.886 kg Nấm Sò, 1445 kg
Mộc Nhĩ, 480 kg Nấm Rơm,
năm 2019 dự kiến sẽ tăng
nhiều lần; mô hình trồng bưởi
tại các xã Đức Lập; Đức
Thủy; mô hình trồng Cam tại
các xã Đức Lạng; Đức Long;
Đức Đồng hàng năm cho giá
trị kinh tế cao.

Đối với mô hình chăn
nuôi: Triển khai các dự án ứng
dụng các tiến bộ KHKT vào
chăn nuôi Lợn quy mô lớn
(trên 500 con/lứa) tại các xã
Đức Lạng, Đức Dũng, Tân
Hương; mô hình chăn nuôi bò
Sữa của của Anh Đậu Tiến Sỹ
quy mô trên 500 con tại xã
Đức Dũng. Mô hình chăn
nuôi Gà tại các xã: Đức Lạng,
Tùng Ảnh, Đức Lạc, Trung

Lễ, Đức Dũng với quy mô
10.000 con/lứa. Mô hình nuôi
một số giống cá nước ngọt có
hiệu quả kinh tế cao tại xã Bùi
Xá, Tùng Ảnh, Đức Lạng,
Yên Hồ, Đức Vĩnh, Đức Long
với diện tích mặt nước trên
120 ha cho giá trị kinh tế cao.

Bên cạnh những kết quả
đạt được, công tác ứng dụng
các tiến bộ KHKT vào sản
xuất nông nghiệp trên địa bàn
còn gặp khó khăn, đó là: Một
số cấp ủy, chính quyền nhận
thức chưa đầy đủ về vai trò
của KH&CN trong phát triển
kinh tế-xã hội; chính sách hỗ
trợ hoạt động liên kết, hợp tác
chưa thực sự rõ nét, do đó
chưa khuyến khích được các
hoạt động chuyển giao tiến bộ
KHKT tại địa phương; tư
tưởng sản xuất còn nhỏ lẻ nên
ảnh hưởng không nhỏ tới việc
chuyển giao tiến bộ KH&CN
vào cuộc sống, thiếu cơ chế
khuyến khích doanh nghiệp
đổi mới, đầu tư cho KH&CN
vào phát triển nông nghiệp.

Thời gian tới, các cấp ủy,
chính quyền, ngành chức
năng cần đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến các
chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước về nghiên
cứu, ứng dụng và chuyển
giao, nhân rộng tiến bộ
KH&CN vào sản xuất nông
nghiệp. Chuyển giao, ứng
dụng công nghệ và tiến bộ kỹ
thuật tiên tiến vào sản xuất,
bảo quản, chế biến nhằm nâng
cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả và sức cạnh tranh
của một số hàng hóa và nông
sản trên thị trường, ứng dụng
và chuyển giao các giải phápẢnh: P.V



trong xử lý môi trường, công
nghệ sạch, ứng phó với biến
đổi khí hậu, thực hiện xóa đói
giảm nghèo, tạo việc làm
nâng cao thu nhập, cải thiện
cuộc sống cho cộng đồng dân
cư ở nông thôn và xây dựng
nông thôn mới. Tiếp tục Khảo
nghiệm, tuyển chọn, mở rộng
giống cây trồng, vật nuôi, như
giống lúa, rau màu, cây ăn
quả, cây lâm nghiệp, công
nghiệp, giống gia súc, gia cầm
chất lượng cao phù hợp với
điều kiện sinh thái của
huyện./.

V.C.HLãnh đạo Sở KH&CN Hà Tĩnh kiểm tra các mô hình sản xuất
nấm tại huyện Đức Thọ; Ảnh: P.V

đồng/500 m2 như: Hộ ông
Dương Công Mậu, Hồ Sỹ
Thiên, Hồ Sỹ Lưu, Dương Thị
Thanh, Dương Văn Thắng sản
xuất dưa lưới và hoa cúc trong
nhà màng công nghệ cao tại
xã Bắc Sơn. 

Nhằm động viên, khuyến
khích phong trào xây dựng
vườn mẫu, cải tạo vườn tạp,
nâng cao kinh tế vườn hộ
được duy trì thường xuyên,
liên tục,ngoài những chính
sách của tỉnh ban hành, huyện
Thạch Hà đã ban hành các
chính sách kích cầu trong sản
xuất tại Quyết định số
3591/QĐ-UBND ngày 04/5/
2018, trong đó định mức hỗ
trợ sản xuất vườn mẫu là 5
triệu đồng/vườn cho các xã
đăng ký đạt chuẩn NTM và
HĐND huyện đã ban hành
quy định một số chính sách
khuyến khích phát triển nông

nghiệp, nông thôn và xây
dựng nông thôn mới giai
đoạn 2019- 2020, trong đó
quy định hỗ trợ 100.000đ/m2
chi phí xây dựng nhà lưới cho
các tổ chức, các nhân xây
dựng nhà lưới sản xuất các
loại rau, củ, quả thực phẩm
có giá trị kinh tế cáo, quy mô
tối thiều 200m2/nhà lưới trở
lên; hỗ trợ hộ gia đình cải tạo
vườn tạp phát triển kinh tế
vườn hộ, trồng mới cây ăn
quả (cam, bưởi, ổi, na, thanh
long có quy mô tập trung từ
30 cây/vườn trở lên sản xuất
đảm bảo theo quy trình kỹ
thuật, được hỗ trợ mua cây
giống với định mức 15.000
đồng/cây (Thanh long 15.000
đồng/trụ) và 50% kinh phí
lắp đặt hệ thống tưới tiết
kiệm; trường hợp có từ 5
vườn liên kề trở lên trong
một cụm dân cư thực hiện
đảm bảo các tiêu chí nêu trên,
được hỗ trợ thêm 2 triệu
đồng/ vườn.

Để tiếp tục triển khai thực
hiện có hiệu quả tiêu chí số
20 “Khu dân cư nông thôn
mới kiểu mẫu, vườn mẫu”,
tạo diện mạo mới cho khu
vực nông thôn và xây dựng
vườn mẫu, phát triển kinh tế
vườn hộcần xây dựng quy
hoạch kinh tế vườn theo từng
địa phương, chuyên canh,
chuyên sâu và lấy hiệu quả
kinh tế xã hội làm mục tiêu;
phải đặt kinh tế vườn trong
tổng thể cả hệ sinh thái VAC;
tiếp tục cải tạo vườn tạp, mỗi
địa phương chọn 2 - 3 loại
cây phù hợp, có hiệu quả; áp
dụng các tiến bộ kỹ thuật cần
thiết để đạt năng suất cao,
chất lượng tốt bảo đảm vệ
sinh an toàn thực phẩm; áp
dụng chương trình quản lý
dịch hại tổng hợp (IPM) và
sản xuất theo hướng nông
nghiệp bền vững (VietGAP)
nhằm nâng cao năng suất,
chất lượng, hạn chế ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu./.

T.V.H

Thạch Hà tăng cường...
(Tiếp theo trang 58)
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* Bên cạnh thành tích cao quý của tập thể Sở KH&CN, trong
60 năm hoạt động (1959-2019), các cá nhân trong tỉnh có nhiều
thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ đã
được Bộ Khoa học và Công nghệ tặng thưởng Kỷ niệm chương
Vì sự nghiệp Khoa học và Công nghệ (năm 1996: 22, năm 1998:
12, năm 1999: 38, năm 2001: 44, năm 2004: 37, năm 2005: 18,
năm 2009: 50, năm 2014:34,  năm 2019:31)

* Năm 2000, Sở Khoa
học, Công nghệ và Môi
trường Hà Tĩnh được Nhà
nước tặng thưởng Huân
chương Lao động Hạng
Ba.

* Năm 2004, Sở
Khoa học và Công
nghệ  Hà Tĩnh
được Nhà nước
tặng thưởng Huân
chương Lao động
Hạng Nhì.

* Năm 2009, Sở Khoa
học và Công nghệ  Hà Tĩnh
được Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Lao
động Hạng Nhất.

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

* Năm 2018, Sở KH&CN được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành
tích trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.



Nâng cao vị thế của ngành

Khoa học công nghệ, thành danh sáng ngời

Cơ chế tự chủ ra đời

Tự chịu trách nhiệm mọi người tuân theo

Làm tốt công tác tham mưu

Giúp cấp ủy Đảng, tạo nhiều niềm tin

Đổi mới, sáng tạo bao điều

Từng bước khẳng định cánh diều bay cao

Hoàn thành nhiệm vụ trên giao

Thực sự cấp thiết, nhân văn ta làm

Thể chế hóa, chính sách ban

Cân đối nguồn lực, thời gian, kiệm, cần

Hệ thống chính trị chuyển dần

Khoa học công nghệ xoay vần đổi thay

Hành động tích cực đều tay

Có phương pháp tốt, từ nay điều hành

Sức thuyết phục, hiệu quả nhanh

Kiểm tra, giám sát, thực hành các khâu

Cách làm sáng tạo chuyên sâu

“Công nghệ sinh học” nhắc nhau thi hành

Nhiệm vụ chính trị hoàn thành

“Sở hữu trí tuệ” tiến nhanh vững bền

Đi vào cuộc sống thường xuyên

Nấm ăn, dược liệu, mọi miền bung ra

Thị trường kết quả đơm hoa

Vật nuôi, tạo giống, thật là mộng mơ

“Phúc Giang hoa sứ trình đồ”

Sản phẩm khoa học, bến bờ em say

Dân ca - ví dặm đêm nay

Ngày càng đậm nét dệt dày ý thơ

Đo lường chất lượng sẵn chờ

Thanh tra đột xuất bất ngờ có ngay

Vai trò động lực đều tay

Khoa học công nghệ đổi thay từng giờ.

TRANG THƠ
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Bản tin

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Số 02 - 2019

Chịu trách nhiệm xuất bản
ĐỖ KHOA VĂN

TUV, Giám đốc Sở KH&CN

Trưởng ban Biên tập
PHAN TRỌNG BÌNH

P. Giám đốc Sở KH&CN

Thư ký
PHAN CÔNG CỬ

Biên tập viên
PHAN CÔNG CỬ

NGUYỄN QUANG TÙNG

Địa chỉ: 142 Trần Phú - TP. Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.856 638
                   02393.858 316
Fax:            02393.855 874
Http: //www.skhcn.hatinh.gov.vn
Email: phongtttt.skhcn@hatinh.gov.vn

In 1.300 cuốn, khổ 19 x 26,5cm, tại
CÔNG TY CP IN HÀ AN. Số 09, ngõ
442 - Đường Nguyễn Công Trứ - TP.
Hà Tĩnh. ĐT: 02393.859 471. Giấy
phép xuất bản số 70/GPXB-STTTT
cấp ngày 24/9/2018 của Sở Thông tin
và Truyền thông Hà Tĩnh. In xong và
nộp lưu chiểu tháng 5/2019

TRONG SỐ NÀY
* Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ KH&CN

* Thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI  NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI

* Khoa học và công nghệ tỉnh nhà góp phần quan trọng vào phát
triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công
nghiệp hiện đại

* Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo, xây dựng ngành KH&CN Hà Tĩnh
ngày càng vững mạnh

* Tư vấn, phản biện và giám định xã hội, trách nhiệm của đội ngũ
trí thức.

* Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công
nghệ nâng cao chất lượng quản lý khám, chữa bệnh trong ngành y tế

* Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm nông nghiệp, góp phần xây dựng NTM bền vững.

* Khoa học công nghệ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
địa phương

* Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến
kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao chất
lượng dạy và học của ngành giáo dục Hà Tĩnh

* Văn hóa Trường Lưu - Từ di sản dòng họ đến di sản thế giới

* Áp dụng ISO hành chính góp phần nâng cao chất lượng công tác
giải quyết thủ tục hành chính

* Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xu hướng phát triển bền vững

* Đổi mới hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đáp ứng tình
hình mới ở Hà Tĩnh         

* Ứng dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu - sản phẩm thuốc,
thực phẩm chức năng được người sử dụng trong và ngoài nước tin
dùng

* Sản xuất bê tông cát sinh thái từ cát mịn và tro bay: tiết kiệm chi
phí đem lại hiệu quả kinh tế cao và ứng dụng tại tỉnh Hà Tĩnh

* Biện pháp kỹ thuật nâng cao và ổn định năng suất bưởi Phúc Trạch
tại Hương Khê - Hà Tĩnh

* Thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo
hộ, phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp

* Nâng cao năng lực sản xuất tại Trung tâm Ứng dụng TBKHCN
Hà Tĩnh

* Sức lan tỏa của đề án phát triển nấm ăn nấm dược liệu

* Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tự chủ để
phát triển

* Năng suất, chất lượng sản phẩm - quyết định giá trị thương hiệu
doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN

* Thạch Hà chú trọng ứng dụng tiến bộ KHKT phát triển kinh tế
vườn hộ

* Đức Thọ ứng dụng tiến bộ KHKT nâng cao đời sống góp phần
xây dựng nông thôn mới

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

* Những phần thưởng cao quý ngành KH&CN Hà Tĩnh nhận được
trong thời gian qua

TRANG THƠ

* Khoa học công nghệ đổi thay từng giờ
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