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HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI

ThS. Đỗ Khoa Văn
Giám đốc Sở KH&CN 

Chủ tịch Liển hiệp các Hội KHKT Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là tỉnh đầu
tiên của cả nước
ban hành Nghị

quyết chuyên đề về phát triển
thị trường KHCN và doanh
nghiệp KHCN (Nghị quyết số
18/2016/NQ-HĐND ngày
24/9/2016), Sau 05 năm triển
khai thực hiện Nghị quyết, Sở
Khoa học và Công nghệ với
vai trò là cơ quan đầu mối đã
tập trung chỉ đạo, triển khai

nhiều hoạt động thúc đẩy hoạt
động nghiên cứu ứng dụng
tiến bộ KH&CN vào sản xuất,
kinh doanh, hình thành các tổ
chức trung gian của thị trường
KH&CN, góp phần hoàn
thành các tiêu chí phát triển
KH&CN, phát triển kinh tế -
xã hội địa phương, thể hiện
một số kết quả nổi bật: 

Công tác tuyên truyền, đào
tạo, tập huấn được tăng cường

triển khai: Đã tổ chức 12 hội
nghị tuyên truyền, phổ biến
quán triệt các nội dung của
Nghị quyết, tuyên truyên phổ
biến các chính sách hỗ trợ cho
hơn 1200 tổ chức, cá nhân; đã
phối hợp với Cục Phát triển
thị trường và doanh nghiệp
KHCN tổ chức 02 khóa đào
tạo kiến thức chuyên sâu cho
32 học viên là cán bộ phụ
trách KHCN cấp huyện và

Chuyên gia Bộ KH&CN chia sẽ kiến thức về phát triển thị trường KHCN và doanh nghiệp
KHCN tại Hà Tĩnh; Ảnh: P.V
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cán bộ quản lý phát triển thị
trường KHCN, đáp ứng việc
thực hiện triển khai các hoạt
động phát triển thị trường
KHCN và doanh nghiệp
KHCN tại địa phương. 

Công tác quản lý nhà nước
về quản lý công nghệ được
tăng cường đáp ứng yêu cầu
về kiểm soát đầu tư công nghệ
thiết bị thông qua các dự án
đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong
giai đoạn 2016-2020, Sở
Khoa học và Công nghệ đã
thẩm định công nghệ, góp ý
kiến về mặt công nghệ cho
hơn 120 dự án đầu tư, góp
phần ngăn ngừa các công
nghệ, thiết bị thuộc Danh mục
công nghệ hạn chế chuyển
giao và Danh mục công nghệ
cấm chuyển giao đầu tư trên
địa bàn tỉnh; cùng với đó,
công tác tư vấn, giới thiệu
công nghệ thiết bị cho các
doanh nghiệp được diễn ra
thường xuyên, đã hỗ trợ tư
vấn, giới thiệu công nghệ,
thiết bị cho hơn 90 doanh
nghiệp, đơn vị có nhu cầu đầu
tư, đổi mới công nghệ trên địa
bàn tỉnh.

Công tác tham mưu văn
bản, quy định, chính sách về
phát triển thị trường KHCN
và doanh nghiệp KHCN được
triển khai kịp thời. Trong giai
đoạn 2016-2020 đã tham mưu
ban hành 02 nghị quyết
chuyên đề về phát triển thị
trường KHCN và doanh
nghiệp KHCN (Nghị quyết số
18/2016/NQ-HĐND ngày
24/9/2016 và Nghị quyết số
252/2020/NQ-HĐND ngày
08/12/2020 của HĐND tỉnh);
tham mưu bổ sung đối tượng
được hỗ trợ, tài trợ, cho vay
vốn từ Quỹ Phát triển
KH&CN tỉnh cho đối tượng
là doanh nghiệp KHCN và
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo (tại Quyết định
số 16/2019/QĐ-UBND ngày
28/3/2019 của UBND tỉnh),
nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp KHCN và
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo đẩy mạnh hoạt
động ứng dụng, chuyển giao
KHCN vào sản xuất, kinh
doanh; thông qua Quỹ Phát
triển KH&CN tỉnh đã thực

hiện cho vay vốn với lãi suất
ưu đãi cho 11 dự án ứng dụng
tiến bộ KH&CN vào sản xuất,
kinh doanh với số tiền 8.850
triệu đồng.

Hướng dẫn thành lập và
trích lập Quỹ Phát triển
KH&CN của doanh nghiệp
cho 03 doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh (Công ty CP Dược
Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV
Cao su Hà Tĩnh, Công ty
TNHH Thủy lợi Hà Tĩnh),
nhằm chủ động nguồn lực
triển khai các hoạt động phát
triển KH&CN trong doanh
nghiệp với số tiền trình lập
quỹ và sử dụng vào đầu tư cho
hoạt động KH&CN trong
doanh nghiệp hơn 3.000 triệu
đồng.

Hình thành đội ngũ doanh
nghiệp KHCN phát triển về số
lượng và chất lượng: Hà Tĩnh
là tỉnh đứng đầu trong khu
vực bắc trung bộ về số lượng
doanh nghiệp KHCN và sản
phẩm KHCN, đến nay Hà
Tĩnh đã có 06 doanh nghiệp
KH&CN (Công  ty CP Dược
Hà Tĩnh, Công ty CP Đầu tư

Công ty CP Dược Hà Tĩnh là doanh nghiệp đầu tiên được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp
KHCN với 03 sản phầm hình thành từ kết quả nghiên cứu KH&CN; Ảnh: P.V
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Vạn Xuân Hà Tĩnh, Công ty
TNHH TM và DVVT Viết Hải,
Công ty CP Giống cây trồng
Hà Tĩnh, Công ty TNHH
Phần mềm Phi Long, Công ty
TNHH KHCN An Phát) với
12 sản phẩm hàng hóa hình
thành từ kết quả KH&CN.
Kết quả hoạt động sản xuất,
kinh doanh của các doanh
nghiệp KHCN phát triển
tương đối tốt, trong giai đoạn
2016-2020 doanh thu từ các
sản phẩm KHCN đạt trên
100.000 triệu đồng. Đội ngũ
doanh nghiệp KHCN phát
triển tăng theo từng năm,
nhận thức của doanh nghiệp
KH&CN trong việc ứng dụng
kết quả nghiên cứu KHCN
vào sản xuất kinh doanh được
nâng cao. 

Xây dựng và hình thành
Sàn giao dịch công nghệ và
thiết bị trực tuyến tỉnh trên
trang mạng hatitex.vn và tạo
lập cơ sở dữ liệu, nhập liệu
gồm 151.065 trường dữ liệu
và 6.690 bản ghi phục vụ
doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân khai thác sử dụng dữ
liệu công nghệ, thiết bị góp
phần khâu nối, giới thiệu
nhiều công nghệ, dây chuyền
thiết bị mới, tiên tiến vào sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn
tỉnh. Hoạt động kết nối
chuyển giao công nghệ 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; công nghệ xay xát, chế
biến lúa gạo... góp phần gia
tăng sản lượng sản xuất, chất
lượng các sản phẩm, năng lực
sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Trong giai 2016-2020, trên
địa bàn tỉnh có trên 285 hợp
đồng chuyển giao công nghệ
thiết bị được ký kết và thực
hiện với số kinh phí thực hiện
ước tính khoảng 9.750.000
triệu đồng;

Bên cạnh đó, đã hỗ trợ cho
12 doanh nghiệp, hợp tác xã
tham gia vào thị trường
KHCN (Hỗ trợ thành lập
doanh nghiệp KHCN cho 03
doanh nghiệp, Hỗ trợ xây

dựng hệ thống nhận diện
thương hiệu cho 02 doanh
nghiệp và Hỗ trợ chính sách
thực hiện hợp đồng chuyển
giao dây chuyền công nghệ,
thiết bị cho 07 doanh nghiệp)
với số tiền 8.287 triệu đồng.

Như vậy, có thể thấy rằng
từ khi có Nghị quyết HĐND
tỉnh đến nay, thị trường
KH&CN và đội ngũ doanh
nghiệp KH&CN đã được hình
thành và phát triển. Tốc độ
đổi mới công nghệ trên địa
bàn tỉnh tăng từ 10-13%/năm,
nhiều doanh nghiệp đã chủ
động đầu tư, đổi mới công
nghệ thiết bị mới, tiên tiến gắn
với sáng chế, giải pháp hữu
ích hoặc ứng dụng các kết quả
nghiên cứu KHCN phát huy
hiệu quả trong hoạt động sản
xuất kinh doanh và đóng góp
vào sự phát triển kinh tế - xã
hội địa phương. Tuy nhiên,
nhận thấy việc phát triển

Sàn Giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến tỉnh góp
phần thúc đẩy hoạt động kết nối cung cầu công nghệ trên địa
bàn tỉnh; Ảnh: P.V
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doanh nghiệp KHCN và Thị
trường KHCN ở Hà Tĩnh vẫn
còn một số hạn chế như sau:

- Phát triển thị trường
KHCN và doanh nghiệp
KHCN là vấn đề tương đối
mới đối với các cấp  và doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trên
địa bàn tỉnh, do vậy nhận thức
chưa đầy đủ, từ đó chưa tạo
lập được môi trường thuận lợi
cũng như sự đồng hành vào
cuộc của cả hệ thống và sự
tích cực chủ động của người
sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư cho phát triển
doanh nghiệp KHCN và thị
trường KHCN chưa đáp ứng
yêu cầu phát triển. Việc tiếp
cận, khai thác các nguồn kinh
phí hỗ trợ của nhà nước và
huy động các nguồn lực xã
hội vào hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng KH&CN, đổi mới
công nghệ còn gặp nhiều khó
khăn;

- Các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh
nghiệp nhỏ, năng lực và  tiềm

lực còn hạn chế, do  vậy chưa
chú trọng đầu tư cho khoa học
công nghệ và đổi mới sáng
tạo. Có rất ít doanh nghiệp
trích lập quỹ Phát triển
KHCN. Sản phẩm hình thành
từ nghiên cứu ứng dụng công
nghệ tuy đã có nhiều khởi sắc
nhưng chưa phong phú và đa
dạng. Theo đó, thị trường
KHCN tuy đã hình thành
nhưng tốc độ phát triển còn
chậm, quy mô thị trường và
các giao dịch trên thị trường
còn khiêm tốn.

- Thể chế thị trường, cơ
chế chính sách khuyến khích
thành lập và ưu đãi Doanh
nghiệp KHCN chưa thực sự
hấp dẫn, do vậy chưa lôi kéo
được nhiều DN tích cực đăng
ký tham gia.

Nhìn lại gần 5 năm qua từ
khi thực hiện nghị quyết của
HĐND Tỉnh đến nay, tuy vẫn
còn những hạn chế cần phải
nỗ lực khắc phục như trên,
nhưng phải khẳng định rằng
chúng ta đã đạt được những

kết quả khá ấn tượng về phát
triển DN KH&CN và Thị
trường KHCN. Kết quả đó đã
được Bộ KHCN và các Tỉnh
bạn ghi nhận đánh giá cao,
đồng thời đã đóng góp tích
cực vào xây dựng NTM và
phát triển của Tỉnh trong thời
gian qua.

Trong thời gian tới để tiếp
tục thúc đẩy phát triển thị
trường KHCN và doanh
nghiệp KHCN, cần tiếp tục
đẩy mạnh công tác truyền
thông để nâng cao nhận thức
cho cả HTCT và toàn xã hội.
Chỉ khi nào chúng ta có được
một số lượng đông đảo các
DN KH&CN và một thị
trường KHCN có quy mô đủ
lớn đáp ứng đầy đủ yêu cầu
ngày càng cao của xã hội thì
khi đó Kinh tế xã hội của Hà
tĩnh mới phát triển nhanh và
thực sự bền vững, giấc mơ trở
thành Tỉnh “Khá” mới trở
thành hiện thực!

Đ.K.V

Hỗ trợ Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh
đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gạo với
công suất thiết kế 20.000 tấn/năm phục vụ nhu
cầu trong nước và hướng tới mục tiêu xuất
khẩu; Ảnh: P.V

Hỗ trợ Công ty TNHH Đầu tư xây dựng
Trần Châu thực hiện chuyển giao dây chuyền
công nghệ thiết bị sản xuất gạch không nung
Harex Gold công nghệ Hàn Quốc có công suất
110 triệu viên/năm; Ảnh: P.V
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Chuyển dịch cơ cấu kinh
tế và yêu cầu đào tạo nghề
lao động nông thôn 

Lao động là một trong
những nguồn lực quan trọng
quyết định sự phát triển kinh
tế, xã hội của mỗi quốc gia.
Việt Nam có nguồn lao động
dồi dào về số lượng nhưng
chất lượng chưa cao, tỷ lệ lao
động qua đào tạo thấp, nhất là

tại khu vực nông thôn. Cùng
với đó, cơ cấu kinh tế luôn có
sự chuyển dịch giữa các
ngành, lĩnh vực và theo đó
phát triển nguồn lao động
cũng phải chuyển dịch phù
hợp thông qua việc thường
xuyên đào tạo nghề, nâng cao
chất lượng nguồn lao động,
đặc biệt là từ khu vực nông
thôn.

Hà Tĩnh có quy mô dân số
1.277.530 người với 81,24%
sống ở khu vực nông thôn
(năm 2018). Cơ cấu kinh tế
đang thay đổi theo hướng
giảm tỷ trọng ngành nông -
lâm - thuỷ sản và tăng tỷ trọng
ngành công nghiệp - xây
dựng, thương mại - dịch vụ,
cụ thể năm 2015 là 18,13% -
38,05% - 43,82%, năm 2019

ThS. Nguyễn Văn Sơn
Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh

Chất lượng LĐNT là một trong những động lực phát triển kinh tế tỉnh
Trong ảnh: Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn trình bày

báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội thảo Khoa học “Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho lao
động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế”; Ảnh: P.V
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là 13,63% - 43,22% - 43,15%.
Cùng với sự phát triển mạnh
mẽ của khoa học kỹ thuật
(KHKT) thì các ngành ứng
dụng KHKT càng nhiều thì sẽ
càng có xu hướng giảm tỷ
trọng lao động, đặc biệt ngành
nông nghiệp sẽ có xu hướng
giảm nhanh. Cơ cấu lao động
đủ 15 tuổi trở lên làm việc
theo ngành kinh tế nông - lâm
- thủy sản, công nghiệp - xây
dựng, thương mại - dịch vụ
cũng có sự thay đổi với tỷ
trọng năm 2017 là 54,81% -
14,51% - 30,68%, năm 2019
là 43,05% - 23,72% - 33,23%.

Lao động nông thôn là lực
lượng có vai trò quan trọng
trong sự phát triển kinh tế xã
hội của Hà Tĩnh. Tuy vậy,
nguồn nhân lực khu vực này
vẫn còn nhiều bất cập như
trình độ văn hóa, trình độ
chuyên môn thấp, lao động
chủ yếu bằng kinh nghiệm,
chưa qua đào tạo, tổ chức lao
động giản đơn, thói quen sản
xuất nhỏ lẻ, phân bố lao động
không đồng đều… đã hạn chế
tính chủ động, sáng tạo trong
sản xuất, kinh doanh cũng
như khả năng ứng dụng công
nghệ và tiếp cận thị trường
của người lao động.

Như vậy, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế thường diễn ra
trước và định hướng cho
chuyển dịch cơ cấu lao động,
kéo theo thay đổi nhu cầu học
nghề của lao động, định
hướng đào tạo nghề của các
cơ sở đào tạo cũng như việc
ban hành chính sách của các
cơ quan có thẩm quyền, nhất
là đào tạo nghề cho lao động
nông thôn.

Chính sách và kết quả
đào tạo nghề cho lao động
nông thôn phù hợp với

chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tỉnh Hà Tĩnh

Những năm qua, Đảng,
Nhà nước nói chung và Hà
Tĩnh nói riêng đã có nhiều
chủ trương, chính sách phát
triển nguồn lao động nông
thôn với sự đầu tư cho các cơ
sở đào tạo, cho các tổ chức
khuyến nông, khuyến công,
các tổ chức quần chúng làm
nhiệm vụ đào tạo, chuyển
giao tiến bộ khoa học công
nghệ vào sản xuất, nâng cao
chất lượng nguồn lao động.
Nhờ vậy, việc triển khai đào
tạo nghề cho lao động nông
thôn đã có sự chỉ đạo, triển
khai đồng bộ, quyết liệt từ
trung ương đến địa phương,
từ cấp ủy Đảng, chính quyền
và tổ chức đoàn thể đến các
cơ sở đào tạo; mạng lưới cơ
sở giáo dục nghề nghiệp được
sắp xếp theo hướng tinh gọn,
hiệu lực, hiệu quả, từng bước
được nâng cao năng lực cả về
cơ sở vật chất, thiết bị và đội
ngũ cán bộ, giáo viên; các mô
hình đào tạo nghề được lồng
ghép, tranh thủ các nguồn lực
một cách hiệu quả; chính sách
đầu tư cho các trường nghề
cũng được đặc biệt quan tâm
đầu tư mở rộng quy mô và
nâng cao chất lượng. Đặc biệt,
trong vài năm trở lại đây đã
làm tốt công tác phân luồng
học sinh từ cấp 2, do đó số
học sinh học nghề tăng
nhanh.…

Kết quả, giai đoạn 2010-
2015, Hà Tĩnh đào tạo nghề
37.375 lao động, vượt mục
tiêu 16,8%, tỷ lệ lao động có
việc làm đạt 75,3% vượt mục
tiêu 5,3%. Giai đoạn 2016-
2018, đào tạo được 16.283 lao
động, tỷ lệ lao động có việc
làm đạt 80,9%, trong đó lĩnh

vực nông nghiệp cao hơn lĩnh
vực phi nông nghiệp. Giai
đoạn 2010-2020 có
22.200/41.330 lao động tiếp
tục làm nghề cũ nhưng năng
suất lao động, thu nhập tăng
lên. Một số bộ phận lao động
nông thôn được doanh nghiệp
tuyển dụng vào làm việc theo
hợp đồng lao động, được
doanh nghiệp nhận ký hợp
đồng bao tiêu sản phẩm, được
thành lập doanh nghiệp, hợp
tác xã, tổ hợp tác, tổ, nhóm
sản xuất.

Tuy nhiên, do xuất phát
điểm thấp, số lượng lớn,
nguồn lực hạn chế nên sự
chuyển biến của nguồn lao
động nông thôn chưa đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế,
công tác đào tạo nghề cho lao
động nông thôn còn nhiều bất
cập: Công tác tuyên truyền
thiếu thường xuyên; việc phối
hợp giữa các cấp chưa thật sự
đồng bộ; chất lượng tư vấn,
điều tra, khảo sát nhu cầu học
nghề của người lao động chưa
cao; việc xây dựng kế hoạch
dạy nghề chưa sát với tình
hình thực tế; việc tham gia
học nghề người lao động chưa
thực sự nghiêm túc, chất
lượng còn hạn chế; ngành
nghề đào tạo chưa đa dạng,
chưa phản ánh đúng nhu cầu
của người lao động và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của các địa phương, nhu
cầu của các doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất, kinh doanh; đang
nặng về số lượng, chưa thực
sự gắn với tái cơ cấu nông
nghiệp, nông nghiệp công
nghệ cao; các cơ sở đào tạo
chưa chủ động phối hợp với
cơ quan chức năng và doanh
nghiệp, đội ngũ giảng viên, cơ
sở vật chất, trang thiết bị, quy



7Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Hµ TÜnh

trình quản lý, chương trình,
giáo trình đào tạo còn nhiều
hạn chế, bất cập; chưa gắn
đào tạo với thực hành thực
tiễn; hoạt động giới thiệu việc
làm cho lao động gặp nhiều
khó khăn; việc phát triển
nguồn lao động nông nghiệp,
nông thôn vẫn chủ yếu từ sự
hỗ trợ của Nhà nước; nguồn
vốn nội lực trong nông
nghiệp, nông thôn và từ
nguồn hỗ trợ cho phát triển
kinh tế xã hội nông thôn nói
chung, đào tạo nghề nói riêng
còn nhiều hạn hẹp;…

Giải pháp nâng cao hiệu
quả đào tạo nghề cho lao
động nông thôn phù hợp với
chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Trước xu hướng chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, yêu cầu
đào tạo nghề cho lao động
nông thôn không chỉ tăng về
số lượng, mà còn yêu cầu cao
về chất lượng, xuất phát từ
yêu cầu phát triển kinh tế xã
hội, gắn đào tạo nghề với
phân bổ và sử dụng hợp lý
nguồn lao động, phát huy vai
trò hỗ trợ của Nhà nước với
sức mạnh tổng hợp của các tổ
chức và cá nhân, đa dạng hóa
các hình thức đào tạo nghề
cho lao động nông thôn, đặc
biệt lấy hiệu quả kinh tế xã
hội là thước đo của đào tạo
nghề cho lao động nông thôn.

Chính vì vậy, đào tạo nghề
cho lao động nông thôn tỉnh
Hà Tĩnh cần tập trung một số
phương hướng, giải pháp chủ
yếu sau:

Một là, Hoàn thiện quy
hoạch, kế hoạch dạy nghề cho
lao động nông thôn; tập trung
đào tạo lao động trẻ, lao động
ở các địa phương có sự
chuyển dịch cơ cấu kinh tế
cao đáp ứng chuyển đổi nghề

nghiệp khi nhà nước thu hồi
đất để phát triển công nghiệp,
dịch vụ và sự phát triển của
các ngành nghề mới ở các địa
phương. Đào tạo gắn với giải
quyết việc làm tại chỗ hiệu
quả, có địa chỉ sử dụng rõ
ràng. Có thể chuyển phần
kinh phí bồi thường sau thu
hồi đất cho các cơ sở tuyển
dụng và sử dụng lao động
định hướng và tổ chức đào tạo
nghề cho họ sử dụng về nghề
cần học, thậm chí nội dung
cần đào tạo. Đối với lao động
không có điều kiện chuyển
đổi nghề phi nông nghiệp do
tuổi, do trình độ văn hóa, cần
tập trung đào tạo để họ
chuyển đổi nghề trong nông
nghiệp hay ngành nghề phụ
nông thôn..

Hai là, kết hợp giữa đào
tạo với sử dụng người lao
động qua đào tạo nghề cho lao
động nông thôn; đẩy mạnh
tính xã hội hóa trong đào tạo
nghề cho lao động nông thôn.
Chú trọng phát huy vai trò của
các cơ sở đào tạo ở cấp độ
trung cấp nghề, các trung tâm
dạy nghề cấp huyện và các tổ
chức đào tạo nghề không
chuyên, trong đó chú trọng tới
các tổ chức khuyến nông,
lâm, ngư, công. Từng bước
nâng cao hiệu quả đào tạo
nghề theo đơn hàng của các
doanh nghiệp, các hộ thủ công
truyền thống...

Ba là, làm tốt công tác
định hướng, phân luồng đào
tạo cho học sinh sau tốt
nghiệp THCS và THPT đảm
bảo cơ cấu lao động về trình
độ đào tạo theo nội dung Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội và Quy hoạch
nguồn nhân lực địa phương;
kết hợp giữa các hình thức

đào tạo chính quy qua hệ
thống các trường đào tạo nghề
cho lao động nông thôn
chuyên với bồi dưỡng, đào tạo
lại tay nghề cho lao động
nông thôn đã qua đào tạo phù
hợp với yêu cầu mới của sản
xuất.

Bốn là, đổi mới nội dung
đào tạo nghề cho phù hợp với
đối tượng đào tạo, phương
thức đào tạo; đặc biệt phù hợp
với yêu cầu chất lượng nguồn
lao động của quá trình đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa của từng địa phương.
Nội dung đào tạo phải đa
dạng, phù hợp với đặc điểm
ngành nghề của từng địa
phương; có thời gian đào tạo
hợp lý để đảm bảo truyền tải
đủ nội dung cần đào tạo. Nội
dung đào tạo cần hài hòa giữa
lý thuyết và thời gian rèn
luyện kỹ năng nghề, đảm bảo
người học ra trường có đủ
kiến thức và có kỹ năng nghề
bắt nhịp với cuộc sống và
không bị đào thải. Tăng
cường công tác kiểm tra, giám
sát hoạt động dạy nghề cho
lao động nông thôn.

Năm là, đổi mới các cơ chế
chính sách đối với đào tạo
nghề, chú trọng hệ thống cơ
sở vật chất và bồi dưỡng đội
ngũ giáo viên và đội ngũ quản
lý trong các cơ sở đào tạo
nghề đáp ứng được yêu cầu
dạy nghề trong tình hình mới.
Đặc biệt, các chính sách hỗ
trợ cho LĐNT hiện hành đã
hết hiệu lực vào năm 2020, đề
nghị Nhà nước rà soát, đánh
giá và ban hành chính sách
mới để kịp thời triển khai.
Tăng cường hợp tác trong và
ngoài nước về đào tạo nghề
cho lao động nông thôn.

NVS
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Thành phố Hà Tĩnh trải
dài từ 18°18’ đến 18°24’ vĩ
Bắc và từ 105°53’ đến
105°56’ kinh đông, nằm trên
vùng đồng bằng ven biển
miền Trung có diện tích tự
nhiên khoảng 5.663 ha.
Trong những năm gần đây,
tình trạng ngập úng thường
xuyên diễn ra đã gây ảnh
hưởng lớn đến đời sống dân
sinh, phát triển kinh tế - xã
hội của hàng chục nghìn
người dân sinh sống và làm
việc tại thành phố Hà Tĩnh.
Nguyên nhân chính của tình
trạng ngập úng là do thành
phố Hà Tĩnh nằm trong khu

vực đồng bằng khá thấp
(trung bình +2,5m so với
mực nước biển), cách bờ biển
12km, bao quanh bởi 3 con
sông thủy triều (sông Rào
Cái, sông Cày, và sông
Nghèn) gắn với 36 km đê
ngăn mặn cao 2,4m đến 3,2m
nên khả năng thoát nước hạn
chế, cùng với đó là hệ thống
nước của thành phố chưa
hoàn chỉnh, quy trình vận
hành các công trình tiêu
thoát chưa đáp ứng yêu cầu
và thiếu sự điều phối phù
hợp. Việc thoát nước của
thành phố Hà Tĩnh thông qua
8 lưu vực thoát nước, nước

thu gom từ 8 lưu vực này sẽ
đổ ra hai sông chính (sông
Cày, Rào Cái) qua 40 cống
ngăn triều/xả lũ. Do đó, có
thể nói việc vận hành
(đóng/mở) các cống này một
cách hiệu quả sẽ góp phần
quan trọng trong việc tiêu
thoát nước, chống ngập úng
cho thành phố Hà Tĩnh, đặc
biệt trong mùa mưa lũ. Từ
thực tế trên, trong bài báo
này, nhóm tác giả chúng tôi
xin đề xuất một số giải pháp
để nâng cao hiệu quả vận
hành các cống thoát nước
chính của thành phố Hà
Tĩnh[1].

TS. Đoàn Hoài Sơn, ThS. Nguyễn Hữu Đồng
Trường Đại học Hà Tĩnh  

Ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở KH&CN, Công ty Môi trường đô thị TP Hà Tĩnh kiểm tra
hệ thống vận hành cống thoát nước bằng hệ thống giám sát, điều khiển và tự động tại cống
Sông Cụt;  Ảnh: QT
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HIỆN TRẠNG CÁC
CỐNG THOÁT NƯỚC
CỦA THÀNH PHỐ HÀ
TĨNH

Theo kết quả điều tra
khảo sát và thu thập số liệu
của nhóm nghiên cứu, hiện
nay thành phố Hà Tĩnh đang
dùng hệ thống thoát nước
chung cho cả nước mưa và
nước thải sinh hoạt. Nước
thoát được thu gom vào các
kênh, mương, hồ rồi đổ ra
sông chính qua 5 cống chính
là: Cống Đập Cót, cống sông
Cụt, cống Đập Bợt, cống
Đập Vịt và Cống Đập Hầu
và 35 cống nhỏ. Phần lớn
cống thoát nằm trên các
tuyến đê bao quanh TP Hà
Tĩnh, có hiện trạng như sau
[2;3]:

- Tuyến đê Hữu Phủ thuộc
TP. Hà Tĩnh có 4 cống tiêu
dưới đê (Kết cấu BTCT)
gồm cống Liên Tứ, Hói Lò,
Cồn Cao, Hoàng Hà hiện tại
đều hoạt động tốt.

- Tuyến đê Đồng Môn
thuộc TP. Hà Tĩnh có 8 cống
tiêu dưới đê (Kết cấu bằng
BTCT) do thành phố và các
xã ven đê quản lý. Cả 8 cống:
Cống Đập Hầu, cống Sác
Chai, Hạ Nhật, Hói Tuần,
Hói Nghem, Thạch Đồng 1,
Thạch Đồng 2, Hói Lỗ hiện
tại đều hoạt động tốt.

- Tuyến đê Yên Hòa có 7
cống tiêu dưới đê (Kết cấu
BTCT) gồm cống Đập Bợt,
Trộ Bộng, Sông Cụt, Bài

Thơ, Hói Cót, Thành Danh,
Đập Tùng hiện tại đều hoạt
động tốt.

- Tuyến đê Trung Linh có
3 cống tiêu dưới đê (Kết cấu
BTCT) gồm cống Cầu Sú,
Đập Vịt, Đập Nỏ. Hiện tại cả
3 cống này đều đã bị hỏng

tiêu năng ảnh hưởng đến
ngăn mặn và thoát lũ. Thành
phố Hà Tĩnh cần chủ động
các phương án phòng chống
lũ để xử lý kịp thời khi xảy
ra sự cố.

Hiện nay, trên toàn bộ các
cống thoát nước của TP Hà

Cống Đập Hầu - xã Thạch Trung

Cống Đập Cót - phường Văn Yên
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Tĩnh, chỉ có hai cống đã có
hệ thống điện điều khiển
hoàn chỉnh (hệ thống mô tơ
đóng mở cống bằng điện,
đèn chiếu sáng,......) gồm:

- Cống Đập Hầu, xã
Thạch Trung: Cống sử dụng
điện ba pha để điều khiển hai
mô tơ vận hành đóng mở
cống, ngoài ra tại cống có
lắp thêm 01 máy phát điện
dự phòng để phục vụ cho lúc
mất điện lưới;

- Cống sông Cụt, phường
Tân Giang: Cống sử dụng
điện ba pha để điều khiển ba
mô tơ vận hành đóng mở
cống.

Các cống thoát của thành
phố Hà Tĩnh, ngoại trừ cống

sông Cụt  do Công ty Môi
trường đô thị quản lý và vận
hành, các cống còn lại, cống
nằm trên địa bàn xã/phường
nào thì UBND thành phố
giao cho địa bàn đó quản lý,
vận hành, duy tu bão dưỡng.

MỘT SỐ HẠN CHẾ
VÀ GIẢI PHÁP NÂNG
CAO HIỆU QUẢ VẬN
HÀNH CÁC CỐNG
THOÁT NƯỚC CỦA
THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Một số hạn chế:
- Về vận hành các cống

(đóng/mở): Qua phân tích
hiện trạng trên cho thấy,
trong tất cả các cống thoát
nước của thành phố thì hiện
chỉ có hai cống có hệ thống

vận hành bằng mô tơ điện,
chiếm khoảng 5% tổng số
cống, nên việc vận hành các
cống còn lại rất khó khăn,
đặc biệt trong mùa mưa lũ,
khi áp lực nước lên cống rất
lớn thì việc đóng/mở bằng
sức người rất khó, thậm chí
không thể. Qua khảo sát,
hiện có một số cống, người

Hệ thống vận hành cống sông Cụt Hệ thống vận hành cống Đập Hầu.

Mô tơ tự chế của một cống
trên đê Đồng Môn.
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vận hành tự chế mô tơ để
vận hành đóng/mở cống.
Ngoài ra, trong mùa mưa
bão, việc trực để giám sát
mực nước trong và ngoài
cống từ đó kịp thời vận hành
đóng/mở phù hợp nhằm tiêu
thoát nước cho thành phố là
rất khó khăn, vất vả, người
vận hành phải theo dõi cống
gần như 24/24 trong điều
kiện thời tiết mưa bão.

- Về công tác quản lý:
Qua phân tích hiện trạng ở
trên cho thấy, công tác quản
lý các cống còn manh mún,
phân tán: UBND thành phố
giao cho các địa bàn có cống
quản lý, địa bàn có cống thuê
một cá nhân gần cống để bảo
vệ và vận hành (3 cấp/mức
quản lý). Do đó, việc chỉ
đạo, quản lý và vận hành các
cống của UBND thành phố

phải qua 2 cấp/mức bên dưới
nên có thể gây ra sự chậm
trể/gián đoạn. 

Một số giải pháp:
- Về công tác quản lý: Đối

với các cống chính/cống lớn
(cống Đập Cót, cống sông
Cụt, cống Đập Bợt, cống
Đập Vịt và Cống Đập Hầu)
giao cho Công ty Môi trường
Hà Tĩnh quản lý, vận hành.
Vì đây là những cống đóng
vai trò quan trọng trong việc
thoát nước cho thành phố,
khi giao cho Công ty Môi
trường Hà Tĩnh sẽ giúp giảm
bớt 1 cấp quản lý nên việc
chỉ đạo của thành phố sẽ
nhanh hơn, ngoài ra, Công ty
sẽ có công nhân lành nghề
trong vận hành cống nên
việc vận hành, duy tu, bão
dưỡng sẽ chuyên nghiệp, an

toàn hơn. Các cống còn lại là
cống nhỏ, vai trò điều tiết
nước không lớn, việc vận
hành đơn giản nên giao cho
địa bàn quản lý.

- Về công tác vận hành
(đóng/mở): 

Trong giai đoạn 2019 -
2021, Sở KH&CN Hà Tĩnh
đã đặt hàng cho Trường Đại
học Hà Tĩnh thực hiện đề tài
“Nghiên cứu ứng dụng công
nghệ thông tin giám sát, điều
khiển và tự động đóng mở
tại một số cống thoát nước
chính của thành phố Hà
Tĩnh”. Đề tài đã triển khai
lắp đặt hệ thống giám sát,
điều khiển và đóng mở tự
động cho hai cống (cống
sông Cụt và Cống Đập Hầu)
của TP Hà Tĩnh. Qua phân
tích, đánh giá bước đầu cho
thấy hệ thống hoạt động khá
ổn định và đã được các đơn
vị vận hành tiếp nhận sử
dụng. Từ kết quả này kết hợp
với thực trạng hệ thống cống
thoát nước của TP Hà Tĩnh,
chúng tôi xin đề xuất một số
giải pháp công nghệ để nâng
cao hiệu quả vận hành như
sau:

+ Cần nghiên cứu lắp đặt
hệ thống vận hành bằng mô
tơ điện cho các cống còn lại
trên điều kiện thực tế, nhằm
giảm bớt sức lao động cho
công nhân vận hành cống,
đặc biệt trong mùa mưa bão.

Mô hình vận hành tự động cho các cống thoát nước chính
của thành phố Hà Tĩnh.

(Xem tiếp trang 16)
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TS. Nguyễn Xuân Ninh
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Đào tạo theo phương
thức tích lũy mô
đun/tín chỉ là một

phương thức đào tạo tiên tiến
trong hệ thống GDĐT trên thế
giới hiện nay, phương thức
đào tạo này đã được áp dụng
ngày càng rộng rãi tại nhiều
nước trên thế giới. Không
nằm ngoài xu thế chung các
trường Đại học, Cao đẳng
(trong đó có các cơ sở Giáo
dục nghề nghiệp - GDNN) tại
Việt Nam đã và đang triển
khai phương thức đào tạo tiên
tiến này trên cơ sở thực hiện
phương hướng chỉ đạo theo
Nghị quyết 29/NQ/TW về
Đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục và đào tạo, trong đó
đã nêu rõ: “Xây dựng và thực
hiện lộ trình chuyển sang
phương thức đào tạo theo mô
đun/tín chỉ, tạo điều kiện
thuận lợi để người học tích
lũy kiến thức, kỹ năng,
chuyển đổi ngành nghề, liên
thông, chuyển tiếp tới các cấp
học tiếp theo ở trong nước và
ở nước ngoài”[1]. Theo tinh
thần chỉ đạo đó, tại Hà Tĩnh,
Sở Khoa học và Công nghệ đã
phê duyệt cho Trường Cao
đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà
Tĩnh triển khai đề tài "Xây
dựng mô hình đào tạo theo

mô - đun/tín chỉ trong các
trường Cao đẳng nghề trên địa
bàn Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu
Hội nhập quốc tế", đề tài đã
được Hội đồng KH&CN
chuyên ngành cấp tỉnh đánh
giá, nghiệm thu và đưa vào
ứng dụng tại các cơ sở GDNN
trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả
ứng dụng bước đầu cho thấy:

- Cán bộ, giảng viên và
HSSV tham gia đào tạo
chương trình này đánh giá cao
về chương trình, nội dung và
phương pháp giảng dạy. Giáo
trình và phương pháp giảng
dạy đã được thiết kế phù hợp
đúng đối tượng. Giảng lý
thuyết kết hợp thực hành, trên
70% thời gian cho thực hành
đã giúp SV hiểu lý thuyết và
biết cách rèn luyện tay nghề.

- Về cấu trúc và nội dung
chương trình (Sự cân đối về
thời gian dạy kiến thức và
thực hành; nội dung các môn
học là thiết thực đối với sinh
viên; nội dung đào tạo được
cập nhật)

- Về phương pháp dạy và
học: giúp người học tiếp thu
và biết cách áp dụng; Phương
pháp dạy và học hướng kích
thích tính chủ động và sáng
tạo của người học.

- Về chất lượng đội ngũ
giáo viên: Truyền đạt kiến
thức dễ hiểu, tạo hứng thú cho
sinh viên; Các môn học phù
hợp với trình độ chuyên môn,
kinh nghiệm và kỹ năng.

- Về trang thiết bị và cơ sở
vật chất: Phòng học đạt tiêu
chuẩn; phòng thực nghiệm
đáp ứng nhu cầu và hiện đại;
đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ
sinh an toàn lao động.

- Về hỗ trợ và đánh giá kết
quả đầu ra: Sinh viên nhận
được đầy đủ thông tin tư vấn,
hỗ trợ học tập và phản hồi kết
quả học tập; phương pháp
đánh giá (kiểm tra, thi) kết
quả học tập đạt kỳ vọng tốt.

- Kết quả khảo sát ghi nhận
từ phía doanh nghiệp cho
thấy, trên 95% SV tốt nghiệp
các ngành kỹ thuật, công nghệ
trình độ cao đẳng từ các cơ sở
GDNN đều được các doanh
nghiệp đối tác của nhà trường
sẵn sàng tiếp nhận với mức
thu nhập bình quân từ 10-12
triệu đồng/tháng. 

- Ngoài ra đề tài hoàn
thành với các sản phẩm kèm
theo gồm: 3 bộ chuẩn đầu ra;
3 bộ chương trình khung,
chương trình chi tiết đào tạo
theo mô đun/ tín chỉ; các biểu
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mẫu; các loại văn bản hướng
dẫn thực hiện đào tạo theo mô
đun/ tín chỉ của 3 ngành đào
tạo: Công nghệ Ôtô; Điện tử
công nghiệp; Điện công
nghiệp.

Bên cạnh kết quả đã đạt,
trong quá trình tổ chức đào
tạo theo hệ thống mô đun/tín
chỉ một số ngành kỹ thuật,
công nghệ trình độ cao đẳng
vẫn còn một số hạn chế:

- Về chương trình đào tạo:
Thực tế hiện nay việc thực
hiện chương trình đào tạo
theo hệ thống mô đun/tín chỉ
vẫn còn một số bất cập như
chưa tham khảo được nhiều ý
kiến các nhà tuyển dụng,
người học sau tốt nghiệp. Vì
vậy, việc xây dựng chương
trình mới của nhà trường chưa
đi vào chiều sâu.

- Về đội ngũ giảng viên:
Nhận thức của một bộ phận
cán bộ, giảng viên về hoạt
động đào tạo theo hệ thống
mô đun/tín chỉ chưa đầy đủ,
thậm chí còn có sự khác nhau
dẫn đến áp dụng các phương

pháp giảng dạy và vận dụng
quy luật dạy học chưa thực sự
hiệu quả, từ đó ảnh hưởng đến
chất lượng đào tạo.

- Ý thức tự học của sinh
viên: Bản chất của việc học
theo hệ thống mô đun/tín chỉ
là sinh viên tự học, tự nghiên
cứu dưới sự hướng dẫn, giúp
đỡ của giảng viên. Tuy nhiên,
hầu hết các em chưa xây dựng
được phương pháp học tập
phù hợp, chưa có thói quen
coi những giờ tự học, những
giờ chuẩn bị bài là một phần
của môn học. 

- Về cơ sở vật chất, điều
kiện đảm bảo: Trang thiết bị
kỹ thuật, phương tiện dạy học
theo hệ thống mô đun/tín chỉ
một số ngành kỹ thuật, công
nghệ trình độ cao đẳng còn
thiếu, chưa đồng bộ, chưa
hiện đại…

Thời gian tới để tiếp tục
ứng dụng có hiệu quả kết quả
đề tài, với tinh thần cốt lõi của
phương thức đào tạo theo hệ
thống mô đun/tín chỉ một số
ngành kỹ thuật, công nghệ

trình độ cao đẳng đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế là: Thầy
phải thay đổi cách dạy, trò
phải thay đổi cách học và lãnh
đạo phải thay đổi cách quản
lý, phải hợp tác chặt chẽ với
doanh nghiệp trong quá trình
đào tạo…, các cơ sở GDNN
cần thực hiện một số giải pháp
sau:

Một là: Cần thay đổi nhận
thức của cán bộ quản lý, giảng
viên và sinh viên: Xác định
việc chuyển đổi sang phương
thức đào tạo theo hệ thống mô
đun/tín chỉ nói chung và đào
tạo theo hệ thống mô đun/tín
chỉ một số ngành kỹ thuật,
công nghệ trình độ cao đẳng
nói riêng là việc phải làm, nên
làm trong lộ trình đổi mới
GDNN, từ đó xây dựng quyết
tâm chung của toàn thể cán
bộ, giảng viên, sinh viên trong
việc thực hiện nghiêm túc, có
hiệu quả mọi nhiệm vụ được
giao: Từ việc xây dựng kế
hoạch đào tạo, đổi mới
phương pháp đào tạo, xây
dựng chương trình, lựa chọn
giảng viên...

Giờ dạy – học thực hành theo mô đun/tín chỉ nghề Điện tử công nghiệp và Công nghệ Ô tô
trình độ cao đẳng tiếp cận chuẩn cấp độ quốc tế tại Trường CĐKT Việt - Đức; Ảnh: P.V



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

Hai là: Đổi mới hệ thống
điều hành, quản lí đào tạo
theo hướng mềm dẻo, linh
hoạt: Quản lý đào tạo bằng
phần mềm quản lý, từ những
thông tin cá nhân đến toàn bộ
kết quả học tập, rèn luyện của
sinh viên trong suốt quá trình
học tập và phải có biện pháp
quản lý dữ liệu phù hợp tránh
sự xâm nhập hệ thống của các
đối tượng khác.

Ba là: Xây dựng chương
trình đào tạo phải ổn định,
công khai hoá từ nội dung cho
đến lịch trình giảng dạy....
Chương trình đào tạo phải
đảm bảo tính liên thông, phần
kiến thức tự chọn phù hợp, tạo
cơ hội cho sinh viên dễ
chuyển đổi ngành nghề và
tích luỹ kiến thức. Chương
trình phải được đánh giá và
thường xuyên cập nhật những
nội dung mới, đáp ứng chuẩn
đầu ra; chương trình cần có ý
kiến phản hồi của người học
sau tốt nghiệp và các doanh
nghiệp, đặc biệt là một số
ngành kỹ thuật, công nghệ
trình độ cao đẳng.

Bốn là: Nâng cao chất
lượng đội ngũ giảng viên; xây
dựng lực lượng giảng viên cơ
hữu đủ về số lượng, đáp ứng
yêu cầu về chất lượng. Có
những chính sách hỗ trợ phù
hợp về vật chất cho đội ngũ
giảng viên trình độ cao, tạo
điều kiện cho họ được học
tập, bồi dưỡng nâng cao trình
độ về mọi mặt đáp ứng yêu
cầu khi có sự thay đổi.

Năm là: Nâng cao ý thức
tự học, tự nghiên cứu của sinh
viên: Để thích ứng với việc
đổi mới phương pháp giảng

dạy theo hướng tác động đến
người học một cách tích cực
và tăng cường độ làm việc của
người học thì bản thân người
học phải tự giác, tích cực tự
học, tự nghiên cứu: Hoạt động
dạy của giảng viên là hướng
dẫn và giao nhiệm vụ cho sinh
viên tự tìm kiếm kiến thức ở
ngoài lớp học (ở nhà, trong
thư viện, tại xưởng thực hành,
tại doanh nghiệp...); 

Sáu là: Tăng cường cơ sở
vật chất và thiết bị đào tạo:
Chú trọng đầu tư mở rộng
xưởng thực hành, phòng học
chức năng với các trang thiết
bị dạy học hiện đại, đủ chuẩn,
đặc biệt một số ngành kỹ
thuật, công nghệ trình độ cao
đẳng đồng thời đáp ứng yêu
cầu hội nhập quốc tế. 

Tóm lại: Kết quả đề tài
bước đầu ứng dụng rất có hiệu
quả, đã giúp các cơ sở GDNN
đổi mới công tác đào tạo theo
hướng tiếp cận phương thức
tổ chức đào tạo hiện đại.
Khẳng định phương thức tổ
chức đào tạo theo mô đun/ tín
chỉ là phương thức đào tạo
hiệu quả nhằm nâng cao chất
lượng đào tạo nguồn nhân lực,
đáp ứng được nhu cầu hiện
nay cho cả người học và các
cơ sở GDNN.

Mô hình đào tạo đòi hỏi có
sự hợp tác chặt chẽ giữa các
bên như nhà trường (cơ sở
giáo dục nghề nghiệp), cơ
quan quản lý nhà nước chính
quyền từ trung ương đến địa
phương) và doanh nghiệp. Do
vậy các hoạt động tổ chức
triển khai rất thuận lợi.

Các trường trên địa bàn Hà
Tĩnh đều có đầy đủ phương

tiện và trang thiết bị phục vụ
cho giảng dạy hiện đại, phù
hợp với nhu cầu đòi hỏi của
phương thức tổ chức đào tạo
này. Chương trình, đề cương
bài giảng… nội dung và
phương pháp đào tạo được
thiết kế phù hợp với đối
tượng. Bên cạnh đó có sự ủng
hộ nhiệt tình của đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý cơ sở
GDNN đã giúp hiện thực hoá
phương thức đào tạo này. Nhà
trường luôn hợp tác chặt chẽ
với các doanh nghiệp để kết
nối sinh viên với doanh
nghiệp, giúp sinh viên có
được thực tập, thực hành và
làm việc sau đào tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]  Nghị quyết số: 29-
NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế”;

[2]  Trường Cao đẳng Kỹ
thuật Việt - Đức, 2021,Báo cáo
kết quả dạy thực nghiệm theo
tích lũy mô đun/tín chỉ một số
ngành kỹ thuật, công nghệ trình
độ cao đẳng đáp ứng yêu cầu hội
nhập.

[3]  Trường Cao đẳng Kỹ
thuật Việt - Đức, 2020, Hướng
dẫn phương pháp dạy và học
theo hệ thống mô đun/tín chỉ
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 376/QĐ-CĐKTVĐ ngày
21tháng 8 năm 2020 của Hiệu
trưởng Trường Cao đẳng Kỹ
thuật Việt - Đức).
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Trong thời đại phát
triển công nghiệp
hiện nay, với nhịp

sống nhanh, nhiều áp lực và
môi trường phức tạp. Việc tìm
ra những sản phẩm có tác
dụng bổ dưỡng cho sức khỏe,
tái tạo sức lao động nhất là
những sản phẩm có nguồn
gốc từ các nguyên liệu tự
nhiên là một việc cần thiết và
có ý nghĩa thiết thực.

Đông trùng hạ thảo là một
loại dược liệu quý hiếm đã
được sử dụng từ lâu đời. bản
chất của nó là một loại nấm
ký sinh trên sâu non hoặc sâu
trưởng thành. Đông trùng hạ
thảo tự nhiên có nguồn gốc từ
vùng núi cao của dãy Hi-
malaya thuộc Nepal hoặc Tây
Tạng của Trung Quốc. Đây là
những vùng rừng núi tự
nhiên, có độ cao từ 3000-4000
m so với mực nước biển, nhiệt
độ quanh năm từ 0 – 200 và độ
ẩm 70 – 100%. Theo thống kê
có đến hơn 400 loài nấm đông
trùng hạ thảo, nhưng chỉ có 2
loài được chú trọng nghiên
cứu nhiều nhất là Cordiceps
sinensis và Cordiceps mili-
taris.

Đông trùng hạ thảo tự
nhiên có sản lượng ít, không
đáp ứng nhu cầu sử dụng, vì
vậy các nhà khoa học đã
nghiên cứu nuôi cấy phát triển

trong điều kiện nhân tạo. Loại
nấm Cordiceps sinensis đến
nay vẫn chưa nuôi cấy được.
Loại Cordiceps militaris đã
được nuôi cấy thành công và
cho thấy hàm lượng hoạt chất
có hoạt tính sinh học tương
đương hoặc cao hơn loài
Cordiceps sinensis.

Về tác dụng đông trùng hạ
thảo được ví như một loài tiên
dược. Nó được sử dụng như
một loại thuốc bổ dưỡng tổng
hợp gần như không có tác
dụng phụ, kiêng kỵ và phân
biệt theo tuổi tác, giới tính.

Đông trùng hạ thảo có tác
dụng nâng cao sức đề kháng
cho cơ thể, phòng, bổ trợ cho

người bị bệnh ung thư. Có tác
dụng chống lão hóa và tăng
cường sức khỏe dẻo dai cho
người mới ốm dậy, lao động
nặng,…

Với những tác dụng rất lớn
như trên, tuy nhiên trên địa
bàn Hà Tĩnh chưa có  sản
phẩm được chế biến từ nấm
đông trùng hạ thảo được đưa
ra thị trường. Vì vậy, năm
2020, trên cơ sở đề xuất của
Công ty CP Dược Hà Tĩnh,
Sở Khoa học và Công nghệ đã
đồng ý cho triển khai đề tài
“Nghiên cứu, sản xuất sản
phẩm bổ dưỡng sức khoẻ từ
nấm Đông trùng hạ thảo nuôi
cấy tại địa phương”.

DS. Lê Hồng Phúc
Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Sản phẩm Sinh Diệu Ngọc đóng lon 200ml và chai 100ml.
Ảnh: P.V
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Công ty đã triển khai
nghiên cứu nuôi cấy nấm
đông trùng hạ thảo (Cordiceps
militaris) trong điều kiện nhân
tạo tại cơ sở doanh nghiệp địa
phương. Dựa trên các nghiên
cứu khoa học và phương pháp
thực nghiệm thực tế đã thu
được những kết quả mong
muốn. Xây dựng được Quy
trình nhân giống cấp 1, cấp 2;
Quy trình nuôi trồng, xác định
các thông số tối ưu trong quá
trình phát triển quả thể. Tối ưu
hóa thành phần quả thể; xây
dựng tiêu chuẩn cơ sở nấm
đông trùng hạ thảo sau khi thu
hoạch; so sánh chất lượng với
các loại nấm đông trùng hạ
thảo đang lưu hành trên thị
trường.

Từ sản phẩm thu được,
Công ty tiếp tục nghiên cứu
bào chế nước uống bổ dưỡng
từ nguồn nguyên liệu nấm
đông trùng hạ thảo đã nuôi

cấy (Cordiceps militaris). Lựa
chọn dạng bào chế là dung
dịch thuốc với các ưu điểm:
Sản phẩm dễ sử dụng, hấp thu
và tác dụng nhanh; dễ phối
hợp với các dược chất; tạo
hương vị đặc trưng, thơm
ngon hấp dẫn,… Xây dựng
công thức sản phẩm từ đông
trùng hạ thảo phối hợp với
một số dược chất để làm tăng
tác dụng; quy trình pha chế áp
dụng vào sản xuất thử nghiệm
để đưa vào sản xuất trong nhà
máy. Tiến hành xây dựng tiêu
chuẩn sản phẩm, theo dõi độ
ổn định khi lưu hành.

Kết quả nghiên cứu với tên
sản phẩm "Sinh Diệu Ngọc",
được lựa chọn đóng vào lon
và chai thủy tinh 100ml,
200ml để lưu hành an toàn,
thuận lợi và dễ sử dụng. Sản
phẩm đã được bảo hộ sở hữu
trí tuệ tại Bộ Khoa học và
công nghệ. 

Sinh Diệu Ngọc là một sản
phẩm có thành phần chủ yếu
là nấm đông trùng hạ thảo
nuôi cấy tại địa phương. Có
tác dụng bổ dưỡng, bồi bổ sức
khỏe cho những người yếu
mệt, mới ốm dậy và cần tăng
cường sức đề kháng của cơ
thể. Sản phẩm là một công
trình khoa học được đội ngũ
cán bộ khoa học kỹ thuật của
Công ty cổ phần Dược Hà
Tĩnh có trình độ và bề dày
kinh nghiệm nghiên cứu bài
bản. Tuy mới có mặt trên thị
trường nhưng Sinh Diệu Ngọc
đã xâm nhập rất nhanh vào
các nhà thuốc, quầy thuốc và
các trung tâm chăm sóc sức
khỏe. Sản phẩm Sinh Diệu
Ngọc bước đầu đã có tác dụng
mang lại uy tín, niềm tin với
khách hàng và người sử dụng.

L.H.P

+ Đối với các cống lớn,
có hạ tầng khá hoàn chỉnh
(cống Đập Cót, cống Đập
Bợt, cống Đập Vịt) nghiên
cứu áp dụng giải pháp công
nghệ của đề tài cho việc vận
hành cống (lắp đặt hệ thống
tự động trong giám sát mực
nước và vận hành đóng/mở
tự động) nhằm tối ưu hóa
việc điều tiết/thoát nước
trong mùa mưa lũ. Mô hình
công nghệ tự động của đề tài
triển khai như ở Hình 1. 

Thời gian tới Trường Đại

học - đơn vị chủ trì đề tài sẽ
hoàn thiện đề tài theo kế
hoạch đề ra và tuyên truyền
khuyến nghị nhân rộng kết
qủa nghiên cứu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trường Đại học Hà Tĩnh
(2019), Thuyết minh đề tài
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ
thông tin giám sát, điều khiển và
tự động đóng mở tại một số cống
thoát nước chính của thành phố
Hà Tĩnh, Hà Tĩnh;

[2] Viện Khoa học Khí tượng
thủy văn và Biến đổi khí hậu
(2016), Báo cáo kết quả Dự án

tư vấn kỹ thuật và phân tích khí
hậu hiện tại và tương lai phục vụ
công tác quản lý tài nguyên nước
tại Hà Tĩnh, Hà Tĩnh;

[3] Viện Khoa học Khí tượng
thủy văn và Biến đổi khí hậu
(2019), Báo cáo tổng kết gói tư
vấn Đánh giá tính dễ bị tổn
thương liên quan đến BĐKH và
xây dựng kế hoạch hành động
BĐKH thành phố Hà Tĩnh, Hà
Nội;

[4] Viện Khoa học Thủy lợi
Việt Nam (2016), Tư vấn kỹ thuật
về mô hình thuỷ văn/thủy lực lưu
vực sông Rào Cái và mô hình
thoát nước tại thành phố Hà
Tĩnh tỉnhHà Tĩnh, Hà Nội.
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Biến đổi khí hậu
(BĐKH) đã và
đang tác động trực

tiếp đến đời sống kinh tế - xã
hội và môi trường toàn cầu.
Những hệ quả cơ bản nhất
của BĐKH như sự nóng lên
toàn cầu, sự gia tăng các hiện
tượng thiên tai cực đoan và
sự suy giảm nguồn nước đã
và đang ảnh hưởng nghiêm
trọng đến hàng triệu người
trên thế giới trong đó có Việt
Nam. Theo đánh giá của Bộ
Tài nguyên và Môi trường

khu vực ven biển Trung bộ
trong đó có Hà Tĩnh là một
trong những khu vực chịu
ảnh hưởng mạnh mẽ nhất
của BĐKH.

Do vị trí địa lý, địa hình
khu vực Hà Tĩnh nằm ở khu
vực giao tranh của các hệ
thống gió mùa, thuộc khu
vực chuyển tiếp của 2 loại
hình khí hậu miền bắc và
miền nam nên khí hậu rất
khắc nghiệt. Tỉnh Hà Tĩnh
có diện tích hẹp ngang và
chạy dài theo đường bờ biển

nên mỗi một sự thay đổi
trong hệ đại dương và khí
quyển sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến thời tiết và khí hậu của
Hà Tĩnh. 

Trong những năm gần
đây, trên khu vực tỉnh Hà
Tĩnh biểu hiện của BĐKH
ngày càng rõ nét và dễ dàng
nhận biết, trước hết là nền
nhiệt độ tăng lên, sự gia tăng
bất thường của các hiện
tượng thời tiết cực đoan và
sự thay đổi thời tiết trong
năm. 

ThS. Trần Đức Bá 
Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh 

Trận lũ tháng 10/2020 được đánh giá là trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1970 trở lại nay,
Ảnh: PV
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Khoảng 50 năm qua
(1971 - 2020), nhiệt độ trung
bình tại Hà Tĩnh tăng theo
thời gian và tăng khá đồng
đều trên các khu vực.

Qua đường biến trình
nhiệt độ trung bình năm giai
đoạn từ năm 1971 - 2020
(hình 1) cho thấy nhiệt độ
trung bình năm tăng qua
các thập kỷ (tăng 0,2 -
0,40C/thập kỷ).

Khi nhiệt độ không khí
tăng lên các quá trình vật lý
diễn ra trong khí quyển cũng
gia tăng mạnh mẽ, hệ quả mà
nó mang lại là làm gia tăng
các hiện tượng thời tiết cực
đoan, những thiên tai bất
thường, đẩy nhanh quá trình
sa mạc hóa đất trồng trọt và
làm suy giảm đáng kể lớp
phủ thực vật do hiện tượng
cháy rừng cũng như do suy
giảm nguồn nước. Năm
2019 nhiệt độ trung bình
năm trên toàn quốc nói
chung và khu vực Hà Tĩnh
nói riêng có mức tăng cao
nhất, cũng trong năm này
rừng Hà Tĩnh đã bị mất hàng
trăm hecta do hiện tượng
cháy rừng, những hiểm họa

trong năm này có thể phải
mất hàng chục, thậm chí
hàng trăm năm mới có thể
phục hồi.

Biến đổi khí hậu đã làm
cho thiên tai trên khu vực
tỉnh Hà Tĩnh gia tăng bất
thường và diễn biến phức
tạp, liên tục lập những kỷ lục
mới. Tháng 10/2010 lũ kép
lịch sử đã làm ngập chìm
183/262 xã thuộc 12 huyện,
thị thành phố, làm chết 50
người, bị thương 175 người,
hàng ngàn ngôi nhà bị ngập
sâu, hư hỏng; kết cấu hạ tầng
giao thông, thủy lợi, trường
học, hệ thống điện, viễn
thông…bị hư hại nghiêm

trọng, tổng thiệt hại lên đến
gần 6.400 tỷ đồng. Tiếp đến
là năm 2013, 2016, 2020 liên
tiếp những trận lũ lớn xảy ra
gây thiệt hại về người, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sản
xuất và hạ tầng kinh tế. 

Biến đổi về mùa mưa:
Mùa mưa ở Hà Tĩnh tập
trung từ tháng 8 đến tháng 11
chiếm 60 - 70% tổng lượng
mưa năm. Cao điểm của mùa
mưa là vào tháng 9 và tháng
10 hàng năm. 

Phân bố lượng mưa trên
khu vực Hà Tĩnh cũng có
những biến đổi đáng kể. Mặc
dù tổng lượng mưa không có
biến động nhiều trong các

Hình 1. Biến trình nhiệt độ trung bình 50 năm (từ năm 1971-2020)

Hình 2. Phân bố tổng lượng mưa trung bình 50 năm theo
tháng
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năm nhưng mưa thường tập
trung vào thời đoạn ngắn và
chủ yếu tập trung trong mùa
mưa lũ. Tháng 10/2020 xuất
hiện đợt mưa, lũ gây ngập lụt
nghiêm trọng nhất cho thành
phố Hà Tĩnh và các huyện hạ
du hồ Kẻ Gỗ, trong đợt này
mưa tại Tp Hà Tĩnh đã lập
liên tiếp 4 kỷ lục chưa bao
giờ xảy ra trong vòng 60
năm qua: Lượng mưa trong
24h lớn nhất (872mm),
lượng mưa trong một đợt
liên tục có lượng lớn nhất
(1100mm trong 53h25 phút),
lượng mưa trong một đợt
mưa có lượng lớn nhất
(1384mm) và tháng 10/2020
là tháng có tổng lượng mưa
tháng lớn nhất từ trước đến
nay (Tháng 10/2020 lượng
mưa Tp Hà Tĩnh là 2387mm,
cao hơn lượng mưa tháng
cao nhất lịch sử 10/1983 là
339mm - Giá trị lịch sử
tháng 10/1983 mưa
2048mm).

Ngoài bão, lũ gây thiệt
hại nghiêm trọng đến tính
mạng tài sản của người dân
thì các loại hình thiên tai như
nắng nóng, rét đậm, rét hại,
hạn hán... cũng gia tăng gây
ảnh hưởng không nhỏ đến sự
phát triển kinh tế xã hội mà
có thể kể đến là các đợt nắng
nóng kéo dài ngày, số đợt
nắng nóng đạt mức gay gắt
và đặc biệt gay gắt cũng
nhiều và liên tục. Điển hình
đợt nắng nóng gay gắt kéo
dài 40 ngày năm 2015(từ
ngày 13/5 đến ngày 21/6),
hầu khắp các khu vực trong
tỉnh có nhiệt độ tối cao tuyệt

đối phổ biến 40,5 - 42,00C
vượt giá trị lịch sử, riêng khu
vực Hương Khê đạt 42,10C.
Năm 2019, nắng nóng diễn
ra bất thường cường độ nắng
nóng tại Hương Khê vượt
giá trị lịch sử với nhiệt độ
cao nhất là 43,40C. Năm
2020, có số ngày nắng nóng
kéo dài kỷ lục và hầu như
không có mưa, tại Hương
Khê nắng nóng kéo dài liên
tục 62 ngày (từ 31/5 - 31/7);
tại Tp Hà Tĩnh 51 ngày (từ
31/5 - 20/7); các khu vực
khác từ 43 - 48 ngày. 

Rét đậm, rét hại mặc dù
số ngày xảy ra rét đậm rét
hại ít hơn trước nhưng
những dị thường và giá trị
lịch sử lại tái xuất hiện như
đợt không khí lạnh về ngày
23/1/2016 gây ra một đợt rét
hại (4 ngày) trên diện rộng;
nhiệt độ thấp nhất ngày các
khu vực trên địa bàn tỉnh phổ
biến 5,0 - 6,00C. Tại Tp Hà
Tĩnh và Kỳ Anh đây là đợt
rét kỷ lục khi có nhiệt độ
xuống thấp nhất trong vòng
53 năm qua.

Phải nói rằng những bất
thường của thời tiết liên tục
diễn ra không theo quy luật
và liên tục lập kỷ lục mới,
gây thiệt hại hết sức nghiêm
trọng, làm cho công tác dự
báo và ứng phó hết sức khó
khăn. Những tác động bất lợi
từ BĐKH đang ngày càng
trở nên rõ nét, nó không chỉ
ảnh hưởng bất lợi cho con
người, hệ sinh thái trong giai
đoạn trước mắt mà còn có
thế còn ảnh hưởng lâu dài và
ngày càng nghiêm trọng.  

Để ứng phó với BĐKH
nhằm giảm thiểu những tác
động bất lợi do BĐKH gây
ra cho con người và hệ sinh
thái của tỉnh Hà Tĩnh, bên
cạnh những giải pháp trước
mắt như, tăng cường công
tác tuyên truyền, nâng cao
nhận thức của cán bộ và
người dân về các phương án
và cách thức giảm nhẹ thiệt
hại thiên tai; đầu tư củng cố,
bảo vệ và nâng cấp một số
tuyến đê biển, đê sông, xây
dựng một số công trình nhà
trú ẩn đa năng kiên cố phục
vụ nhân dân trong mùa bão,
lũ, xây dựng các khu vực trú
ẩn cho tàu thuyền trong mùa
mưa bão…. Chúng ta cần có
những giải pháp dài hơi để
ứng phó. 

Trước hết, cần thường
xuyên đẩy mạnh công tác
nghiên cứu, nâng cao năng
lực dự báo, cảnh báo, đánh
giá mức độ ảnh hưởng của
BĐKH, phải có những đánh
giá hiện trạng, dự báo chính
xác để từ đó có những giải
pháp phù hợp cho ứng phó
với BĐKH, nhằm hạn chế
những ảnh hưởng tiêu cực và
tận dụng những mặt tích cực
của BĐKH. Biến đổi khí hậu
luôn có tính 2 mặt, bên cạnh
những yếu tố tiêu cực cũng
tiềm ẩn một số mặt tích cực,
có lợi, dựa trên cơ sở đánh
giá khách quan và những dự
báo có tính dài hạn để có
những giải pháp phù hợp
phát huy những mặt tích cực
tránh được những tác động
tiêu cực, giảm thiểu thiệt hại
do BĐKH gây ra. Trong
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những năm gần đây, nền
nhiệt độ khu vực Hà Tĩnh có
xu thế tăng lên, số ngày rét
đậm, rét hại có xu thế giảm
đi cũng góp phần làm cho
điều kiện sản xuất trong vụ
đông xuân trở nên dễ dàng
hơn đặc biệt là đối với cây
lúa. Đây có thể xem như một
mặt tích cực hiếm hoi của
BĐKH đối với sản xuất và
đời sống của nhân dân Hà
Tĩnh cần phải được nghiên
cứu sâu hơn để phát huy
những mặt có lợi của BĐKH
phục vụ đời sống.

Cần xây dựng một quy
hoạch tổng thể phát triển KT
– XH gắn với phòng chống
thiên tai, chống BĐKH. Trên
cơ sở rà soát, phân vùng các
khu vực có rủi ro thiên tai
cao, các khu vực chịu ảnh
hưởng nặng nề của BĐKH
để bố trí quy hoạch hợp lý.
Không xây dựng các khu
kinh tế, các công trình hạ
tầng quan trọng, các khu dân
cư ở những vùng có nguy cơ
xảy ra thiên tai cao, các khu
vực hay ngập lụt, các khu
vực có nguy cơ cao ảnh
hưởng của lũ quét, sạt lở đất.
Hà Tĩnh là một tỉnh thường
xuyên chịu ảnh hưởng của
thiên tai, trong đó nhiều khu
vực tần suất ảnh hưởng của
thiên tai như bão, lũ, ngập
lụt, sạt lở đất cao gây thiệt
hại nặng nề trong những năm
gần đây như khu vực Hương
Khê, Vũ Quang, các xã hạ du
Hồ Kẽ Gỗ, khu vực ven biển
của tỉnh.... Trong tương lai,
BĐKH làm cho thiên tai
ngày càng trở nên khắc

nghiệt nguy cơ chịu ảnh
hưởng của thiên tai của các
khu vực này ngày càng tăng.
Về lâu dài, bên cạnh việc
phát triển hệ thống, đê sông,
đê biển, quy hoạch các hành
lang thoát lũ thì hạn chế bố
trí các khu đô thị, các công
trình hạ tầng kinh tế quan
trọng ở những vùng có nguy
cơ cao ảnh hưởng của thiên
tai nói trên để hạn chế thiệt
hại.

Đẩy mạnh công tác trồng
rừng, bảo tồn và phát triển
diện tích rừng nguyên sinh
và rừng phòng hộ, phát triển
hệ sinh thái rừng ngập mặn
và tăng tỉ lệ diện tích cây
xanh trong các khu đô thị
cũng là một giải pháp lâu dài
chống BĐKH. Hà Tĩnh có
diện tích hẹp ngang, địa hình
dốc nên khi có mưa lớn, địa
hình sườn dốc làm cho lũ lên
nhanh, quá trình xói mòn,
rửa trôi diễn ra mạnh mẽ,
nên vai trò của rừng rất quan
trọng, bên cạnh việc hạn chế
quá trình xói mòn, rửa trôi
thì rừng còn có tác dụng lớn
trong việc điều tiết nguồn
nước và hạn chế lũ lụt, ngoài
ra rừng còn có tác dụng điều
hòa khí hậu. việc triển khai
trồng, phục hồi rừng ngập
mặn các huyện ven biển như:
Huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ
Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà,
Lộc Hà và Nghi Xuân sẽ góp
phần ứng phó hiệu quả với
các tác động của BĐKH, vừa
tạo đê mềm chắn sóng, nước
dâng, chống xói lở bờ sông,
bờ biển, hạn chế xâm nhập
mặn, đồng thời nâng cao khả

năng hấp thụ khí CO2, giảm
nhẹ phát thải khí nhà kính và
bảo vệ hệ sinh thái ven biển. 

Do đặc điểm khí hậu Hà
Tĩnh có lượng mưa phân hóa
theo mùa rõ rệt, về lâu dài
giải pháp hồ chứa vẫn là giải
pháp tối ưu để điều hòa
nguồn nước, phòng chống
hạn hán, xâm nhập mặn
trong các tháng mùa hè. Tuy
nhiên, cần nghiên cứu xây
dựng quy trình điều tiết hợp
lý, kết hợp với việc kiên cố
hóa hồ, đập, nâng cao dung
tích trữ nước, xây dựng cống
xả đáy các hồ, đập để điều
tiết chủ động hệ thống hồ
đập, nhằm cắt, giảm lũ trong
mùa mưa lũ và giảm hạn
mặn trong mùa ít mưa.

Chiến lược lâu dài để ứng
phó với BĐKH không chỉ là
ứng phó với những tác động
tiêu cực của thiên nhiên mà
cần phải có giải pháp giảm
phát thải khí nhà kính để
tránh làm trầm trọng thêm
mức độ BĐKH. Cần đưa
ngay vào quy hoạch chung
của tỉnh các giải pháp, kế
hoạch mục tiêu của từng
ngành nghề, lĩnh vực phát
triển.  Đẩy mạnh nghiên cứu
và khuyến khích sử dụng
công nghệ thân thiện với môi
trường, sử dụng tiết kiệm
năng lượng, hoạt động sản
xuất phải gắn liền với bảo vệ
môi trường để thực hiện tốt
Chương trình mục tiêu quốc
gia ứng phó với biến đổi khí
hậu.

T.Đ.B
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Bắt đầu gieo giống vào
cao điểm nắng nóng, đến
nay, vườn dưa lưới gần
5.500 gốc của chị Nguyễn
Thị Hạnh ở thôn Hưng
Yên, xã Lộc Yên, Hương
Khê (Hà Tĩnh) vẫn phát
triển tươi tốt, trĩu quả.

Mô hình của chị
Nguyễn Thị
Hạnh có 2 nhà

màng với diện tích 2.000 m2
được bố trí trên 2 dãy nhà;
khung nhà làm bằng thép
chịu lực, hệ thống chằng
chống bão chịu được sức gió
mạnh cấp 10 - 11; màng lợp
được nhập khẩu từ Israel có
khả năng chống chịu được
thời tiết nắng nóng, mưa, gió
bão và dễ dàng tháo dỡ, hạn
chế rủi ro do thiên tai.

Mô hình có hệ thống quạt
thông gió, hệ thống tưới nhỏ
giọt bán tự động, ống dẫn
đến que cắm tưới nhỏ giọt
theo thực tế từng loại phân
bón đơn hay kép nhằm giảm
tối đa công lao động.

Đầu tháng 4/2021, khi
hoàn thành xây dựng cơ sở
vật chất, gia đình chị Hạnh
đã gieo 2 giống dưa TL03 và
dưa Inthanol. Đây cũng là
thời điểm nắng nóng, có thời
điểm nhiệt độ lên đến 40 độ
C. Đến nay, sau hơn 75 ngày
sinh trưởng và phát triển,
vườn dưa đã đến vụ thu
hoạch và cho kết quả khả
quan.

Chị Nguyễn Thị Hạnh
chia sẻ, ở nhà màng thứ nhất

dự kiến cho thu hoạch
khoảng 2.700 quả/1.000 m2,
bình quân trọng lượng đạt từ
1,2 - 1,4 kg/quả, sản lượng
khoảng 3,51 tấn; nhà màng
thứ 2 khoảng 2.700
quả/1.000 m2, bình quân
trọng lượng đạt từ 1,3 - 1,5
kg/quả, sản lượng ước đạt
3,78 tấn. Sau khi trừ chi phí
đầu tư, nhân công, quản lý
chỉ đạo kỹ thuật, khấu hao
nhà màng, chúng tôi dự tính
lãi khoảng 45 triệu đồng.

Sau quá trình đầu tư,
chăm sóc, chị Hạnh cho
rằng: Trồng dưa trong nhà
màng đòi hỏi vốn đầu tư cao,
kỹ thuật tương đối khó. Tuy
nhiên, ở một địa phương có
thời tiết khắc nghiệt như
Hương Khê thì ứng dụng
công nghệ cao sẽ là một
hướng đi tất yếu. Ngoài
tránh được rủi ro do thời tiết
(quá nóng hoặc quá lạnh),
nhà màng còn hạn chế được
nhiều loại sâu, bệnh đối với
cây trồng. Đặc biệt, khi ứng
dụng thành công công nghệ
cao vào sản xuất thì hiệu quả
kinh tế cũng rất lớn.

Được biết, mô hình trồng
dưa lưới trong nhà màng của
chị Nguyễn Thị Hạnh là mô
hình tiên phong áp dụng kỹ
thuật theo hướng nông
nghiệp công nghệ cao ở
huyện miền núi Hương Khê.

Vượt qua thời tiết khắc nghiệt, vườn dưa lưới ở huyện miền
núi Hương Khê vẫn xanh tươi, trĩu quả.
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Đây cũng là kết quả ban đầu
của việc ứng dụng tiến bộ
KH&CN nhân rộng mô hình
sản xuất dưa lưới, hoa cúc
trong nhà màng do Trung
tâm Ứng dụng KHKT & Bảo
vệ cây trồng, vật nuôi huyện
Hương Khê thực hiện (Sở
KH&CN Hà Tĩnh hỗ trợ).

Ông Trần Hoài Sơn -
Giám đốc Trung tâm Ứng
dụng KHKT & Bảo vệ cây
trồng, vật nuôi huyện cho
biết: "Triển khai đề tài,
chúng tôi đã khai thác hợp lý
thế mạnh đất đai của địa
phương vào phát triển kinh
tế. Đồng thời, khắc phục

được những bất lợi của thời
tiết để sản xuất nông nghiệp,
tạo ra sản phẩm an toàn, có
giá trị hàng hóa cung cấp ra
thị trường. Theo tính toán,
mỗi năm, mô hình của chị
Hạnh sẽ sản xuất 2 vụ dưa
lưới và 1 vụ hoa cúc, tổng lợi
nhuận ước đạt khoảng 150 -
170 triệu đồng/năm trên diện
tích 2.000 m2.".

Bên cạnh đó, mô hình dưa
lưới trong nhà màng cũng
góp phần hạn chế việc sử
dụng hóa chất vào sản xuất,
giúp bảo vệ môi trường và
đảm bảo sức khỏe cho người
tiêu dùng. Đặc biệt, đây cũng

là mô hình điểm để người
dân trong vùng tham quan
học tập, từ đó phát triển mở
rộng quy mô, tiến tới tạo
thành vùng sản xuất hàng
hóa.

Thời gian tới, trung tâm
sẽ tiếp tục bám sát, chỉ đạo
mô hình trong những vụ tiếp
theo, để theo dõi tình hình
sinh trưởng, phát triển của
các giống dưa lưới khác
nhau. Trên cơ sở đó, đánh
giá cụ thể về các giống dưa
lưới và đưa ra quy trình sản
xuất dưa lưới công nghệ cao
phù hợp.

Bài, ảnh: Dương Đức

Mô hình được lãnh đạo tỉnh đánh giá cao trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản
xuất.
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Ứng dụng KH&CN vào
sản xuất nông nghiệp ở Hà
Tĩnh vừa tạo đột phá về năng
suất, chất lượng các sản
phẩm, vừa từng bước thay
đổi diện mạo ngành nông
nghiệp theo hướng hiện đại.

Nghề sản xuất nước
mắm tại Hà Tĩnh
đã có từ lâu đời với

các phương pháp thủ công,
mặc dù có chất lượng cao,
song sản lượng thấp. Những
năm qua, ngành KH&CN Hà
Tĩnh tích cực chuyển giao

công nghệ sản xuất nước mắm
bằng năng lượng mặt trời. Kết
quả không chỉ nâng cao chất
lượng sản phẩm, tiết kiệm
công sức mà còn tạo ra khối
lượng hàng hóa lớn, cao gấp
nhiều lần trước đây.

Bà Nguyễn Thị Ninh (thôn
Tam Hải 1, xã Kỳ Ninh, TX
Kỳ Anh) chia sẻ: "Nghề nước
mắm của chúng tôi đã có lịch
sử hàng trăm năm nhưng
trước đây quy mô nhỏ. Những
năm gần đây, với sự hỗ trợ từ
công nghệ đến xây dựng

thương hiệu, tem nhãn, quy
mô sản xuất không chỉ của gia
đình mà người dân trên địa
bàn đều mở rộng. Riêng nước
mắm “Nhất Ninh” hiện tại có
sản lượng hơn 50.000 lít/năm.
Chúng tôi càng phấn khởi hơn
khi nhãn hiệu chứng nhận
“Nước mắm Kỳ Ninh” được
được bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Việc ứng dụng KH&CN
trong sản xuất cũng đã nâng
cao giá trị của mực Thạch
Kim - Cửa Sót. Chị Nguyễn
Thị Trung (thôn Hoa Thành,

Những năm qua, ngành KH&CN Hà Tĩnh tích cực chuyển giao công nghệ sản xuất nước
mắm bằng năng lượng mặt trời cho các cơ sở sản xuất; Ảnh: PV
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xã Thạch Kim, Lộc Hà) phấn
khởi nói: “Trước đây, gia đình
tôi làm nghề đi biển, để đa
dạng sản phẩm, chúng tôi có
chế biến một số hải sản dưới
dạng phơi khô. Tuy nhiên,
việc này chỉ làm cho vui,
không mang nhiều ý nghĩa
kinh tế.

Khi các cấp, ngành quan
tâm, xây dựng nhãn hiệu
“Mực Thạch Kim - Cửa Sót”
và hỗ trợ xây dựng thương
hiệu mực Ngọc Diệp, sản
phẩm của chúng tôi đã nhận
được sự quan tâm nhiều hơn
của khách hàng. Khi có
thương hiệu, nhãn hiệu và
được công nhận là sản phẩm
OCOP, chúng tôi trở nên
chuyên nghiệp hơn, cố gắng
nâng cao chất lượng sản
phẩm, từ đó giá trị sản phẩm
cũng tăng theo. Tính từ năm
2021, mỗi tháng, cơ sở thu lãi
không dưới 50 triệu đồng”.

Nước mắm, mực khô chỉ là
hai trong hàng trăm sản phẩm
nông sản ở Hà Tĩnh nhờ ứng
dụng KH&CN đã nâng cao
giá trị, góp phần tăng thu nhập
cho người dân. KH&CN đã

đóng góp vào cơ bản các khâu
trong sản xuất nông nghiệp.
Từ việc khảo nghiệm, lựa
chọn các giống có năng suất,
chất lượng cao đến hỗ trợ
công nghệ, kỹ thuật trong
khâu sản xuất và xây dựng
thương hiệu, nhãn hiệu hỗ trợ
tiêu thụ nông sản…

Ông Trần Mạnh Hùng -
Quyền Trưởng phòng Quản lý
Công nghệ và Chuyên ngành
(Sở KH&CN) cho hay, riêng
trong việc bảo hộ nhãn hiệu,
sở hữu trí tuệ, ngành KH&CN
đã đáp ứng 80% các sản phẩm
chủ yếu, sản phẩm đặc sản và
sản phẩm làng nghề, sản
phẩm xuất khẩu được đăng ký
bảo hộ thương hiệu và hình
thành hệ thống quản lý, phát
triển tài sản trí tuệ. Đáng nói,
có 15 sản phẩm đặc sản được
đăng ký bảo hộ thương hiệu,
chuẩn hóa về chất lượng và hệ
thống nhận diện thương hiệu.
Theo kết quả điều tra của
ngành KH&CN cho thấy, sau
khi được thiết lập quyền sở
hữu trí tuệ, giá trị thương hiệu
và giá trị sản phẩm tăng từ 15-
25% và giữ ổn định; thị

trường tiêu thụ được phát
triển theo chuỗi ngành hàng
liên kết.

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ
Khoa Văn cho biết, với sự
khuyến khích, kích cầu bằng
chính sách đã tạo động lực
cho các tổ chức, cá nhân tích
cực đầu tư ứng dụng KH&CN
vào sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, trình độ công
nghệ, tình hình ứng dụng
công nghệ trong nông nghiệp
của tỉnh vẫn chưa đáp ứng kịp
nhu cầu tăng nhanh sản phẩm
chất lượng cao.

Do vậy, ngành KH&CN sẽ
tiếp tục hỗ trợ các cá nhân,
doanh nghiệp ứng dụng công
nghệ cao, công nghệ sinh học,
đưa nhanh tiến bộ KH&CN
vào sản xuất nông nghiệp, lâm
nghiệp, phấn đấu nâng cao
trình độ công nghệ và giá trị
gia tăng trên một đơn vị diện
tích, tăng năng suất lao động,
nâng cao chất lượng và sức
cạnh tranh của nông sản, góp
phần xây dựng nền nông
nghiệp sản xuất hàng hóa,
hiệu quả và bền vững.

Dương Chiến

Sản phẩm mực Thạch Kim của cơ sở Ngọc Diệp đã xây dựng được thương hiệu riêng trên
thị trường nhiều địa phương trong cả nước; Ảnh: PV
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Ứng dụng khoa học công
nghệ trong xử lý chất thải
chăn nuôi và dùng camera
để giám sát xả thải là các
giải pháp quan trọng nhằm
giữ vững tiêu chí môi
trường tại xã nông thôn
mới (NTM) Cẩm Thành
(Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Làm nghề chăn nuôi
từ hàng chục năm
nhưng phải đến

cuối năm 2020, khi được tiếp
cận với công nghệ xử lý chất
thải bằng đệm sinh học, anh
Nguyễn Hữu Hải (thôn Tân
Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành,
huyện Cẩm Xuyên) mới có

thể thoải mái hơn với việc
chăn nuôi nông hộ của mình.

Dù nuôi 10 con lợn thịt
nhưng điều dễ nhận thấy là
chuồng trại chăn nuôi của
gia đình anh Hải luôn sạch sẽ
và đặc biệt là không còn mùi
hôi. Trước đây, không chỉ
những hộ gần kề mà ngay cả
gia đình anh cũng cảm thấy
rất khó chịu do mùi hôi thối
từ chuồng trại chăn nuôi.

Anh Nguyễn Hữu Hải
cho biết, do chăn nuôi nhỏ
lẻ, điều kiện về đất đai chật
hẹp nên chưa thể đầu tư hệ
thống biogas theo đúng tiêu
chuẩn. Vì vậy, sau khi được

hội phụ nữ xã tuyên truyền,
hướng dẫn kỹ thuật sử dụng
đệm lót sinh học trong xử lý
chất thải chăn nuôi, gia đình
đã áp dụng ngay và cho thấy
hiệu quả rõ rệt, không còn
gây mùi hôi thối cho gia đình
cũng như cộng đồng.

Theo anh Hải, việc sử
dụng đệm lót sinh học cũng
khá đơn giản. Nguyên liệu
gồm: Trấu, mùn cưa, lõi
ngô… nghiền nhỏ, trộn với
chế phẩm sinh học và rải đều
lên toàn bộ nền chuồng có
độ dày 10 cm. Khi sử dụng
đệm lót sinh học, hộ chăn
nuôi sẽ không phải thực hiện

NHÀ NÔNG CẦN BIẾT

Khi sử dụng đệm lót sinh học, hộ chăn nuôi
sẽ không phải thực hiện các công đoạn thu gom
chất thải, rửa chuồng hằng ngày, vì tự các vi sinh
được cấy trong đệm lót sẽ lên men tiêu hủy hoàn
toàn mùi hôi; Ảnh: PV

Để giám sát, xử lý tình trạng đổ/vứt trộm
rác dọc các tuyến đường, HTX Môi trường
Cẩm Thành đã đầu tư lắp đặt 3 camera giám
sát hoạt động 24/24h, được kết nối trực tiếp
qua điện thoại thông minh tại các thôn Hưng
Mỹ, Đồng Bàu và Nam Bắc Thành; Ảnh: PV
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các công đoạn thu gom chất
thải, rửa chuồng hằng ngày,
vì tự các vi sinh được cấy
trong đệm lót sẽ lên men tiêu
hủy hoàn toàn mùi hôi.

Ông Nguyễn Huy Trí -
Chủ tịch UBND xã Cẩm
Thành cho biết, là xã thuần
nông, tập quán chăn nuôi
nông hộ nhỏ lẻ vẫn chưa thể
xóa bỏ trong một sớm một
chiều. Vì vậy, làm thế nào để
cân đối ổn định kinh tế
người dân gắn với đảm bảo
môi trường cộng đồng là
điều trăn trở của cấp ủy,
chính quyền địa phương.

Để giải bài toán xử lý ô
nhiễm môi trường trong
chăn nuôi nông hộ đạt hiệu
quả cao, xã Cẩm Thành đã
tăng cường tuyên truyền,
khuyến khích người dân ứng
dụng đệm lót sinh học. Cùng
với chính sách hỗ trợ của
huyện trong xây dựng khu
dân cư mẫu, địa phương hỗ
trợ thêm 100.000 đồng/m2
khi xây dựng đệm lót sinh
học; đồng thời hướng dẫn kỹ
thuật cho người dân. Đến
nay, toàn xã đã có hơn 80%
số hộ chăn nuôi sử dụng đệm
lót sinh học, góp phần đảm
bảo tiêu chí môi trường.

Cùng với xử lý ô nhiễm
môi trường chăn nuôi nhỏ lẻ
tại khu dân cư, Cẩm Thành
là địa phương thực hiện tốt
việc giám sát người dân
trong việc đổ/vứt rác thải
bừa bãi trên các tuyến
đường. Đây đang là điều
không dễ đối với nhiều địa
phương trong tỉnh.

Theo ông Trần Văn Anh –
Giám đốc HTX Môi trường

Cẩm Thành, để 100% người
dân nông thôn nhận thức về
việc giữ gìn bảo vệ môi
trường chung là rất khó.
Tình trạng đổ, vứt rác trộm
ra đường, thậm chí là tại khu
vực công cộng vẫn xẩy ra.

Đặc biệt, Cẩm Thành có
tuyến giao thông liên xã,
nhiều đoạn đi qua giữa đồng,
không có dân cư nên thường
là những điểm để người dân
đổ, vứt trộm rác. Để xử lý
tình trạng này, HTX Môi
trường Cẩm Thành đã đầu tư
lắp đặt 3 camera giám sát tại
các thôn Hưng Mỹ, Đồng
Bàu và Nam Bắc Thành với
tổng chi phí trên 61 triệu
đồng.

“Hệ thống camera giám
sát hoạt động 24/24h, được
kết nối trực tiếp qua điện
thoại thông minh nên dù ở
đâu, thời điểm nào chúng tôi
cũng dễ dàng phát hiện các
trường hợp vi phạm. Từ khi
lắp đặt (tháng 7/2020) đến
nay, chúng tôi đã phát hiện
10 trường hợp vi phạm vứt
rác không đúng nơi quy định
và cảnh cáo xử phạt hành
chính. Đây cũng là giải pháp
mạnh để nâng cao ý thức
chấp hành bảo vệ môi trường
của người dân” - ông Anh
cho hay.

Với những giải pháp,
cách làm khoa học, quyết
liệt, hiệu quả trong bảo vệ
môi trường, nhiều năm liền,
xã Cẩm Thành được tỉnh và
huyện đánh giá về tiêu chí
môi trường đạt chuẩn. Đây
cũng là tiêu chí hết sức quan
trọng trong xây dựng nông
thôn mới, giúp Cẩm Thành
hoàn thành mục tiêu xã

NTM nâng cao trong năm
2021.

Chế phẩm sinh học Ha-
timic do Trung tâm Ứng
dụng Tiến bộ KHCN Hà
Tĩnh sản xuất và hiện đang
hỗ trợ theo chính sách của
UBND tỉnh: Chế phẩm
Hatimic sử dụng các
chủng vi sinh vật hữu ích
có khả năng phân giải
nhanh các chất thải hữu
cơ, chuyển hoá H2S; NH3
…có khả năng sinh chất ức
chế mùi hôi, chất kháng
sinh làm giảm mùi hôi thối
và tiêu diệt các vi trùng có
hại từ chuồng trại chăn
nuôi. Chế phẩm có dạng
lỏng hoặc dạng bột màu
vàng nâu, mùi thơm, trong
1 gam chế phẩm có 10 6-8
CFU vi sinh vật tổng số,
gồm các chủng: Bacillus
subtilis; Bacillus lichen-
fomic; Lactobacillus sp;
Saccharomyces cerevisiea.
Hatimic là loại chế phẩm
trung tính, an toàn không
độc hại đối với người, gia
súc và môi trường, có tác
dụng: Phân giải nhanh
chất hữu cơ trong nước
thải; thúc đẩy nhanh quá
trình làm sạch nước thải;
làm giảm tối đa mùi hôi
thối của chất thải hữu cơ;
diệt mầm bệnh sinh vật có
hại trong chất thải; phân
giải nhanh phế thải nông
nghiệp, mùn bã hữu cơ,
phân bắc và phân chuồng
làm phân bón hữu cơ vi
sinh

Nguồn: Bá Tân
Baohatinh.vn
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Thời gian qua, việc áp dụng công nghệ cao
vào sản xuất đã tạo ra nhiều sản phẩm nông
nghiệp chất lượng, đáp ứng các yêu cầu khắt
khe nhất của thị trường. (Trong ảnh: Mô hình
trồng dưa lưới công nghệ cao trong nhà màng
của người dân Hương Khê đang phát huy hiệu
quả).

Từ chỗ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đến nay,
Hà Tĩnh đã có nhiều cánh đồng mẫu lớn, trang
trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn; nhiều cơ sở
sản xuất rau - củ - quả được mở rộng, phát triển
theo hướng ứng dụng công nghệ cao. (Trong
ảnh: Cánh đồng mẫu lớn 27,9 ha của HTX Nông
nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Bắc Sơn, xã Lưu
Vĩnh Sơn, Thạch Hà).

Trong lĩnh vực trồng trọt, nhiều mô hình sản
xuất công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP
được áp dụng; bước đầu hình thành chuỗi liên
kết, góp phẩn ổn định sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm. (Trong ảnh: Người dân Hà Tĩnh tưới
cây, làm vườn bằng ứng dụng điều khiển từ xa
trên điện thoại thông minh).

Việc ứng dụng công nghệ sinh học để sản
xuất các giống cây lương thực; các loại cây
ăn quả, cây lâu năm như: Cam bù, bưởi Phúc
Trạch, chè, cao su… đã được nghiên cứu, áp
dụng quy trình canh tác tổng hợp, đưa lại
năng suất cao. (Trong ảnh: Người dân sử
dụng bao quả chuyên dụng cho quả bưởi
Phúc Trạch)

Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cùng sự quyết tâm, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao
vào sản xuất nông nghiệp, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã đóng góp quan trọng vào tái cơ cấu
ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
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Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản
phẩm, mang lại thu nhập cao cho người sản xuất là hướng đi phù hợp với xu thế. (Trong ảnh:
Trung tâm Nghiên cứu phát triển nấm và Tài nguyên sinh vật Hà Tĩnh sản xuất giống, nuôi
trồng và chế biến nấm hoàng chi, vân chi có giá trị kinh tế cao).

Bài, ảnh: Dương Đức

Sản xuất thủy sản chuyển hình thức đầu tư
nuôi trồng từ nông hộ sang doanh nghiệp, tổ
hợp tác, hợp tác xã; tăng diện tích nuôi tôm
thâm canh công nghệ cao. (Trong ảnh: Mô hình
nuôi tôm công nghệ cao trong bể xi măng của
người dân thị trấn Lộc Hà).

Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới tư duy về các
hoạt động KH&CN phục vụ nông nghiệp
theo hướng từ sản xuất nông hộ nhỏ lẻ sang
tập trung quy mô lớn, gắn với nhu cầu thị
trường trong nước và quốc tế. (Trong ảnh: mô
hình trồng rau ứng dụng công nghệ sinh học
của nông dân Tượng Sơn, Thạch Hà hướng
đến mục tiêu xuất khẩu).
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Theo Trung tâm Dự
báo Khí tượng Thủy
văn Quốc gia, nắng

nóng gay gắt sẽ xẩy ra tại khu
vực miền Bắc và Nam Trung
Bộ từ đầu tháng 6 với nền
nhiệt phổ biến 37-400C, mỗi
đợt nắng nóng kéo dài từ 4- 6
ngày. Kết quả quan trắc, giám
sát môi trường tại các ao nuôi,
vùng bãi triều cho thấy nhiệt
độ tăng cao trên 330C (nhất từ
13 -16 giờ trong ngày), cùng
với nắng nóng mưa giông
xuất hiện đột ngột, làm cho
các yếu tố môi trường thay
đổi khó lường gây bất lợi cho
sinh trưởng và phát triển của
thủy sản nuôi.

Để kịp thời ứng phó các
hiện tượng bất thường của

thời tiết, hạn chế thấp nhất các
tác động tiêu cực đối với nuôi
trồng thủy sản. Bà con cần
chú ý các giải pháp sau:

1. Đối với thuỷ sản nuôi
trong ao

- Kiểm tra bờ, cống ao để
tránh hiện tượng rò rỉ nước.
Duy trì mực nước trong ao
trên 1,5 m, tích cực tạo oxy
cho ao nuôi bằng máy quạt
nước, máy sục khí vào thời
điểm 10-18h và sáng sớm.
Những nơi có điều kiện thay
nước có thể thay từ 15-20%
lượng nước cũ và cấp thêm
nước mới vào ao dưới dạng
phun mưa (tốt nhất vào sáng
sớm).

- Dùng lưới lan che phủ
2/3 diện tích mặt ao và cao

hơn mặt nước trên 2m để hạn
chế bức xạ của ánh sáng mặt
trời, ổn định nhiệt độ nước
trong ao, tránh gây sốc cho
tôm/cá nuôi.

- Giảm 50% lượng thức ăn
khi trời nắng nóng trên 350C.
Bổ sung vitaminC, khoáng
chất, chế phẩm sinh học vào
thức ăn nhằm tăng cường sức
đề kháng cho thủy sản nuôi.

- Hàng tuần nên dùng vôi
bột hòa tan tạt đều khắp ao
vào buổi chiều mát để khử
trùng nguồn nước và ổn định
pH trong ao với hàm lượng 2
- 4 kg vôi bột/100 m3 nước.

- Thường xuyên kiểm tra
môi trường và hoạt động của
thủy sản nuôi, nhất là vào
sáng sớm, chiều tối. Sớm phát
hiện những biểu hiện bất
thường và kịp thời xử lý.

- Chủ động thu hoạch thuỷ
sản nuôi khi đạt kích cỡ
thương phẩm.

2. Đối với nuôi
ngao/nghêu

- San phẳng mặt bãi, khai
thông các vũng nước ở các bãi
ngao nhằm tránh hiện tượng
nước đọng cục bộ, giảm thiểu
ảnh hưởng của sự chênh lệch
nhiệt độ trong ngày làm ngao
yếu và chết.

Thường xuyên kiểm tra môi trường ao nuôi; Ảnh: PV (Xem tiếp trang 32)

Hoài Thúy
Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh
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• Xét duyệt đề tài: Nghiên
cứu sản xuất thử nghiệm chế
phẩm sinh học thảo mộc diệt
chuột hại lúa trên địa bàn
tình Hà Tĩnh.

Năm 2019, theo số liệu của
Chi cục TT&BVTV Hà Tĩnh
diện tích lúa bị chuột phá hoại
trong vụ xuân vào khoảng
1.000 ha, vụ hè thu 1.200 ha.

Chuột hại là một trong
những đối tượng dịch hại nguy
hiểm đối với sản xuất nông
nghiệp. Có 3 loại chuột gây hại
chính đó là chuột đồng, chuột
nhà và chuột rừng, các loại
chuột này có hệ sinh thái phân
bổ rộng và tùy thuộc vào thức
ăn (mùa vụ cây trồng), chúng
có thể di cư từ vùng này sang
vùng khác gây khó khăn cho
công tác phòng trừ. Danh mục
thuốc bảo vệ thực vật được
phép sử dụng phòng trừ chuột
chủ yếu là các loại sản phẩm
chứa hoạt chất hóa học tổng
hợp. Các loại thuốc này có hiệu
lực cao, tuy nhiên việc sử dụng

thường xuyên và liên tục sẽ
làm cho chuột hình thành tính
tránh ăn và kháng thuốc cũng
như ảnh hưởng đến sức khỏe
con người và môi trường. Tại
Hà Tĩnh, chuột hại lúa làm
giảm năng suất lúa hàng năm
khá lớn. Năm 2019, theo số
liệu của Chi cục TT&BVTV
Hà Tĩnh diện tích lúa bị chuột
phá hoại trong vụ xuân vào
khoảng 1.000 ha, vụ hè thu
1.200 ha. Trước thực trạng đó,
Viện Bảo vệ thực vật - Viện
Khoa học Nông nghiệp Việt
Nam đề xuất thực hiện đề tài:
Nghiên cứu sản xuất thử
nghiệm chế phẩm sinh học thảo
mộc diệt chuột hại lúa trên địa
bàn tình Hà Tĩnh, Tiến sĩ Đào
Bách Khoa làm chủ nhiệm.

Đề tài thực hiện với mục
tiêu: Phát triển vùng sản xuất
nguyên liệu thảo mộc (cây trúc
đào và dong riềng đỏ) phục vụ
tách chiết hoạt chất thuốc chuột
thảo mộc. Ứng dụng công nghệ
tách chiết, phối trộn và tạo

dạng phát triển sản xuất thử
nghiệm được chế phẩm sinh
học trừ chuột từ các loại thảo
mộc. Đánh giá hiệu lực sinh
học và chất lượng của chế
phẩm. Xây dựng quy trình, mô
hình sản xuất và sử dụng chế
phẩm sinh học thảo mộc diệt
chuột hiệu quả trên địa bàn Hà
Tĩnh.

Ngày 01/4/2021, Sở Khoa
học và Công nghệ tổ chức họp
Hội đồng chuyên ngành KHCN
cấp tỉnh xét duyệt đề tài. Hội
đồng đánh giá việc triển khai
đề tài là hết sức cần thiết, có
tính ứng dụng thực tiễn cao,
sản phẩm phù hợp với môi
trường; nguồn nhân lực triển
khai đáp ứng yêu cầu. Tuy
nhiên, Hội đồng phản biện, góp
ý cần bổ sung tính cấp thiết của
đề tài; làm rõ các hoạt chất
chiết xuất trong cây trúc đào và
dong riềng đỏ; đánh giá tính an
toàn của các hoạt chất đối với
con người và các loài động vật
máu nóng; tính hiệu quả của
sản phẩm sau khi được thương
mại hóa; công tác triển khai cần
phối hợp với UBND các
huyện...

Kết quả thuyết minh được
Hội đồng bỏ phiếu thông qua
và đề nghị Sở KH&CN cho
triển khai với điều kiện đơn vị
chủ trì chỉnh sửa, bổ sung hoàn
thiện theo kết luận của Chủ tịch
Hội đồng.

PC
• Xét duyệt đề tài: Nghiên

cứu đặc điểm dịch tễ học, một
số yếu tố liên quan và hiệu
quả can thiệp rối loạn phổ tự
kỷ của trẻ em từ 18-60 tháng
tại Hà Tĩnh

Rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK)
là một dạng bệnh trong nhóm
rối loạn phát triển lan tỏa, được
đặc trưng bởi suy kém nặng nề

ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN QUÝ II/2021

UVPB1, Tiến sĩ Nguyễn Thị Giang An - Phó Viện trưởng
Viện sư phạm tự nhiên - Đại học Vinh, phản biện đề tài trước
Hội đồng; Ảnh: PC
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và lan tỏa trong những lĩnh vực
phát triển: Tương tác xã hội,
giao tiếp và sự hiện diện của
những hành vi và các ham thích
rập khuôn. Tại Hà Tĩnh chưa có
thống kê, đánh giá về tình hình
RLPTK. Trước thực trạng đó,
việc đề xuất thực hiện đề tài
"Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ
học, một số yếu tố liên quan và
hiệu quả can thiệp rối loạn phổ
tự kỷ của trẻ em từ 18-60 tháng
tại Hà Tĩnh" do BSCKI. Phạm
Thị Phương - Bệnh viện Phục
hồi chức năng Hà Tĩnh làm
Chủ nhiệm có ý nghĩa rất quan
trọng, là cơ sở để đề xuất các
giải pháp về sàng lọc, phát hiện
sớm cho trẻ PLPTK tại cộng
đồng nhằm can thiệp sớm,
nâng cao hiệu quả điều trị.

Mục tiêu của đề tài: Xác
định tỷ lệ rối loạn phổ tự kỷ của
trẻ em từ 18 - 60 tháng tại Hà
Tĩnh và một số yếu tố liên
quan; đánh giá hiệu quả can
thiệp; đề xuất một số giải pháp
giúp sàng lọc, phát hiện sớm,
can thiệp sớm rối loạn phổ tự
kỷ cho trẻ tại cộng đồng.

Đề tài đã được Hội đồng
KHCN chuyên ngành tổ chức
họp xét duyệt và đồng ý cho
triển khai.

Quang Tùng
• Xét duyệt dự án: Ứng

dụng tiến bộ KH&CN xây
dựng mô hình sản xuất và
chế biến một số sản phẩm từ
củ mài (Hoài sơn) để phòng
trị một số bệnh, chuyển dịch
cơ cấu cây trồng trên địa bàn
Hà Tĩnh.

Vừa qua, Sở Khoa học và
Công nghệ tổ chức họp Hội
đồng Khoa học và Công nghệ
tổ chức họp Hội đồng chuyên
ngành KH&CN cấp tỉnh xét
duyệt dự án Ứng dụng tiến bộ
KH&CN xây dựng mô hình
sản xuất và chế biến một số sản
phẩm từ củ mài (Hoài sơn) để

phòng trị một số bệnh, chuyển
dịch cơ cấu cây trồng trên địa
bàn Hà Tĩnh, do Trung tâm
Nghiên cứu và Ứng dụng công
nghệ cao trong nông lâm
nghiệp thuộc Trường Đại học
Thái Nguyên đề xuất thực hiện,
ThS. Nguyễn Đức Tuân làm
chủ nhiệm.

Mục tiêu cụ thể của dự án:
Xây dựng mô hình trồng Hoài
sơn tại Hà Tĩnh với quy mô
2ha; Đánh giá chất lượng Hoài
sơn nguyên liệu phục vụ cho
chế biến các sản phẩm từ củ
tươi; tối ưu hóa các thông số
công nghệ trong chế biến từ củ
Hoài sơn (Hoài sơn sấy khô,
bột Hoài sơn, mỳ Hoài sơn, bột
dinh dưỡng Hoài sơn ăn liền...);
xây dựng mô hình chế biến sản
phẩm đảm bảo chất lượng;
hoàn thiện quy trình sản xuất
cây Hoài sơn; công nghệ chế
biến và đề xuất phương án phát
triển sản xuất các sản phẩm từ
củ Hoài sơn.

Kết quả dự án là cơ sở khoa
học và thực tiễn để tiếp tục mở
rộng sản xuất cây dược liệu
Hoài sơn trên địa bàn Hà Tĩnh,
góp phần phát triển kinh tế
nông nghiệp theo hướng bền
vững, thay đổi chuyển dịch cơ
cấu, đa dạng cây trồng, nâng
cao giá trị và hiệu quả kinh tế
ổn định cho người dân, Hội
đông nhận định, đánh giá và
đồng ý thông qua.

PC
• Nghiên cứu đa dạng loài

và thành phần hóa học trong
tinh dầu của một số loài
thuộc họ sim (Myrtaceae) ở
khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ
Gỗ - Hà Tĩnh

Ở Hà Tĩnh hiện nay có một
số khu bảo vệ và nhiều khu
rừng còn mang tính đa dạng
cao, trong đó có Khu Bảo tồn
Thiên nhiễn Kẻ Gỗ (Khu
BTTN Kẻ Gỗ). Cho đến nay tại

Khu BTTN Kẻ Gỗ đã phát hiện
được 562 loài thực vật, trong
đó có 7 loài thuộc họ Sim. Tuy
nhiên hệ thực vật nơi đây chưa
được nghiên cứu nhiều, đặc
biệt đa dạng loài của các họ.
Trước thực trạng trên, Sở
KH&CN Hà Tĩnh đã đồng ý
cho ThS. Trần Hậu Khanh -
Phó GĐ Trung tâm Nghiên cứu
phát triển Nấm và Tài nguyên
sinh vật triển khai đề tài
"Nghiên cứu đa dạng loài và
thành phần hóa học trong tinh
dầu của một số loài thuộc họ
sim (Myrtaceae) ở Khu BTTN
Kẻ Gỗ - Hà Tĩnh", nhằm góp
phần đánh giá tính đa dạng
loài, phân tích thành phần hóa
học tinh dầu của một số loài
trong họ nhằm phục vụ công
tác bảo tồn, khai thác hợp lý,
phát triển xanh và bền vững.

Kết quả của đề tài: Đã xác
định được 34 loài và  thứ thuộc
10 chi trong họ Sim (Myr-
taceae) ở Khu BTTN Kẻ Gỗ,
trong đó đa dạng nhất là chi
Syzygium với 18 loài; đã mô tả
một số đặc điểm sinh học của
34 loài; xác định được hàm
lượng và thành phần hóa học
trong tinh dầu lá của 10 loài,
trong tinh dầu hoa của 1 loài và
trong tinh dầu quả của 1 loài;
đã thử hoạt tính kháng vi sinh
vật kiểm định của tinh dầu lá
loài Trâm quả trắng, loài Trâm
bullock, loài Trâm tích lan và
loài Trâm hoa dài. Kết quả cho
thấy tinh dầu lá của cả 4 loài
đều có khả năng kháng các
chủng vi khuẩn Gram(+) trong
thử nghiệm; đã thử hoạt tính
kháng muỗi (muỗi Aedes al-
bopictus) của tinh dầu lá loài
Trâm quả trắng, loài Trâm bul-
lock và loài Trâm tích lan. Kết
quả cho thấy tinh dầu lá của 3
loài thử nghiệm đều biểu hiện
khả năng kháng muỗi; đã đưa
ra 3 nhóm các giải pháp bảo tồn
và phát triển bền vững các loài
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thực vật trong đó có các loài họ
Sim bullock ở Khu BTTN Kẻ
Gỗ, như: Nâng cao nhận thức
cho cộng đồng, nhóm giải pháp
về công tác quản lý và nhóm
giải pháp kỹ thuật nhằm bảo
tồn, khai thác và phát triển
nguồn tài nguyên thực vật chứa
tinh dầu.

Đề tài đã được Hội Đồng
KHCN chuyên ngành họp
nghiệm thu và chấm điểm xếp
loại xuất sắc.

Quang Tùng
• Thực trạng biến chứng

bệnh lý võng mạc trên bệnh
nhân đái tháo đường tại Hà
Tĩnh

Theo số liệu thống kê của
trung tâm kiểm soát bệnh tật

Hà Tĩnh, từ ngày 31/7 đến
31/12/2019 ngành Y tế Hà Tĩnh
tổ chức khám sàng lọc đái tháo
đường (ĐTĐ) cho 243.862
người dân trên 40 tuổi ở 259
xã, phường, thị trấn tại 13
huyện, thị, thành phố đã phát
hiện 78.534 người ĐTĐ.

Với số liệu thống kê trên, ta
có thể thấy lượng bệnh nhân
ĐTĐ ở Hà Tĩnh là rất lớn. Tuy
vậy, tại Hà Tĩnh cho đến nay
chưa có nghiên cứu nào về
bệnh Võng mạc đái tháo đường
(VMĐTĐ) cũng như cách
phòng ngừa, theo dõi, quản lý
bệnh VMĐTĐ. Trước thực
trạng trên, Sở KH&CN Hà
Tĩnh đã đồng ý cho Bệnh viện
Mắt Hà Tĩnh triển khai đề tài
“Thực trạng biến chứng bệnh

lý võng mạc trên bệnh nhân đái
tháo đường tại Hà Tĩnh”, do
Ths.Bs Lê Công Đức làm chủ
nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Xác
định tỷ lệ biến chứng bệnh lý
võng mạc trên bệnh nhân ĐTĐ
tại Hà Tĩnh; một số yếu tố liên
quan đến bệnh VMĐTĐ trên
nhóm bệnh nghiên cứu; đề xuất
giải pháp nhằm phát hiện sớm,
điều trị, quản lý và phòng ngừa
có hiệu quả biến chứng bệnh lý
võng mạc trên bệnh nhân ĐTĐ.

Ngày 27/5/2021 vừa qua,
Hội đồng KHCN chuyên ngành
cấp tỉnh đã tổ chức họp và
chấm điểm đồng ý cho đề tài
được triển khai.

QT

- Chỉ thả giống khi điều
kiện thời tiết phù hợp. Thả
giống với mật độ vừa phải
hoặc san thưa để tăng sức
chống chịu của ngao nuôi với
biến động của thời tiết. Mật
độ nuôi phù hợp được khuyến
cáo: Từ 180 – 200 con/m2 đối
với cỡ ngao từ 400 – 600
con/kg; dưới 250 con/m2 đối
với cỡ ngao từ 500 – 800
con/kg, 250; – 350 con/m2
đối với cỡ ngao từ 800 – 2000
con/kg.

- Thu tỉa khi ngao đạt kích
cỡ thu hoạch; đối với ngao
nuôi chưa đạt kích cỡ thu
hoạch chủ động di chuyển
ngao xuống vùng triều thấp
hơn, đảm bảo hạn chế ảnh
hưởng của nắng nóng đến
ngao nuôi.

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh
bãi nuôi, lưới chắn, đảm bảo
an toàn cho bãi nuôi khi xảy

ra các hiện tượng thời tiết cực
đoan như mưa, giông lốc.

3. Đối với thủy sản nuôi
sông/hồ 

- Vận hành cơ sở nuôi đảm
bảo mật độ lồng nuôi phù
hợp. Sử dụng lưới lan che bề
mặt lồng bè nuôi để giảm ánh
sáng trực tiếp xuống đáy lồng
nuôi.

- Khi mực nước trên
sông/hồ giảm cần hạ thấp
lồng nuôi hoặc di chuyển lồng
nuôi đến nơi có mực nước sâu
để bảo đảm độ sâu luôn ở mức
2,5 – 3,0 m.

Đối với vùng nuôi tôm
hùm, nên đặt lồng nuôi cách
đáy khoảng 1,5-2,0 m nhằm
hạn chế việc thiếu oxy cục bộ.

- Giảm 50-70% lượng thức
ăn cho ăn hàng ngày hoặc
ngừng cho ăn vào những ngày
nắng nóng gay gắt. Chọn loại
thức ăn có hàm lượng dinh
dưỡng cao kết hợp với việc bổ
sung vitamine C, khoáng chất,

chế phẩm để duy trì sức khỏe
thuỷ sản nuôi.

- Thường xuyên theo dõi,
kiểm tra sức khỏe thủy sản
nuôi, thu gom thức ăn thừa,
vỏ lột, xác thủy sản bệnh,
chết, vệ sinh lồng nuôi. Treo
túi vôi ở lồng nuôi để hạn chế
sự phát triển của mầm bệnh.

- Chuẩn bị sẵn sàng máy
bơm, máy sục khí, trang thiết
bị cần thiết và nguyên nhiên
vật liệu ứng phó với các biến
động môi trường. Thường
xuyên kiểm tra môi trường và
hoạt động của thủy sản nuôi,
nhất là vào sáng sớm, chiều
tối. Sớm phát hiện những biểu
hiện bất thường và kịp thời xử
lý.

- Tiến hành thu tỉa khi thủy
sản nuôi đạt kích cỡ thương
phẩm. Hạn chế đánh bắt, san
thưa, vận chuyển, thả giống
vào những ngày nắng nóng,
thời điểm nắng nóng trong
ngày.

HT


