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Trong sự nghiệp
công nghiệp hóa,
hiện đại hóa,

Đảng ta luôn nhất quán xác
định khoa học - công nghệ là
quốc sách hàng đầu, là
“động lực then chốt thúc đẩy

phát triển kinh tế - xã hội”
(1). Đại hội XIII của Đảng
khẳng định: Ba bước đột phá
chiến lược (hoàn thiện đồng
bộ thể chế phát triển; phát
triển nguồn nhân lực chất
lượng cao, đẩy mạnh nghiên

cứu, chuyền giao, ứng dụng
và phát triển mạnh khoa học
- công nghệ, đổi mới sáng
tạo; xây dựng kết cấu hạ
tầng) (2)

Đại hội XIII của Đảng chỉ
rõ: “Thúc đẩy khởi nghiệp

PHÁT TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI
SÁNG TẠO THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Nguyễn Xuyến

Các sản phẩm công nghệ được trưng bày tại Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Nhật
Bản và Triển lãm quốc tế Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam; Ảnh: PV

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG
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sáng tạo, phát triển các
ngành, lĩnh vực, các doanh
nghiệp trên nền tảng ứng
dụng mạnh mẽ các thành tựu
của khoa học - công nghệ,
nhất là cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư (3)…
“Đẩy mạnh chuyển đổi số
quốc gia, phát triển kinh tế
số dựa trên nền tảng khoa
học - công nghệ, đổi mới
sáng tạo” (4), trong đó con
người, tài nguyên trí tuệ là
nền tảng cốt lõi, doanh
nghiệp là trung tâm nghiên
cứu phát triển, ứng dụng và
chuyển giao công nghệ, ứng
dụng công nghệ số. Nền kinh
tế số và đổi mới sáng tạo trở
thành động lực thúc đẩy tăng
năng suất lao động, lợi thế
cạnh tranh trong quá trình
tham gia chuỗi giá trị toàn
cầu…“Chuyển mạnh nền
kinh tế sang mô hình tăng
trưởng dựa trên năng suất,
tiến bộ khoa học - công
nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân
lực chất lượng cao” (5).
“Đẩy mạnh phát triển một số
ngành, lĩnh vực kinh tế trọng
điểm, có tiềm năng, lợi thế
và còn dư địa lớn để làm
động lực cho tăng trưởng
theo tinh thần bắt kịp, tiến
cùng và vượt lên ở một số
lĩnh vực so với khu vực và
thế giới” (6)

Mục tiêu đã được Đại hội
XIII xác định:  Đến năm
2025, nước ta là nước đang
phát triển, có công nghiệp
theo hướng hiện đại; đến
năm 2030, nước ta là nước

đang phát triển, có công
nghiệp hiện đại, thu nhập
trung bình cao; đến năm
1945, nước ta trở thành nước
phát triển, thu nhập cao. Để
đạt được mục tiêu này, ngay
từ bây giờ, Việt Nam cần
tích cực chuyển đổi mạnh
mẽ sang nền kinh tế số. Đại
hội XIII chủ trương đẩy
nhanh chuyển đổi số quốc
gia; phát triển kinh tế số dựa
trên nền tảng khoa học -
công nghệ, đồng thời đổi
mởi tư duy và hành động,
chủ động nắm bắt kịp thời,
tận dụng hiệu quả các cơ hội
của cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư gắn với quá
trình hội nhập quốc tế để cơ
cấu lại nền kinh tế, phát triển
kinh tế số, xã hội số. 

Những nội dung về khoa
học - công nghệ và đổi mới
sáng tạo quy định trong Văn
kiện Đại hội XIII của Đảng
nói chung và Chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội 10
năm 2021 -2030 nói riêng là
căn cứ để xây dựng và triển
khai các nhiệm vụ trọng tâm
trong giai đoạn 2021- 2025.

Đẩy nhanh công tác hoàn
thiện hành lang pháp lý như:
sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Sở hữu trí tuệ; xây
dựng cơ chế quản lý, nhất là
cơ chế tự chủ của các tổ chức
khoa học - công nghệ và đổi
mới sáng tạo công lập; xây
dựng quy hoạch tổ chức
mạng lưới khoa học - công
nghệ và đổi mới sáng tạo
công lập giai đoạn 2021 –

2025…
Để khoa học - công nghệ

và đổi mới sáng tạo là động
lực thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội thì không chỉ đòi
hỏi sự nỗ lực của riêng
ngành khoa học – công nghệ,
mà còn cần có sự vào cuộc
chủ động, tích cực, quyết liệt
của cả hệ thống chính trị với
sự chung tay góp sức của tất
cả các ngành, các cấp, các
địa phương, giới trí thức,
doanh nghiệp và toàn xã hội
trong nghiên cứu, ứng dụng,
phát triển khoa học - công
nghệ và đổi mới sáng tạo.
Triển khai áp dụng khung
thể chế thử nghiệm có kiểm
soát đối với hoạt động
nghiên cứu khoa học, phát
triển công nghệ và đổi mới
sáng tạo trong một số dự án
khoa học - công nghệ cụ
thể…Phân bổ và sử dụng có
hiệu quả nguồn lực ngân
sách nhà nước cho khoa học
- công nghệ và đổi mới sáng
tạo. Triển khai các giải pháp
khuyến khích khu vực tư
nhân và doanh nghiệp đầu tư
mạnh vào khoa học - công
nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hoàn thiện hệ thống đổi
mới sáng tạo quốc gia, trong
đó doanh nghiệp đóng vai
trò trung tâm, các trường đại
học là các chủ thể nghiên
cứu. Có chính sách khuyến
khích chuyển dịch, liên
thông nguồn nhân lực trình
độ cao giữa các viện nghiên
cứu, trường đại học và khu
vực doanh nghiệp. Xây dựng
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các chuẩn mực về đạo đức
trong nghiên cứu khoa học
phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tập trung xây dựng năng
lực công nghệ cốt lõi, thúc
đẩy nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, tận dụng
thành tựu của cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ
tư. Triển khai có hiệu quả
chương trình khoa học -
công nghệ quốc gia, trong đó
doanh nghiệp đóng vai trò
trung tâm, phục vụ thiết thực
các mục tiêu phát triển kinh
tế - xã hội. Tổ chức thực hiện
một số chương trình, dự án
phát triển công nghệ lớn, có
tầm vóc với sự tham gia của
cả khu vực công và tư, có cơ
chế thu hút đa dạng nguồn
lực (vốn đầu tư phát triển,
vốn sự nghiệp khoa học -
công nghệ, vốn sự nghiệp
kinh tế, vốn từ doanh
nghiệp…)

Hoàn thiện chính sách về
đầu tư công để khuyến khích
hợp tác công - tư  trong lĩnh
vực khoa học - công nghệ.
Nghiên cứu, tháo gỡ những
rào cản, vướng mắc từ quy
định sử dụng quỹ phát triển
khoa học - công nghệ của
doanh nghiệp để khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư
mạnh vào hoạt động đổi
mới, ứng dụng, làm chủ
công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Hoàn thiện các quy định về
dự toán, quản lý, sử dụng,
thanh quyết toán kinh phí
phù hợp với đặc điểm của
hoạt động khoa học - công

nghệ. Đổi mới sáng tạo
phương thức khoán chi trong
hoạt động khoa học - công
nghệ và đổi mới sáng tạo đến
sản phẩm cuối cùng. Nghiên
cứu cơ chế ưu đãi thuế đối
với doanh nghiệp đầu tư
nghiên cứu khoa học, đổi
mới công nghệ và cơ chế
thuế thu nhập cá nhân cho
các đối tượng hoạt động
nghiên cứu khoa học và phát
triển công nghệ. Giao quyền
sở hữu kết quả nghiên cứu
khoa học - công nghệ có sử
dụng ngân sách nhà nước
cho tổ chức, cá nhân chủ trì
nghiên cứu, đồng thời có cơ
chế phân chia lợi ích hợp lý.

Chuyển đổi số và hiện đại
hóa hoạt động nhà nước về
khoa học - công nghệ và đổi
mới sáng tạo. Số hóa nhiệm
vụ khoa học - công nghệ các
cấp nhằm công khai, minh
bạch, bảo đảm xây dựng
được hệ thống cơ sở dữ liệu
về nhiệm vụ khoa học - công
nghệ, phục vụ công tác quản
lý nhà nước và nhu cầu tra
cứu của nhà khoa học và
công dân. Phát triển cơ sở dự
liệu về tiềm lực khoa học -
công nghệ (tổ chức, nhân
lực, tài chính, cơ sở vật chất,
thông tin…), bảo đảm cập
nhật theo thời gian.

Thực hiện có hiệu quả 6
giải pháp trong chương trình
cải cách hành chính của
Chính phủ. Đơn giản hóa thủ
tục hành chính đối với các
lĩnh vực thuộc phạm vi quản
lý nhà nước; cắt giảm các

điều kiện kinh doanh về
khoa học - công nghệ và
kiểm tra chuyên ngành, lấy
người dân và nhà khoa học
làm trung tâm phục vụ. Sử
dụng công nghệ số để kết
nối, hỗ trợ mạng lưới các
nhà quản lý, nhà khoa học,
các trường đại học và doanh
nghiệp từ Trung ương đến
địa phương. 

Có chính sách đào tạo,
phát triển, trọng dụng và tôn
vinh đội ngũ khoa học –
công nghệ. Cung cấp thông
tin kịp thời, đầy đủ, minh
bạch, giúp các nhà khoa học
trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ khoa học - công
nghệ và đổi mới sáng tạo.
Khuyến khích các nhà khoa
học là người Việt Nam ở
nước ngoài và người nước
ngoài tham gia hoạt động
khoa học công nghệ tại Việt
Nam.

Phát triển khoa học - công
nghệ và đổi mới sáng tạo
theo Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng là nền tảng cốt lõi,
đồng thời là phương tiện hữu
hiệu để hiện thực hóa khát
vọng phát triển đất nước
phồn vinh trong thời gian
tới.

________
(1) (2) Nghị quyết Đại hội

đại biêu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng – Báo Nhân Dân, số
23866, ngày 26-2-2021 – tr 3.

(3)(4)(5)(6) Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII –
NXBCTQG Sự thật – H – 2021
– T 1 – trang 121 – 115 – 120 –
235.
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HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI

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

THẤY GÌ QUA 3 NĂM TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TỈNH HÀ TĨNH, GÓP PHẦN
ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VÀO CUỘC SỐNG

Năm 2016, Chính
phủ đã ban hành
Quyết định số

844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016
của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng

tạo Quốc gia đến năm 2025”;
(Quyết định số 188/QĐ-TTg
ngày 09/02/2021 của Thủ
tướng Chính phủ về việc Sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Quyết định số 844/QĐ-TTg
ngày 18/5/2016). Trong đó

định hướng: Phát triển hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo, lấy doanh nghiệp
làm trung tâm là động lực
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
xã hội. 

Tại vòng chung kết năm 2021, các thí sinh trực tiếp thuyết trình và trả lời các câu hỏi của
ban giám khảo về tính sáng tạo, tính khả thi và đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm trong
tương lai; Ảnh: QT
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Từ quan điểm và định
hướng như trên, tỉnh Hà Tĩnh
đã sớm hình thành hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
và Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) đã tham mưu
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
đã phê duyệt Nghị quyết số
91/2018/NQ-HĐND ngày
18/7/2018 về một số chính
sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến
năm 2025 và những năm tiếp
theo (Hà Tĩnh được đánh giá
là một trong những tỉnh đầu
tiên trong cả nước ban hành
Nghị quyết của HĐND tỉnh về
chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
sáng tạo); triển khai Nghị
quyết 91/2018/NQ-HĐND
của HĐND tỉnh qua 3 lần tổ
chức Cuộc thi từ năm 2019
đến nay đã thu hút hàng trăm
tổ chức, cá nhân doanh nghiệp
hưởng ứng tham gia, trong đó,

đã có 132 hồ sơ đăng ký dự
thi; có 32 dự án được chọn
vào vòng chung kết để trao
giải cấp tỉnh và có 05 dự án
tham gia Cuộc thi cấp vùng
Bắc Trung Bộ, trong đó có 01
dự án đạt giải ba (Dự án Mô
hình giáo dục kỹ năng sống,
giá trị sống và hoạt động
ngoài giờ chính khóa - Công
ty TNHH MTV Phát triển
KHCN cao MQA) và 04 dự án
đạt giải khuyến khích cuộc thi
khởi nghiệp vùng Bắc Trung
Bộ.

Đến nay qua 3 lần tổ chức,
cuộc thi đã tìm kiếm, lựa chọn
được 132 ý tưởng, dự án khởi
nghiệp chất lượng, có tiềm
năng phát triển, một số dự án
đạt giải đã vươn sản phẩm
khởi nghiệp đến thị trường
xuất khẩu (Hàn Quốc, Nhật
Bản…), nhiều sản phẩm dự án

tham gia cuộc thi đã đạt sản
phẩm OCOP 3-4 sao, qua các
năm tổ chức, cuộc thi đã thu
hút rất nhiều tổ chức, cá nhân,
nhóm cá nhân hưởng ứng
tham gia, nhiều dự án khởi
nghiệp đã hình thành, hiệu
ứng xã hội tích cực và sức lan
tỏa rộng lớn để hỗ trợ ươm
tạo, phát triển thành các
doanh nghiệp khởi nghiệp.
Đến nay tỉnh cũng đã hình
thành được 02 Khu không
gian làm việc chung hỗ trợ
các ý tưởng dự án khởi nghiệp
sáng tạo, đặc biệt trong đó có
01 khu không gian làm việc
chung do doanh nghiệp đầu tư
xây dựng. 

1.Cuộc thi Ý tưởng khởi
nghiệp sáng tạo tỉnh Hà
Tĩnh năm 2019:

Số hồ sơ đăng ký tham gia:
36 dự án, kết quả:

TT Tên dự án
Tác giả/nhóm tác giả

đại diện
Đạt giải

1
Dự án Mô hình sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ
nghệ phục vụ du lịch, gia dụng tiện ích kết
hợp với không gian trải nghiệp, sáng tạo

Đại diện Nhóm tác giả: Ông
Phan Văn Thành Giải Nhất

2
Dự án Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công
nghệ cao sản xuất kinh doanh chế biến các
dòng sản phẩm Omega An Phát

Tác giả: Ông Lê Văn An Giải Nhì

3 Dự án Nghiên cứu sản xuất dung dịch bọc
đạm

Tác giả:
Ông Vương Khả Cúc Giải Nhì

4

Dự án Phát triển một số sản phẩm từ nhung
hươu Hương Sơn: Nhung hươu khô tán
bột, nhung hươu khô thái lát, nhung hươu
ngâm mật ong, rượu nhung hươu

Tác giả:
Ông Trần Đình Chiến Giải Ba

5
Dự án Xây dựng mô hình nông nghiệp hữu
cơ bền vững kết hợp với trải nghiệm giáo
dục nông nghiệp 

Nhóm tác giả: 
Bà Trần Thị Hằng và

Bà Nguyễn Thị Ngà
Giải Ba

6
Dự án: Chăm sóc sức khỏe tại nhà cho
người cao tuổi mắc bệnh mãn tính trên địa
bàn thành phố Hà Tĩnh

Đại diện Nhóm tác giả: Ông
Bá Chí Thanh Giải ba Giải Ba

7

Dự án Đầu tư mô hình trồng rau thủy canh
công nghệ cao kết hợp nuôi cá bằng hệ
thống “sông trong ao” và sản xuất điện mặt
trời tại Trường Đại học Hà Tĩnh, tỉnh Hà
Tĩnh

Đại diện Nhóm tác giả: Ông
Nguyễn Hữu Đồng Khuyến khích
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2. Kết quả Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2020:
Số hồ sơ đăng ký tham gia: 56 dự án, kết quả:

TT Tên dự án
Tác giả/nhóm tác giả

đại diện
Đạt giải

1 Dự án sản xuất bánh đa nem theo công
nghệ tiên tiến, hệ thống phơi sấy khép kín Tác giả  Đỗ Đức Đạt Giải Nhất

2
Dự án nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn
bằng công nghệ lọc tuần hoàn sử dụng
Copepoda làm thức ăn

Tác giả: Phan Văn Hài –
PGĐ Công ty TNHH Ứng dụng
công nghệ cao Nhân Lộc

Giải Nhì

3 Dự án Hoàn thiện quy trình ương dưỡng và
nuôi bò thịt từ nguồn bò đực sữa sơ sinh Tác giả: Nguyễn Hữu Sỹ Giải Nhì

4 Dự án Phát huy tiềm năng kinh tế thông
qua việc bảo tồn một số giống lan quý hiếm

Tác giả:
Phan Trung Hiếu

Giải Ba

5 Dự án sản xuất và kinh doanh sản phẩm
Hành tăm Thiên Lộc theo chuỗi giá trị

Nhóm tác giả:
Đào Thị Cẩm Nhung
Đào Văn Ngọc 
Đào Văn Dũng

Giải Ba

6 Dự án sản xuất mì dinh dưởng, thực dưỡng
kết hợp xây dựng vùng nguyên liệu sạch

Tác giả:
Lê Ngọc Thành

Giải Ba

7

Dự án Kinh doanh theo mô hình Hướng
dẫn học sinh THPT hiểu biết về cấu tạo và
kĩ năng xử lý một số hư hỏng của xe đạp,
xe đạp điện

Nhóm tác giả:
Phan Mạnh Nguyên
Nguyễn Thị Kim Ngân

Khuyến khích

8
Dự án phát triển sản phẩm giống ngao phục
vụ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh
Hà Tĩnh

Tác giả:
Lê Xuân Hùng – GĐ HTX

Nuôi trồng thủy sản Hùng Thuận
Khuyến khích

9 Nghiên cứu sản xuất và kinh doanh chế
phẩm sinh học trong nuôi tôm tại Hà Tĩnh

Tác giả:
Lê Cao Anh

Khuyến khích

10 Dự án Nền tảng số hóa và kết nối tất cả các
lĩnh vực tại Hà Tĩnh: hatinhcogi.com

Đại diện nhóm tác giả:
Bùi Xuân Đức
Hoàng Trung Hiếu
Nguyễn Viết Nga
Hoàng Trọng Hởi

Khuyến khích

8

Dự án Đầu tư và khai thác trung tâm trưng
bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP và
hàng hóa sản xuất trong tỉnh Hà Tĩnh kết
hợp với Không gian làm việc chung cho
doanh nghiệp

Đại diện Nhóm tác giả: Ông
Trần Quốc Huy Khuyến khích

9 Dự án Sàn giao dịch các loại giày bảo hộ Ông Nguyễn Văn Hiếu Khuyến khích

10
Dự án Trung tâm phát triển kỹ năng bảo vệ
bản thân, phòng chống xâm hại trẻ em “Hy
vọng - Hope

Tác giả: 
Ông Phan Trung Hiếu

Khuyến khích
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3. Kết quả Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2021:
Số hồ sơ đăng ký tham gia: 40 dự án, kết quả:

TT Tên dự án
Tác giả/nhớm tác giả

đại diện
Đạt giải

1
Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất gạch
không nung lõi xốp Smart G-VRO

Tác giả: Lê Hữu Tuấn –
Giám đốc  Công ty Cổ phần
xây dựng Phượng Hoàng HT

Giải Nhất

2
Dự án Ứng dụng KH&CN sản xuất phân
bón hữu cơ quy mô công nghiệp tại Hà
Tĩnh

Tác giả:Phạm Văn Duy –
Giám đốc Công ty CP sản
xuất phân bón Thống Nhất

Giải nhì

3 Dự án sản xuất chế biến các sản phẩm từ
bưởi Phúc Trạch

Tác giả: Lê Thị Cẩm Vân -
Giám đốc Hợp tác xã Nông
nghiệp và dịch vụ Thảo Vân

Giải nhì

4

Dự án Thúc đẩy kinh doanh thông qua Sàn
thương mại điện tử kết hợp mô hình đối tác
online HatiMall.com và Trang web địa
điểm TinhHaTinh.com

Tác giả: Kiều Lê Hoàng –
Giám đốc Công ty TNHH
Marketing Số Việt Nam

Giải ba

5

Dự án mô hình sản xuất bánh ram kết hợp
công nghệ hiện đại và truyền thống nhằm
phát huy, bảo tồn nghề truyền thống Hà
Tĩnh

Tác giả:  Lê Hoài Thu – Chủ
Hộ Kinh doanh Lê Hoài Thu
(Cơ sở xuất bánh ram Anh
Thu)

Giải ba

6 Dự án Đa dạng hóa sản phẩm “cam bù
Hương Sơn”

Nhóm tác giả:  1. Đinh Bảo
Ngọc - Học sinh Trường Tiểu
học và Trung học cơ sở Sơn
Hồng
2. Hồ Yến Nhi  - Học sinh
Trường Tiểu học và THCS
Sơn Hồng 

Giải ba

7
Xây dựng mô hình kinh doanh bán hàng
online bằng hệ thống website Automation
– Hatinhweb.net

Tác giả:
Ngô Phúc Hoàng - Giám đốc
Công ty TNHH Thiết Kế
Website Hà Tĩnh

Khuyến khích

8 Dự án Ứng dụng đặt xe công nghệ, book
ship giao hàng, đặt đồ ăn nhanh

Nhóm tác giả:  
1. Nguyễn Hữu Ánh -  Số 36
Nguyễn Công Trứ, TP Hà
Tĩnh; 
2. Phạm Minh Pháp -  Sinh
viên Trường Đại Học Hà Tĩnh 

Khuyến khích

9 Dự án sản xuất chất tẩy rửa từ tinh dầu cây
Tràm Trà

Tác giả: 
Hoàng Thị Oanh – Sinh viên
Trường Đại Học Hà Tĩnh

Khuyến khích

10

Dự án chủ động xây dựng chuyển đổi mô
hình kinh doanh thực phẩm linh hoạt, tinh
gọn thích ứng với tình hình dịch bệnh
covid-19 hiện nay

Nhóm tác giả:  
1. Trần Thị Lệ Thúy - Giáo
viên Trường THPT Nguyễn
Công Trứ
2. Trần Lê Gia Bảo -  Học sinh
Trường THPT Nguyễn Công
Trứ

Khuyến khích
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11

Dự án Đầu tư mô hình sản xuất,
cung ứng, trao đổi giống dê và dê
thịt tại Trại Trường Đại học Hà
Tĩnh

Nhóm tác giả:  1. TS. Võ Văn Hùng -
Giảng viên Trường ĐH Hà Tĩnh 
2. ThS. Nguyễn Hữu Đồng – Giảng
viên Trường ĐH Hà Tĩnh

Dự án 
tiềm năng

12
Dự án “Nâng cao chất lượng việc
làm và giải quyết việc làm thông
qua ứng dụng Việc làm Việt”

Tác giả: Lương Lê Tuấn Anh -  Cán
bộ Phòng Bảo hiểm thất nghiệp,
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Tĩnh

Dự án 
tiềm năng

Cuộc thi Ý tưởng Khởi
nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh
năm 2021 đã được tổ chức
trên tinh thần đổi mới, thống
nhất, đồng bộ mặc dù chịu tác
động của dịch bệnh Covid
nhưng vẫn tạo sự lan tỏa và
chuyển biến mạnh mẽ trong
toàn thể hệ sinh thái khởi
nghiệp ĐMST của tỉnh nhà.
Với mục tiêu khuyến khích,
nâng cao tinh thần khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng
thời tìm kiếm, chọn lọc và tôn
vinh các ý tưởng, dự án khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm
năng, góp phần hình thành các
doanh nghiệp khởi nghiệp
hiệu quả tạo động lực thúc
đẩy KTXH tỉnh Hà Tĩnh phát
triển.

Triển khai đồng bộ các giải
pháp hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp, hỗ trợ các ý tưởng, dự
án khởi nghiệp, Sở KH&CN
– Cơ quan thường trực Ban
Tổ chức cuộc thi đã tổ chức
nhiều hoạt động tập huấn,
hướng dẫn, hỗ trợ, kết nối để
hoàn thiện sản phẩm khởi
nghiệp và phối hợp với Tỉnh
đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ
tỉnh, các trường Đại học, cao
đẳng trung cấp nghề trên địa
bàn tỉnh và các địa phương…
từ đó thu hút các tổ chức, cá
nhân tham gia Cuộc thi năm
2021. Sau hơn 5 tháng phát
động và triển khai Cuộc thi,
Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận
được 40 ý tưởng, dự án khởi
nghiệp đăng ký dự thi, trong
đó:

+ Về đối tượng tham gia
có: 04 doanh nghiệp (chiếm

10,0 %); 11 Hợp tác xã, cơ sở
sản xuất (chiếm 27,5%), 11 cá
nhân (chiếm 25,0%), 15 nhóm
cá nhân (chiếm 37,5%). Trong
đó:

+ Số ý tưởng, dự án khởi
nghiệp đăng ký tham gia cuộc
thi có 25 dự án đã tạo ra sản
phẩm hoặc đã và đang triển
khai dự án (chiếm 62,5%). 

+ Lĩnh vực dự thi: nông
nghiệp 21 dự án (chiếm
52.5%); công nghệ thông tin
04 dự án (chiếm 10%); môi
trường 02 dự án (chiếm
5,0%); du lịch 01 dự án
(chiếm 2,5%); xây dựng 01
dự án (chiếm 2,5%); thương
mại dịch vụ và các lĩnh vực
khác 11 dự án (chiếm 27,5%).  

Năm nay, tuy ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19
nhưng cũng đã có nhiều tổ
chức, doanh nghiệp cá nhân
quan tâm hưởng ứng và đăng
ký tham gia cuộc thi, các dự
án khởi nghiệp dự thi nhìn
chung có tính sáng tạo, tính
mới, đa dạng có tiềm năng
phát triển, đặc biệt nhiều ý
tưởng, dự án khởi nghiệp chất
lượng cao và tương đối đồng
đều, qua đó đã góp phần phát
triển khởi nghiệp, phát huy
được tính sáng tạo trong cộng
đồng khởi nghiệp trên địa bàn
tỉnh nói riêng và cả nước nói
chung.

Để lựa chọn những ý
tưởng một cách khách quan,
chính xác và chất lượng cao,
Ban Tổ chức đã thành lập 02
Hội đồng Giám khảo chấm
thi: vòng sơ khảo và vòng
chung kết. Trên cơ sở kết quả

chấm vòng sơ khảo, Ban Tổ
chức đã lựa chọn 12 ý tưởng,
dự án khởi có tiềm năng nhất
vào vòng chung kết. Sau vòng
sơ khảo, Ban Tổ chức Cuộc
thi đã thành lập tổ tư vấn tập
huấn, hướng dẫn hoàn thiện ý
tưởng, dự án và kỹ năng
thuyết trình cho 12 nhóm dự
án vào vòng chung kết. Với
những tâm huyết và trình độ
chuyên môn cao của các
chuyên gia tư vấn, thành viên
Hội đồng Giám khảo là các
nhà quản lý, doanh nhân,
doanh nghiệp, nhà khoa học
có uy tín và kinh nghiệm, đã
hỗ trợ rất lớn cho các dự án
nhất là về khả năng thuyết
trình, xây dựng mô hình kinh
doanh và tiếp cận thị trường...
là những kiến thức hết sức bổ
ích cho các tác giả, nhóm tác
giả phát triển sản phẩm, hình
thành các doanh nghiệp khởi
nghiệp đi vào hoạt động hiệu
quả. Đây chính là mục tiêu
lớn nhất của cuộc thi và cũng
là mục tiêu hướng đến của Đề
án hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở kết quả chấm
vòng chung kết, Ban Tổ chức
đã chọn 12 hồ sơ xuất sắc nhất
để trao giải cuộc thi và ươm
tạo phát triển, điển hình như: 

- Về ý tưởng khởi nghiệp
sáng tạo: Dự án xây dựng ứng
dụng Việc làm Việt nhằm giải
quyết vấn đề cung cầu lao
động, giải quyết nhu cầu tìm
việc của người lao động trong
bối cảnh dịch bệnh covid-19,
người lao động hồi hương; Dự
án Ứng dụng đặt xe công
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nghệ, book ship giao hàng,
đặt đồ ăn nhanh giải quyết
vấn đề đặt xe công nghệ 4.0
và giao nhận hàng hóa, thực
phẩm khi nhu cầu tăng nhanh
do ảnh hưởng dịch bệnh
covid-19 khách hàng hạn chế
đi lại, giao dịch trực tiếp hàng
hóa sản phẩm; Dự án chủ
động xây dựng chuyển đổi mô
hình kinh doanh thực phẩm
linh hoạt, tinh gọn thích ứng
với tình hình dịch bệnh covid-
19 hiện nay. Năm nay có khá
nhiều ý tưởng khởi nghiệp
sáng tạo đề xuất giải pháp,
phương án sản xuất kinh
doanh nhằm góp phần giải
quyết khó khăn trong đại dịch
covid-19 đang tác động sâu
sắc đến mọi mặt của đời sống
xã hội. 

Dự án Đầu tư mô hình sản
xuất, cung ứng, trao đổi giống
dê và dê thịt tại Trại Trường
Đại học Hà Tĩnh là một
hướng đi mới nhằm đưa các
kết quả nghiên cứu KHCN từ
trường đại học ra thương mại
hóa, tạo ra sản phẩm sản xuất
kinh doanh và giúp phát triển
nghề nuôi dê trên địa bàn tỉnh,
đặc biệt là thúc đẩy phát triển
ngành nghề nuôi “dê hương
sơn”, sản phẩm đã có thương
hiệu và danh tiếng…

Dự án sản xuất chất tẩy rửa
từ tinh dầu cây Tràm Trà là dự
án sản xuất chất tẩy rửa từ
thiên nhiên, thân thiện với con
người, sản phẩm có thể thay
thế các sản phẩm tẩy rửa đang
được sử dụng….

- Về dự án đã và đang thực
hiện: 

Dự án xây dựng Nhà máy
sản xuất gạch không nung lõi
xốp Smart G-VRO từ việc
chuyển giao quyền sử dụng
bản quyền sáng chế “Gạch
kiểu tấm 3D” do Cục Sở hữu
trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ
độc quyền;

Dự án mô hình kinh doanh

bán hàng online bằng hệ
thống website Automation –
Hatinhweb.net và Dự án Sàn
thương mại điện tử kết hợp
mô hình đối tác online Hati-
Mall.com thúc đẩy ứng dụng
công nghệ thông tin, công
nghệ số vào kinh doanh
thương mại điện tử, góp phần
thúc đẩy kinh doanh thương
mại điện tử của tỉnh Hà Tĩnh,
đưa sản phẩm của tỉnh Hà
Tĩnh tiêu thụ trên kênh kinh
doanh online trong phạm vi
tỉnh Hà Tĩnh cũng như cả
nước; 

Dự án mô hình sản xuất
bánh ram kết hợp công nghệ
hiện đại và truyền thống nhằm
phát huy, bảo tồn nghề truyền
thống Hà Tĩnh: sản phẩm dự
án được chứng nhận đạt
OCOP 3sao, thị trường sản
phẩm được tiêu thu trong và
ngoài tỉnh, đặc biệt đang
hướng đến thị trường xuất
khẩu Hàn Quốc, Nhật Bản… 

Dự án Ứng dụng KH&CN
sản xuất phân bón hữu cơ quy
mô công nghiệp tại Hà Tĩnh
của Công ty CP sản xuất phân
bón Thống Nhất là dự án ứng
dụng dây chuyền công nghệ
sản xuất phân bón cho cây
trồng theo xu hướng sản xuất
nông nghiệp hữu cơ, hạn chế
sử dụng sử dụng các loại phân
bón tổng hợp, phù hợp với
định hướng phát triển nông
nghiệp hữu cơ của Chính
phủ…

Dự án chế biến các sản
phẩm từ “cam bù Hương
Sơn”, bưởi Phúc Trạch…
nhằm ứng dụng công nghệ
vào chế biến sâu các sản
phẩm nông sản của địa
phương, phát triển đa dạng
hóa các sản phẩm chế biến từ
cam bưởi là một hướng đi mà
tỉnh đang quan tâm triển
khai….. 

Qua Cuộc thi, Ban Tổ chức
nhận thấy không chỉ 12 dự án

tiêu biểu đạt giải, mà cả 40 dự
án dự thi là những sản phẩm
xuất phát từ tâm huyết, sự
đam mê sáng tạo khởi nghiệp
của cộng đồng khởi nghiệp
Hà Tĩnh/ Hệ sinh thái khởi
nghiệp Hà Tĩnh. Các dự án
của các bạn đều mang tính
sáng tạo, thiết thực, hiệu quả,
góp phần xây dựng tinh thần
khởi nghiệp, tham gia phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh
Hà Tĩnh. 

- Doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo là
con đường để đưa ứng dụng
công nghệ mới, phương thức
sản xuất kinh doanh mới vào
thực tiển, đó là xu hướng tất
yếu để thực hiện tái cơ cấu
nền kinh tế, thích ứng với
cuộc CMCN lần thứ 4, đặc
biệt là trong bối cảnh thực
hiện chương trình chuyển đổi
số quốc gia, qua đó giúp
doanh nghiệp phát triển nhanh
và bền vững. Sau cuộc thi
năm 2021, Sở Khoa học và
Công nghệ sẽ phối hợp với
các ngành, các địa phương
triển khai đồng bộ các giải
pháp hỗ trợ cho cộng đồng
khởi sự kinh doanh và Khởi
nghiệp ĐMST trên toàn tỉnh,
nhằm phát huy tinh thần đổi
mới sáng tạo, khai thác được
tiềm năng trí tuệ và các lợi thế
của địa phương để khởi
nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo
thành công. Ngoài những đề
án, chiến lược, quy hoạch và
kế hoạch thúc đẩy các lĩnh
vực kinh tế xã hội tiềm năng,
thúc đẩy các hoạt động đầu tư,
xây dựng cơ chế chính sách
tạo môi trường cho cộng đồng
doanh nghiệp khởi nghiệp, Sở
KH&CN sẽ tiếp tục tham
mưu lãnh đạo tỉnh có những
quyết sách hỗ trợ cho các
doanh nghiệp ứng dụng tiến
bộ KHCN để biến những ý
tưởng khởi nghiệp đi vào thực
chất, trong đó sẽ hỗ trợ các ý
tưởng khởi nghiệp đạt giải
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cuộc thi thông qua các chính
sách hỗ trợ của tỉnh như bảo
hộ quyền SHTT, đổi mới công
nghệ, chuyển giao công nghệ
cải tiến quy trình sản xuất,
nâng cao chất lượng sản
phẩm,… theo quy định tại
Nghị Quyết số 91/2018/NQ-
HĐND, 215/2020/NQ-
HĐND, 252/2020/ NQ-
HĐND của HĐND tỉnh cũng

như nhiều chính sách mới
nhằm từng bước hỗ trợ đưa
sản phẩm khởi nghiệp đứng
vững trên thị trường

4. Triển khai chính sách
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh theo
Nghị quyết số 91/2018/NQ-
HĐND ngày 18/7/2018 của
HĐND tỉnh

Triển khai chính sách hỗ

trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo theo Nghị quyết số
91/2018/NQ-HĐND, đến nay
đã tham mưu UBND tỉnh bố
trí kinh phí hỗ trợ thực hiện
04 dự án khởi nghiệp sáng tạo
năm 2019-2020 với số tiền
1.645 triệu đồng và hoàn thiện
các thủ tục xét duyệt, thẩm
định tài chính và ký hợp đồng
triển khai dự án.

TT Tên dự án Số tiền (triệu đồng) Ghi chú

1

Dự án xây dựng mô hình khu không gian
làm việc chung hỗ trợ các ý tưởng dự án
khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh – Công
ty CP CED Central

595/662 Cấp kinh phí 2 đợt
triển khai thực hiện

2
Dự án Mô hình sản xuất đồ gỗ thủ công mỹ
nghệ kết hợp không gian sáng tạo trải
nghiệm đồ gỗ và du lịch làng nghề 

350 Bố trí kinh phí đợt 1

3
“Dự án Phát huy tiềm năng kinh tế thông
qua việc bảo tồn và phát triển một số loài lan
rừng quý hiếm” 

350

Bố trí kinh phí đợt 1, tổ
chức họp hội đồng
KHCN xét duyệt thuyết
minh dự án KHCN

4
Dự án xây dựng mô hình nuôi tôm siêu thâm
canh 3 giai đoạn bằng công nghệ lọc tuần
hoàn sử dụng Copepoda làm thức ăn

350 Bố trí kinh phí đợt 1

Thông qua triển khai Nghị
quyết, Sở KHCN với vai trò là
cơ quan đầu mối đã tập trung
chỉ đạo, triển khai nhiều hoạt
động hỗ trợ khởi nghiệp sáng
tạo, góp phần tạo môi trường
thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ
quá trình hình thành và phát
triển hệ sinh thái khởi nghiệp
sáng tạo, thúc đẩy phát triển
khu vực kinh tế tư nhân, tạo
việc làm và phát huy tinh thần
sáng tạo trong phát triển kinh
tế - xã hội địa phương, thể
hiện một số kết quả nổi bật
sau: từng bước hình thành và
phát triển hệ sinh thái khởi
nghiệp sáng tạo hoạt động có
hiệu quả nhận được sự quan
tâm, tham gia đông đảo tầng
lớp trên địa bàn tỉnh; năm
2019 -2021 thông qua cuộc
thi đã thu hút được 132 dự
án/ý tưởng khởi nghiệp sáng

tạo tham gia trên nhiều ngành
nghề, lĩnh vực khác nhau:
nông nghiệp, công nghệ thông
tin, y tế, giáo dục, du lịch –
dịch vụ… và bước đầu đã có
32 dự án khởi nghiệp sáng tạo
được lựa chọn để ươm tạo và
hỗ trợ phát triển thông qua các
chính sách của đề án; hỗ trợ
thành lập khu không gian làm
việc chung, hỗ trợ khởi
nghiệp sáng tạo do Công ty
Cổ phần CED Central đầu tư,
nhằm thực hiện xã hội hóa
trong hoạt động đầu tư khởi
nghiệp sáng tạo, thu hút được
đông đảo các doanh nghiệp
khởi nghiệp tham gia; thông
qua việc tạo hành lang pháp lý
và cơ chế chính sách hỗ trợ
hoạt động khởi nghiệp sáng
tạo, đã có nhiều doanh nghiệp
khởi nghiệp sáng tạo, khai
thác tài sản trí tuệ, ứng dụng

công nghệ mới, mô hình kinh
doanh mới thành công, góp
phần phát triển kinh tế - xã hội
địa phương.

5. Để Cuộc thi ý tưởng
khởi nghiệp sáng tạo các năm
tiếp theo thực sự là một sân
chơi bổ ích, là nơi tìm kiếm,
ươm tạo, hỗ trợ phát triển các
ý tưởng, dự án khởi nghiệp,
khởi nghiệp sáng tạo và việc
triển khai cuộc thi thực sự
thiết thực, có hiệu quả:

- Các sở ban ngành,
UBND cấp huyện cần tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên
truyền về cuộc thi, vận động
các tổ chức, cá nhân tham gia
cuộc thi và tiếp tục đồng hành
hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi
nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo
tham gia cuộc thi, cũng như
tiếp cận với các chính sách hỗ
trợ của tỉnh.
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Ông Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở KH&CN, phát động Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng
tạo năm 2022; ảnh: QT

- Các trường Đại học, cao
đẳng, trung cấp nghề, các cơ
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ
trợ học sinh, sinh viên xây
dựng ý tưởng, dự án khởi
nghiệp và đào tạo, huấn luyện
hỗ trợ các ý tưởng khởi
nghiệp của học sinh sinh viên
được cụ thể hóa hình thành
các dự án khởi nghiệp có khả
năng triển khai thực tế, có
hiệu quả để tham gia Cuộc thi
trong các năm tiếp theo;

- Đối với sinh viên, thanh
niên đại diện cho thế hệ trẻ
cần phát huy trí tuệ, tích cực
đề xuất nhiều ý tưởng, dự án
khởi nghiệp có tính khả thi
cao  nhằm góp phần đẩy mạnh
phát triển phong trào khởi
nghiệp và để xây dựng tỉnh
Hà Tĩnh trở thành điểm sáng
của cả nước. Các tổ chức, cá

nhân có ý tưởng, dự án hoặc
đang dự định khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tiếp tục tập trung
đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện
và phát triển thành các sản
phẩm để tham gia Cuộc thi
trong các năm tiếp theo.

- Để hiện thực hoá các ý
tưởng, dự án khởi nghiệp
trong các Cuộc thi Ý tưởng
Khởi nghiệp sáng tạo, đề nghị
cần có sự vào cuộc của rất tích
cực của các bên liên quan
như: các nhà khởi nghiệp, các
cơ quan quản lý nhà nước, các
tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp,
các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi
nghiệp, các nhà đầu tư, cộng
đồng doanh nghiệp, các cơ
quan truyền thông... 

- Đối với Sở Khoa học và
Công nghệ - Cơ quan Thường
trực Cuộc thi và các đơn vị

liên quan tiếp tục nghiên cứu,
tham mưu hỗ trợ phát triển
các ý tưởng, dự án khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo để có
hiệu quả, mang tính đột phá.
Phát triển các ý tưởng, dự án
khởi nghiệp sau cuộc thi
nhằm phát triển thành các sản
phẩm chất lượng, kinh tế,
thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt
là cần có sự kết nối tinh thần
hỗ trợ cho hoạt động khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo của
doanh nghiệp đi trước dẫn dắt
các doanh nghiệp khởi nghiệp
sau.

Trên đây là những kết quả
triển khai và những vấn đề
đúc kết sau 3 năm tổ chức
cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo
tại Hà Tĩnh, xin được chia sẽ.

ĐKV
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Thực hiện Công văn số
3282/BGDĐT-TĐKT ngày 28
tháng 7 năm 2017 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
về việc hướng dẫn thực hiện
Phong trào thi đua “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học”
giai đoạn 2016-2020, trong
những năm qua ngành GDĐT
tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh
nghiên cứu, đổi mới sáng tạo

trên nhiều lĩnh vực, đạt được
nhiều kết quả tích cực, góp
phần nâng cao chất lượng,
hiệu quả GDĐT.

Đổi mới quản lý nhà
trường

Xác định đổi mới quản lý
có ý nghĩa then chốt, ngành
GDĐT Hà Tĩnh luôn coi trọng
việc ứng dụng khoa học và

công nghệ vào công tác quản
lý. Các nhà trường khai thác
ứng dụng tối đa các tiện ích
của một số phần mềm quản lý
trường học như hệ thống quản
lý văn bản và điều hành công
việc (TDOffice); quản lý cán
bộ (PMIS Online, Smas,
Vnedu); quản lý CSVC, thư
viện, thiết bị (Misa, Smas,
Vnedu); quản lý trường học

ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TRONG NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

Nguyễn Quốc Anh
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao chứng nhận đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 11 (năm 2020 – 2021) cho thầy giáo Đặng Hữu Tường - Hiệu trưởng
Trường THCS Thụ Hậu, Lộc Hà. Ảnh: PC
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(Smas, Vnedu); quản lý tài
chính (Misa); quản lý thông
tin Phổ cập - Xóa mù chữ (Hệ
thống thông tin Phổ cập - Xóa
mù chữ); quản lý thông tin
CSDL Ngành… 

Sở GDĐT đã chỉ đạo triển
khai sử dụng, quản lý hồ sơ
chuyên môn điện tử (Lịch báo
giảng, Sổ điểm điện tử, Giáo
án điện tử, Sổ đăng bộ điện tử,
…) qua hệ thống quản lý
trường học Smas, Vnedu từ
năm học 2018-2019. Nhờ đó
mà các cấp quản lý đã chỉ đạo
hoạt động chuyên môn trong
các trường học thuận tiện, kịp
thời, sâu sát hơn; giáo viên sử
dụng hồ sơ chuyên môn dễ
dàng hơn, bớt được nhiều thủ
tục rườm rà; việc đánh giá kết
quả học tập và rèn luyện của
học sinh kịp thời và chính xác
hơn; trong các trường học bớt
được nhiều hồ sơ giấy gây
lãng phí. 

Lãnh đạo các trường học
đã có các biện pháp khuyến
khích cả về vật chất lẫn tinh
thần giúp cán bộ, giáo viên tự
xây dựng bài giảng điện tử và
các phần mềm dạy học; đã
phát động thi đua, tổ chức các
cuộc thi sử dụng phần mềm
làm công cụ để thiết kế bài
giảng điện tử; tổ chức các đợt
thao giảng sử dụng bài giảng
điện tử nhằm thúc đẩy việc
ứng dụng CNTT vào giảng
dạy, đồng thời xây dựng
nguồn học liệu mở (tư liệu
điện tử, bài giảng điện tử, giáo
án điện tử,...) ở đơn vị mình.

Đổi mới phương pháp,
hình thức tổ chức dạy học;
phát triển chương trình nhà
trường

Các cơ sở giáo dục đẩy
mạnh đổi mới phương pháp
dạy học nhằm phát huy tính
tích cực, chủ động, sáng tạo
của người học; tăng cường

việc vận dụng kiến thức để
giải quyết các tình huống đặt
ra trong thực tiễn; tổ chức dạy
học phân hóa phù hợp các đối
tượng học sinh khác nhau. Sở
GDĐT khuyến khích các cơ
sở giáo dục chủ động phát
triển chương trình hiện hành
phù hợp với tình hình thực tế
theo định hướng phát triển
phẩm chất, năng lực của học
sinh, tiệm cận Chương trình
GDPT 2018.

Đã có hàng trăm nội dung
bài dạy được các nhà trường
nghiên cứu điều chỉnh theo
định hướng phát triển phẩm
chất, năng lực của học sinh.
Nhiều hoạt động giáo dục
được triển khai như dạy học
qua các câu lạc bộ, dạy học
qua di sản, qua cơ sở sản xuất,
kinh doanh; dạy tiếng Anh
theo năng lực thực tế của học
sinh; tổ chức các hoạt động
giao lưu, trải nghiệm cho học
sinh (điển hình có các trường
THPT: Chuyên Hà Tĩnh, Cẩm
Bình, Hồng Lĩnh; THCS Lê
Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh),
THCS Hoàng Xuân Hãn (Đức
Thọ)…)

Với phương châm xây
dựng môi trường giáo dục an
toàn, vệ sinh, có tinh thần
tham gia và dân chủ; đổi mới
cơ chế quản lý chuyên môn,
sinh hoạt tổ/nhóm chuyên
môn dựa trên nghiên cứu bài
học; bồi dưỡng các nội dung
chuyên môn, nâng cao tay
nghề cho giáo viên, các giáo
viên đã nghiên cứu, ứng dụng
các phần mềm, tiện ích phục
vụ dạy học như: thiết kế bài
giảng điện tử e-Learning;
quản lý đề thi trắc nghiệm In-
test, thí nghiệm ảo.

Năm học 2020-2021,

Thầy giáo Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo trao giải Ba cho các nhóm tác giả tại Cuộc thi sáng
tạo dành cho TTNNĐ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 12, năm 2021. 

Ảnh: PC
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nhiều cơ sở giáo dục đã
nghiên cứu và đưa giáo dục
STEM (giáo dục tích hợp
Khoa học – Công nghệ – Kỹ
thuật – Toán) vào nhà trường.
Có 09 dự án STEM của học
sinh tham gia dự thi khoa học
kỹ thuật thi cấp tỉnh, 01 dự án
được vào vòng chung kết toàn
quốc (Dự án “Nước chấm cua
đồng Hương Sơn” của học
sinh Trường THCS Lê Bình,
huyện Hương Sơn).

Các nhà trường tích cực
đổi mới PPDH để phát huy
tính tích cực, chủ động, sáng
tạo, rèn luyện phương pháp tự
học và vận dụng kiến thức, kĩ
năng của học sinh; vận dụng
dạy học giải quyết vấn đề, dạy
học thực hành, dạy học theo
dự án; ứng dụng công nghệ
thông tin; tổ chức dạy học
phân hoá phù hợp các đối
tượng học sinh khác nhau...
Có nhiều giáo viên đã chủ
động học hỏi, đi đầu trong
việc đổi mới giáo dục, ứng
dụng công nghệ thông tin và
sử dụng ngoại ngữ để dạy
học.

Trong các năm 2020, 2021
trước tình hình dịch Covid-19
diễn biến phức tạp, Sở đã chỉ
đạo các nhà trường áp dụng
linh hoạt, sáng tạo các hình
thức dạy học phù hợp để hoàn
thành chương trình, nội dung
dạy học như: Dạy học trực
tuyến, tự học có hướng dẫn,
dạy học qua truyền hình...

Đổi mới phương pháp và
hình thức kiểm tra, đánh giá 

Trên cơ sở Thông tư số
26/2020/TT-BGDĐT ngày
26/8/2020 của Bộ GDĐT về
việc sửa đổi, bổ sung một số
điều của Quy chế đánh giá,
xếp loại học sinh trung học,

ngành GDĐT đã đẩy mạnh
nghiên cứu, đổi mới kiểm tra
đánh giá học sinh, chủ động
trong đánh giá thường xuyên
theo hình thức trực tiếp hoặc
trực tuyến thông qua: hỏi -
đáp, viết, thuyết trình, thực
hành, thí nghiệm, sản phẩm
học tập,... 

Quá trình tổ chức các hoạt
động học kết hợp đánh giá
thường xuyên đã góp phần đổi
mới phương pháp dạy học,
đổi mới kiểm tra đánh giá
theo định hướng phát triển
năng lực học sinh. Sở GDĐT
tiếp tục đổi mới thi học sinh
giỏi, tăng cường giao lưu, thi
thực hành thí nghiệm, thi nói
với các môn Ngoại ngữ, đặc
cách công nhận học sinh giỏi
có chứng chỉ tiếng Anh quốc
tế,… nhằm phát triển các kĩ
năng cho học sinh. 

Toàn ngành đẩy mạnh đổi
mới đánh giá thường xuyên
kết quả dạy học, giáo dục qua
các hình thức: quan sát các
hoạt động trên lớp; qua hồ sơ
học tập, vở hoặc sản phẩm
học tập; qua kết quả thực hiện
một dự án học tập, nghiên cứu
khoa học kĩ thuật; qua kết quả
thực hành, thí nghiệm; qua bài
thuyết trình về kết quả thực
hiện nhiệm vụ học tập.

Sở GDĐT đã chỉ đạo giáo
viên cốt cán cấp tỉnh tổ chức
thi thử Tốt nghiệp THPT trực
tuyến cho học sinh lớp 12.
Mỗi môn thi Tốt nghiệp
THPT đã tiến hành ít nhất 5
lần thi thử trực tuyến nhờ các
công cụ hỗ trợ như Google
Form, Microsoft Form, hay
phần mềm Vitest. Các phần
mềm này cho kết quả nhanh,
chính xác, đồng thời thống kê
được số lượng thí sinh dự thi,

phổ điểm các em đạt được.
Việc kiểm tra giám sát chất
lượng giảng dạy các môn học
của lãnh đạo nhà trường thuận
lợi hơn thông qua bảng thống
kê kết quả từ phần mềm.

Đẩy mạnh phong trào
nghiên cứu, khoa học kĩ
thuật

Cùng với việc đổi mới
mạnh mẽ phương pháp, hình
thức dạy học, phong trào sáng
tạo khoa học – kỹ thuật trong
học sinh cũng được chú trọng.
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.
Mỗi năm đều có trên dưới 5
sản phẩm sáng tạo khoa học –
kỹ thuật của học sinh vào thi
vòng chung kết toàn quốc.
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. 

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

(Xem tiếp trang 17)
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Bảo vệ môi trường là một
nội dung quan trọng trong
thực hiện chiến lược phát triển
bền vững, quá trình công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất
nước. Trong những năm gần
đây tại Hà Tĩnh, nhiều công
nghệ mới đã được nghiên cứu,
chuyển giao và ứng dụng
mang lại hiệu quả trong xử lý,
hạn chế ô nhiễm môi trường
trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đối với chất thải rắn sinh

hoạt, Sở Tài nguyên và Môi
trường đã phối hợp Trung tâm
ứng dụng tiến bộ Khoa học và
Công nghệ Hà Tĩnh tuyên
truyền, tập huấn phân loại rác,
chuyển giao, hướng dẫn
người dân xây dựng mô hình
xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia
đình để tự sản xuất phân bón
bằng việc sử dụng chế phẩm
sinh học để ủ phân vi sinh,
như: EM, Hatimic, Hatibio,…
. Theo đó gắn với thực hiện

tiêu chí Môi trường trong xây
dựng nông thôn mới tại các
địa phương đã đưa tiêu chí tỷ
lệ hộ gia đình triển khai phân
loại rác tại nguồn đạt trên
90%, trong đó tối thiểu 30%
tổng số hộ gia đình trên địa
bàn từng xã xây dựng mô
hình xử lý rác thải hữu cơ.
Quá trình thực hiện trong thời
gian qua, ngân sách các cấp
đã hỗ trợ các hộ gia đình trong
xây dựng mô hình chế biến xử

ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ MỚI TRONG VIỆC
GIẢM THẢI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI HÀ TĨNH

Phan Lam Sơn
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Đ/c Phan Lam Sơn - Phó GĐ Sở TN&MT đánh giá kết quả tại hội thảo "Ứng dụng chế phẩm
sinh học HATIBIO-CN và công nghệ xử lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi; ảnh: QT
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lý rác hữu cơ, mua chế phẩm
sinh học theo Nghị quyết số
123/2018/NĐ-HĐND ngày
13/2/2018 của HĐND tỉnh
nhằm tăng hiệu quả sử dụng
mô hình, duy trì bền vững.
Đối với các HTX dịch vụ môi
trường, Sở TN&MT đã tham
mưu HĐND tỉnh ban hành
Nghị quyết số 79/2017/NQ-
HĐND ngày 13/12/2017 về
một số chính sách bảo vệ môi
trường giai đoạn 2018-2020
và Nghị quyết số
190/2019/NQ-HĐND ngày
15/12/2019 hỗ trợ tổng cộng
26,123 tỷ đồng (trong đó hỗ
trợ mua chế phẩm sinh học xử
lý mùi hôi tại các điểm tập kết
rác tạm thời là 6,089 tỷ đồng
cho các HTX môi trường tại
13 huyện, thành phố thị xã).

Đối với nước thải sinh hoạt
ở các khu dân cư, đây cũng là
một vấn đề quan trọng tác
động đến môi trường đất, môi
trường nước trên các địa bàn
trong tỉnh (bao gồm khu vực
đô thị và khu vực nông thôn);
thời gian qua, thông qua
chương trình xây dựng nông
thôn mới, UBND tỉnh đã chỉ
đạo các địa phương, khu dân
cư khơi thông cống rãnh, xây
dựng hệ thống mương, tiêu
thoát nước thải về các lưu vực
theo quy hoạch; đồng thời có
biện pháp thu gom xử lý phù
hợp, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường tại các khu, cụm dân
cư. Theo đó, giai đoạn năm
2019-2021, Sở Tài nguyên và
Môi trường đã chủ trì, phối
hợp Trung tâm ứng dụng tiến
bộ KH&CN Hà Tĩnh tăng
cường tập huấn; đồng thời, Sở
đã ban hành văn bản, tài liệu
hướng dẫn các địa phương
triển khai xây dựng mô hình
sơ xử lý nước thải sinh hoạt
trước khi thải ra môi trường
bằng hệ thống bể bê tông hoặc

xây gạch, kết hợp chế phẩm
sinh học để tăng hiệu quả xử
lý. Mặc dù mới triển khai
nhưng số hộ gia đình đã xây
dựng, sử dụng có hiệu quả tại
các địa phương đạt từ 20-30%
tổng số hộ. Đồng thời, trong
giai đoạn 2021-2025 và
những năm tiếp theo, sẽ tiếp
tục tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động thực hiện
xây dựng xã NTM nâng cao,
NTM kiểu mẫu, huyện NTM
nâng cao với tỷ lệ các hộ gia
đình có biện pháp thu gom, xử
lý nước thải sinh hoạt đạt ≥
50% và triển khai nhân rộng,
phấn đấu tiến tới xây dựng
tỉnh đạt chuẩn NTM vào năm
2025 (trong đó tỷ lệ hộ gia
đình có biện pháp thu gom, xử
lý nước thải sinh hoạt bình
quân toàn tỉnh đạt  ≥ 35%). 

Mặt khác, liên quan công
tác bảo vệ môi trường trong
chăn nuôi, Hà Tĩnh đã có một
quá trình thúc đẩy phát triển
chăn nuôi, theo đó tính đến
nay toàn tỉnh có khoảng hơn
260 cơ sở chăn nuôi tập trung
và hàng trăm nghìn cơ sở
chăn nuôi quy mô nhỏ, lẻ,
chăn nuôi hộ gia đình trong
khu dân cư … đang đặt ra
nhiều áp lực về ô nhiễm môi
trường. Để khắc phục, giải
quyết vấn đề ô nhiễm môi
trường trong chăn nuôi, thời
gian qua trong thẩm định, phê
duyệt các hồ sơ môi trường,
cũng như trong triển khai xây
dựng nông thôn mới trên địa
bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và
Môi trường phối hợp các Sở,
ban, ngành liên quan đã
hướng dẫn các chủ cơ sở,
trang trại, gia trại, hộ gia đình
chăn nuôi áp dụng thử nghiệm
nhiều mô hình về xử lý chất
thải (phân, nước thải, mùi
hôi,…) như: áp dụng công
nghệ sinh học giá thể cố định

MBBR kết hợp hóa lý và áp
dụng hố lắng, bể lọc, mương
lọc, chuỗi hồ sinh học để xử
lý và tăng hiệu quả xử lý nước
thải chăn nuôi sau Biogas; sử
dụng đệm lót sinh học trong
chăn nuôi gia cầm; sử dụng
chế phẩm (EM, Hatimic, Hat-
ibio …) trong khử mùi, ủ
phân,…. 

Có thể nói rằng công tác
nghiên cứu, phát triển và ứng
dụng KH&CN trong bảo vệ
môi trường trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh trong thời gian qua
đã đạt được nhiều kết quả, cải
thiện, giảm thiểu ô nhiễm môi
trường, góp phần hoàn thành
tiêu chí môi trường trong xây
dựng nông thôn mới của tỉnh
nhà. Tuy nhiên, so với yêu cầu
và tình hình thực tế đang còn
những khó khăn bất cập, đó
là: điều kiện đất đai địa hình,
cơ sở hạ tầng (nhất là cơ sở xử
lý chất thải) có nơi, có lúc
chưa đáp ứng, chưa đồng bộ;
quá trình triển khai thực hiện
đòi hỏi phải có kinh phí xây
dựng và chi phí quản lý vận
hành; cơ chế chính sách hỗ trợ
nghiên cứu, ứng dụng, đổi
mới KH&CN trong việc giảm
thiểu ô nhiễm môi trường đối
với từng loại hình sản xuất,
kinh doanh chưa được quan
tâm đúng mức; công tác thanh
kiểm tra, theo dõi giám sát
quản lý nhà nước và xử lý vi
phạm đối với các đơn vị, cơ
sở, dự án chưa được thường
xuyên và chưa nghiêm. Mặt
khác, trình độ chuyên môn về
KH&CN của cán bộ trong các
cơ quan quản lý nhà nước
cũng như cán bộ, công nhân
vận hành các hệ thống xử lý
chất thải còn hạn chế, chưa
đáp ứng được yêu cầu ngày
càng cao của công tác quản lý
môi trường; nhiều công nghệ
tiên tiến trong và ngoài nước
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chưa được tiếp cận, triển khai,
ứng dụng ở địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công
tác nghiên cứu, phát triển,
chuyển giao ứng dụng
KH&CN nhằm hạn chế, xử lý
ô nhiễm môi trường, theo
chúng tôi thời gian tới cần tập
trung chỉ đạo khắc phục
những khó khăn bất cập nêu
trên, trong đó quan tâm thực
hiện một số nội dung cụ thể
sau đây:

- Cán bộ quản lý môi
trường các cấp cũng như cán
bộ quản lý vận hành hệ thống
xử lý môi trường tại các cơ sở
chăn nuôi, sản xuất kinh

doanh, các bệnh viện, khu,
cụm công nghiệp,…phải chủ
động học tập, nghiên cứu
nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu
cầu tiếp cận, sử dụng, ứng
dụng KH&CN trong xử lý
môi trường. Đồng thời, tỉnh
cần có chính sách thu hút đầu
tư, khuyến khích các doanh
nghiệp, các cơ quan quản lý
khoa học nghiên cứu, ứng
dụng KH&CN trong lĩnh vực
BVMT hướng tới phát triển
kinh tế tuần hoàn, xanh, bền
vững.

- Gắn với chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng

nông thôn mới, đối với tiêu
chí Môi trường, tiếp tục xem
xét, bổ sung cụ thể hóa chỉ
tiêu, nâng cao mức độ đạt
chuẩn, tỷ lệ về phân loại, xử
lý nước thải, rác thải sinh hoạt
đối với xã NTM, xã NTM
nâng cao, huyện NTM, huyện
NTM nâng cao và tỉnh NTM
vào năm 2025; theo đó các địa
phương, đơn vị, cơ sở sản
xuất kinh doanh trên địa bàn
phải xây dựng kế hoạch lộ
trình, bố trí kinh phí đảm bảo
việc thực hiện chuyển đổi, đổi
mới công nghệ sản xuất, công
nghệ xử lý chất thải, giảm
thiểu ô nhiễm môi trường.

P.L.S

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.

Qua 8 năm triển khai, cuộc
thi Sáng tạo khoa học kĩ thuật
dành cho học sinh trung học
tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút được
20 dự án chất lượng, có tính
ứng dụng cao và khả thi trên
nhiều lĩnh vực. Qua đó, khẳng
định năng lực của học sinh
được phát triển toàn diện. Các
trường trung học dù điều kiện
còn nhiều hạn chế nhưng đã
tích cực đổi mới dạy học, định
hướng và tạo động lực để các
em theo đuổi đam mê, đạt
mục tiêu sáng tạo khoa học kĩ
thuật của mình (THCS Lê
Bình, huyện Hương Sơn).

Phát huy sáng kiến của
cán bộ, giáo viên trong quản
lý và dạy học

Phong trào đúc rút kinh
nghiệm luôn được phát động

và duy trì trong ngành giáo
dục. Những năm gần đây,
sáng kiến của cán bộ, viên
chức ngành giáo dục 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 đã
được nhân rộng, phát huy góp
phần nâng cao chất lượng dạy,
học.

Sở GDĐT đổi mới 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. Trung bình mỗi
năm học, có khoảng 500 sáng

kiến cấp ngành được đánh giá
để lựa chọn ra những sáng
kiến xuất sắc gửi đề nghị Hội
đồng khoa học tỉnh đánh giá.
Chất lượng và giá trị ứng
dụng trong thực tiễn của các
sáng kiến ngày càng được
nâng cao. 

Kết quả của “Đổi mới,
sáng tạo trong dạy và học”
nhiều năm qua đã và đang trở
thành động lực để toàn ngành
GDĐT đặc biệt là các nhà
trường chủ động, sáng tạo,
tích cực đổi mới trong quản
lý, giảng dạy và học tập trong
những năm tới. Ở các kỳ thi
chọn học sinh giỏi cấp Quốc
gia trong 5 năm vừa qua, Hà
Tĩnh luôn nằm ở nhóm 5 tỉnh
dẫn đầu toàn quốc; các môn
thi Tốt nghiệp THPT của Hà
Tĩnh luôn dẫn đầu Bắc Trung
Bộ đã minh chứng cho thành
công của những thay đổi
mang tính đột phá của ngành
GDĐT Hà Tĩnh.

N.Q.A

ĐẨY MẠNH...
(Tiếp theo trang 14)
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Việc áp dụng Hệ
thống quản lý chất
lượng (HTQLCL)

theo TCVN ISO 9001 vào
hoạt động của các cơ quan
hành chính nhà nước
(CQHCNN) đã mang lại
những hiệu quả tích cực,
chuẩn hóa quá trình làm việc
của cán bộ, công chức 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).
Thực hiện Kế hoạch 121/KH-
UBND ngày 10/4/2018 của
UBND tỉnh về việc chuyển
đổi, xây dựng mới và áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO
9001:2015 vào hoạt động của
các cơ quan, tổ chức thuộc hệ
thống HCNN tỉnh Hà Tĩnh
giai đoạn 2018-2021, sau 4
năm triển khai thực hiện kế

hoạch với vai trò là cơ quan
thường trực Sở KH&CN đã
bám sát kế hoạch, tổ chức
triển khai và đã đạt được một
số kết quả đáng ghi nhận góp
phần nâng cao hiệu quả của
công tác CCHC và chỉ số PA-
PINDEX của tỉnh trong
những năm qua, kết quả được
thể hiện trên một số nội dung
sau:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 121/KH-UBND CỦA UBND TỈNH
VỀ CHUYỂN ĐỔI VÀ XÂY DỰNG MỚI HTQLCL THEO TCVN

ISO 9001:2015 TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH
Bùi Phong An

Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL Hà Tĩnh

Đ/c Phan Trọng Bình - Phó GĐ Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn; ảnh: QT
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* Về công tác thông tin,
tuyên truyền, đào tạo tập
huấn

Xác định đây là một trong
những nội dung trọng tâm,
trong thời gian qua đã tập
trung đổi mới, nâng cao chất
lượng, trên 30 bản tin được
đăng tải trên website, chuyên
san của Sở Khoa học và Công
nghệ và tờ tin TBT do Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng phát hành; 4 bài viết
các nội dung liên quan đến
xây dựng và áp dụng ISO
được đăng tải trên Báo Hà
Tĩnh và các tạp chí, chuyên
san liên quan; thực hiện 03
phóng sự chuyên đề truyền
hình tỉnh… Tổ chức 10 Hội
nghị tập huấn, triển khai xây
dựng và áp dụng ISO 9001
cho 600 lượt cán bộ, công
chức, viên chức các cơ quan
và 01 cuộc Hội thảo ứng dụng
công nghệ thông tin trong xây
dựng và áp dụng ISO
9001:2015. Phối hợp tổ chức
29 cuộc tập huấn chuyển đổi,
xây dựng và áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO
9001:2015 cho cán bộ công
chức, viên chức các cơ quan,
đơn vị, ngoài ra mỗi cơ quan,
đơn vị khi triển khai xây dựng
hệ thống đều được đơn vị tư
vấn tổ chức ít nhất 02 cuộc
trong đó tập huấn kiến thức
chung và tập huấn nghiệp vụ
đánh giá nội bộ. Đào tạo cho
tỉnh 05 chuyên gia đánh giá
trưởng về xây dựng và áp
dụng ISO 9001:2015.

* Về kết quả xây dựng,
chuyển đổi trên toàn tỉnh

Các cơ quan đã tuân thủ
xây dựng, áp dụng, duy trì, cải
tiến HTQLCL theo chỉ đạo
của UBND tỉnh tại Kế hoạch

121/KH-UBNB, Kế hoạch cải
cách hành chính tỉnh hàng
năm và Kế hoạch của Sở
Khoa học và Công nghệ, đảm
bảo đúng lộ trình, chất lượng
xây dựng hệ đáp ứng các yêu
cầu của tiêu chuẩn; nhận thức
của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ
công chức về mục đích, ý
nghĩa và hiệu quả của việc
xây dựng, áp dụng HTQLCL
có nhiều chuyển biến tích cực,
đặc biệt kỹ năng xây dựng, áp
dụng và vận hành HTQLCL
trong đội ngũ CBCC được
nâng lên rõ rệt; công tác báo
cáo định kỳ, báo cáo đột xuất
khi có yêu cầu về cơ quan đầu
mối theo quy định được các
cơ quan thực hiện tốt. Giai
đoạn 2018 – 2021, đã thực
hiện chuyển đổi áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO
9001:2015 tại 124 cơ quan,
đơn vị, xây dựng mới 176 cơ
quan, đơn vị. Hiện tại, toàn
tỉnh đã có 300 cơ quan, đơn vị
đã công bố hệ thống
HTQLCL phù hợp TCVN
ISO 9001:2015 (20 cơ quan
HCNN cấp tỉnh (đạt 100%),
12 cơ quan HCNN cấp II (đạt
100%), 13 cơ quan HCNN
cấp huyện (đạt 100%), 38 đơn
vị sự nghiệp cấp tỉnh; 201 cơ
quan HCNN cấp xã (đạt
93%), 11 bệnh viện công lập,
05 trường trung học phổ
thông công lập, 01 đơn vị sự
nghiệp công lập cấp huyện).

Hệ thống quản lý chất
lượng tại các cơ quan được
xây dựng đảm bảo 100%
TTHC thuộc thẩm quyền giải
quyết các Sở, ban, ngành cấp
tỉnh, UBND cấp huyện, xã
được chuẩn hóa thành quy
trình nội bộ TTHC do UBND
tỉnh công bố áp dụng chung

đáp ứng yêu cầu TCVN ISO
9001:2015; nhiều đơn vị đã
thực hiện rà soát các hoạt
động nội bộ để xây dựng
thành các quy trình và đưa
vào áp dụng; Các quy
trình/hướng dẫn hệ thống
được các cơ quan, đơn vị áp
dụng, vận hành thường xuyên
trong quá trình áp dụng hệ
thống do đó chất lượng hệ
thống và hiệu quả áp dụng tại
các cơ quan ngày càng được
nâng cao.

* Về xây dựng quy trình
nội bộ giải quyết TTHC

Thực hiện Thông tư số
01/2018/TT-VPCP ngày
23/11/2018 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn thi hành một
số quy định của Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày
23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính,
trong đó bắt buộc phải xây
dựng quy trình nội bộ giải
quyết thủ tục hành chính. Với
mục đích áp dụng TCVN ISO
9001:2015 trong việc giải
quyết TTHC thông qua việc
xây dựng quy trình nội bộ giải
quyết TTHC, tạo sự thống
nhất toàn tỉnh từ cấp tỉnh,
huyện, xã nhằm đáp ứng
100% TTHC được xây quy
trình xử lý công việc theo mô
hình khung theo TCVN ISO
9001:2015. Trong 3 năm
2019-2021, Sở Khoa học và
Công nghệ đã phối hợp với
các Sở, ban, ngành rà soát,
xây dựng, thẩm định trình
UBND tỉnh ban hành 130
Quyết định công bố danh mục
và quy trình nội bộ cho hơn
1700 TTHC thuộc thẩm
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quyền giải quyết của các Sở,
ban, ngành, UBND cấp
huyện, xã. Đáp ứng 100%
TTHC từ cấp tỉnh, huyện đến
cấp xã trên tất cả các lĩnh vực
được xây dựng quy trình nội
bộ đáp ứng theo TCVN ISO
9001:2015. Việc xây dựng
quy trình nội bộ giải quyết
TTHC trên địa bàn tỉnh theo
TCVN ISO 9001:2015 đã tạo
sự thống nhất trong toàn hệ
thống, xác định rõ người rõ
việc trong quá trình thực hiện
TTHC, tạo sự tuân thủ
nghiêm ngặt và thống nhất
trong toàn tỉnh về cách thức
thực hiện, quá trình thực hiện,
thời gian thực hiện, biểu mẫu
áp dụng, hồ sơ lưu trữ trong
quá trình thực hiện của cán
bộ, công chức.

* Về công tác giám sát,
kiểm tra việc thực hiện

Đã chủ trì tổ chức 5 cuộc
kiểm tra đánh giá tình hình
xây dựng, áp dụng, duy trì, cải
tiến và công bố hệ thống quản
lý chất lượng theo TCVN ISO
9001 tại gần 200 lượt cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh (từ
cấp tỉnh, huyện đến cấp xã);
phối hợp Đoàn Thẩm định
CCHC tỉnh kiểm tra tình hình
thực hiện 6 tháng, thẩm định
kết quả chấm điểm cải cách
hành chính hàng năm tại các
Sở, Ban, ngành cấp tỉnh,
UBND các huyện, thành phố,
thị xã, UBND một số xã,
phường, thị trấn và các cơ
quan Trung ương đóng trên
địa bàn (Kiểm tra kết quả 6
tháng (04 cuộc) và thẩm định
cuối năm (04 cuộc)). Năm
2018, Đoàn giám sát CCHC
của HĐND tỉnh kiểm tra việc
xây dựng và áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO

9001 tại 15 đơn vị. Năm 2019
đã phối hợp với Đoàn công
tác của Bộ Khoa học và Công
nghệ về kiểm tra tình hình áp
dụng HTQLCL theo TCVN
ISO 9001 tại 5 đơn vị trên địa
bàn tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả
kiểm tra cho thấy, về cơ bản
các cơ quan áp dụng
HTQLCL đáp ứng yêu cầu
TCVN ISO 9001:2015.

* Một số khó khăn và
định hướng trong thời gian
tới

Việc xây dựng và áp dụng
Hệ thống quản lý theo TCVN
ISO 9001:2015 vào các cơ
quan hành chính nhà nước đã
mang lại hiệu quả thiết thực,
góp phần nâng cao và cải
thiện công tác CCHC trong
thời gian qua. Tuy nhiên vẫn
còn một số hạn chế khó khăn
trong quá trình triển khai thực
hiện, người đứng đầu và Ban
chỉ đạo ISO của một số đơn vị
hoạt động chưa hiệu quả,
chưa chỉ đạo quyết liệt và
thường xuyên trong việc triển
khai áp dụng ISO; việc duy
trì, cải tiến và đánh giá nội bộ
tại một số cơ quan còn mang
tính hình thức, đối phó. Nhận
thức của các cán bộ, công
chức về ISO tuy đã được cải
thiện, tuy nhiên vẫn còn một
số bộ phận ngại thay đổi, vẫn
quen với lề lối làm việc cũ
dẫn đến mức độ tuân thủ các
quy trình chưa cao. Cơ sở vật
chất một số cơ quan, đơn vị
còn thiếu, nguồn nhân lực
chưa đáp ứng ảnh hưởng lớn
đến hiệu quả vận hành của hệ
thống…

Trong giai đoạn tới 2022-
2030, nhiệm vụ xây dựng và
áp dụng TCVN ISO
9001:2015 trên địa bàn tỉnh

với quan điểm xuyên suốt là:
Việc xây dựng, áp dụng, duy
trì, cải tiến hệ thống tại các cơ
quan, tổ chức phải đảm bảo
thực chất, hiệu quả và đáp
ứng yêu cầu TCVN ISO
9001:2015. Đồng thời mở
rộng phạm vi xây dựng và áp
dụng hệ thống đối với khối
đơn vị sự nghiệp công lập,
bệnh viện và trường học công
lập; chuẩn hóa các hoạt động
nội bộ, hoạt động điều hành
tại các cơ quan hành chính
nhà nước đáp ứng yêu cầu
TCVN ISO 9001; Đẩy mạnh
gắn kết ứng dụng công nghệ
thông tin trong xây dựng và
áp dụng hệ thống tại UBND
cấp xã, huyện đạt chuẩn Nông
thôn mới. 

Để việc áp dụng ISO
9001:2015 có hiệu quả tránh
hình thức, thì trước tiên lãnh
đạo cao nhất của cơ quan cần
phải nhận thức đúng đắn tầm
quan trọng và hiệu quả mang
lại cho công tác quản lý khi áp
dụng HTQLCL; cần có quyết
tâm cao và quyết liệt trong
công tác chỉ đạo, điều hành
thực thi nhiệm vụ này; cần
theo dõi, bám sát nội dung,
nhiệm vụ được giao tập trung
chỉ đạo việc triển khai xây
dựng và áp dụng HTQLCL tại
đơn vị đảm bảo tiến độ; tăng
cường công tác kiểm tra, đánh
giá nội bộ; kiểm soát tốt hơn
nữa việc thực hiện các quy
trình ISO của các đơn vị; đề
xuất kịp thời, chính xác việc
khen thưởng, phê bình đối với
các đơn vị, cá nhân nhằm
động viên, khuyến khích các
đơn vị, cá nhân thực hiện tốt
và xử lý nghiêm các đơn vị, cá
nhân thực hiện chưa tốt./.
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Công tác khoa học và
công nghệ trong
thời gian qua luôn

được các cấp, các ngành, cơ
quan, đơn vị, cơ sở sản xuất ở
thị xã Hồng Lĩnh quan tâm,
đẩy mạnh; nhiều kết quả
nghiên cứu được chuyển giao,
áp dụng vào sản xuất, kinh
doanh trên tất cả các lĩnh vực
và mang lại hiệu quả rõ nét,
góp phần thúc đẩy kinh tế - xã
hội thị xã phát triển, đời sống
Nhân dân ngày càng được
nâng cao.

Xác định ứng dụng,
chuyển giao khoa học công
nghệ vào sản xuất, kinh doanh
là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên
suốt, trong thời gian qua thị xã
Hồng Lĩnh luôn bám sát và
triển khai thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết số 20/NQ-TW
ngày 31/10/2012 của Hội nghị
Trung ương 6 Khóa XI về
phát triển khoa học công
nghệ, Chương trình hành
động số 64/CTr-UBND ngày
28/2/2013 của UBND tỉnh về
thực hiện Nghị quyết số
20/NQ-TW, Chỉ thị số 09/CT-
UBND ngày 28/3/2014 của
UBND tỉnh về việc tập trung
mọi nguồn lực, tạo bước đột
phá về phát triển khoa học và
công nghệ trong tình hình
mới. 

Cấp ủy, chính quyền các
cấp các tổ chức chính trị xã
hội, Hội Liên hiệp khoa học
và kỹ thuật, Hội khoa học từ
cơ sở đến thị xã, Hội nông

dân, Trung tâm ƯDKHKT&
BVCTVN đã tích cực triển
khai công tác tuyên truyền,
vận động tổ chức thực hiện
ứng dụng KHCN trên các lĩnh
vực, tổ chức được nhiều cuộc
tập huấn chuyển giao KHKT,
xây dựng các đề tài, dự án, mô
hình, sáng kiến kinh nghiệm
để áp dụng vào sản xuất, kinh
doanh và đời sống. Các đơn
vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh
thường xuyên quan tâm để
ứng dụng khoa học công nghệ
mới, tiên tiến vào sản xuất,
kinh doanh.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp: công tác ứng
dụng, chuyển giao khoa học
công nghệ mới được triển
khai sâu rộng trong toàn thị
xã, nổi bật là việc chuyển giao
và áp dụng các sáng kiến cải
tiến kỹ thuật công nghệ trên
lĩnh vực sản xuất CN-TTCN,
TM-DV với nhiều dây chuyền
công nghệ hiện đại có giá trị
trên hàng chục tỷ đồng,
chuyển đổi công nghệ từ đúc
bằng khuôn cát sang khuôn
xốp tại Công ty TNHH Núi
Hồng, Cụm công nghiệp
Trung Lương. Hàng năm thị
xã đều có sản phẩm tham gia
cuộc thi bình chọn sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu
biểu cấp tỉnh, trong đó riêng
năm 2021 thị xã Hồng Lĩnh
có 6 sản phẩm trong số 30 sản
phẩm được công nhận cấp
tỉnh. Hoạt động của khoa học
và công nghệ trên lĩnh vực

CN-TTCN đã thực sự có sự
bứt phá, tạo tiền đề và cơ sở
cho kinh tế - xã hội của thị xã
phát triển. Nhờ áp dụng các
tiến bộ của KH&CN, quá
trình CNH, HĐH của thị xã
được đẩy nhanh, các thành
tựu về phát triển KT-XH ngày
càng có nhiều kết quả tích
cực.

Lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp, nông thôn đạt được
kết quả thắng lợi toàn diện,
trong nhiều năm liên tục các
chỉ tiêu về diện tích, năng suất
và sản lượng các loại cây
trồng đều vượt kế hoạch đề ra.
Nhiều kết quả nghiên cứu
KHCN trên lĩnh vực nông
nghiệp, xây dựng mô hình
được chuyển giao và phát
triển hiệu quả, như: Triển khai
ứng dụng vào sản xuất các
giống lúa mới năng suất cao,
chất lượng tốt gắn với xây
dựng cánh đồng “Một loại
giống, một thời vụ”. Một số
giống lúa mới đưa vào áp
dụng đã khẳng định tính ưu
việt về năng suất, chất lượng,
được nhân dân đánh giá cao
như giống: ADI168, VNR20,
Bắc Thịnh, TH8, DQ11,
BT09...

Được sự hỗ trợ của Sở
khoa học và Công nghệ Hà
Tĩnh, năm 2020 - 2021, thị xã
triển khai 02 nhiệm vụ: dự án
“Nuôi cá Leo thương phẩm
trong ao đất” với quy mô
20.000 con giống trên diện
tích 02 ha ao nuôi. Sau 13

Thị xã Hồng Lĩnh với nhiều kết quả nghiên cứu
được chuyển giao và phát triển hiệu quả

Nguyễn Huy Hùng
Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh
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tháng nuôi, cá sinh trưởng và
phát triển tốt, không bị dịch
bệnh, trọng lượng trung bình
đạt 1,28kg/con, sản lượng thu
được ước 17 tấn, với giá bán
120.000 đ/kg, lợi nhuận 200
triệu/ha; dự án “Nuôi lươn
không bùn, ứng dụng hệ
thống tuần hoàn nước” với
quy mô 50.000 con/ trên diện
tích bể 175 m2. Sau 10 tháng
nuôi  cho thấy tỷ lệ sống 97%,
trọng lượng trung bình đạt
170g/con, sản lượng mô hình
đạt 8,2 tấn, với giá bán
170.000 đồng/kg, lợi nhuận
ước đạt 560 triệu đồng/mô
hình 175 m2 bể nuôi. Mô hình
nuôi cá rô đầu vuông, nuôi ốc
bươu đen, trồng ổi lê Đài
Loan vv... đều cho kết quả khả
quan và có triển vọng nhân
rộng.

Xây dựng và đưa vào hoạt
động 03 mô hình trang trại
chăn nuôi gà thịt chất lượng
cao quy mô trên 5.000
con/trại/lứa tại phường Đậu
Liêu và xã Thuận Lộc theo
hình thức chăn nuôi liên kết,
gắn với bao tiêu sản phẩm,
ứng dụng công nghệ chăn
nuôi an toàn sinh học. Triển
khai xây dựng 02 mô hình
chăn nuôi bò thịt tập trung
chất lượng cao quy mô 100
con/trại tại xã Thuận Lộc,

hiện nay đã hoàn thành các
hạng mục xây dựng chuồng
trại và chuẩn bị thả giống.

Tiếp tục thực hiện có hiệu
quả Chương trình Zebu hoá
đàn bò bằng phương pháp thụ
tinh nhân tạo, sử dụng tinh bò
3B đã tạo ra thế hệ bê lai 3B
có tầm vóc, năng suất, chất
lượng vượt trội so với các
giống bò truyền thống, góp
phần nâng tỷ lệ bò lai Zebu
của thị xã chiếm trên 70%
tổng đàn, mang lại nguồn thu
nhập đáng kể cho người chăn
nuôi.

Kết quả ứng dụng KHCN
vào các lĩnh vực trên địa bàn
thị xã đã góp phần quan trọng
vào phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương; kinh tế tiếp
tục tăng trưởng, văn hóa xã
hội chuyển biến tích cực,
quốc phòng, an ninh được giữ
vững, đời sống người dân
từng bước được nâng lên,
khuyến khích được các tổ
chức, cá nhân tích cực tham
gia hoạt động khoa học công
nghệ đạt nhiều kết quả tốt.

Phát huy những thành tựu
đạt được trong thời gian qua
trên lĩnh vực KHCN, trong
thời gian tới, thị xã Hồng Lĩnh
tiếp tục đẩy mạnh việc ứng
dụng, chuyển giao KH&CN
vào sản xuất, kinh doanh;

trong đó xác định một số
nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tập
trung nghiên cứu, ứng dụng
các tiến bộ KH&CN vào sản
xuất, nhất là trên lĩnh vực
công nghiệp, nông nghiệp,
góp phần đẩy mạnh xây dựng
đô thị Hồng Lĩnh đạt tiêu chí
của đô thị loại III, hình thành
các sản phẩm hàng hoá có
năng suất, chất lượng cao,
tăng khả năng cạnh tranh trên
thị trường. Xây dựng các đề
tài, dự án ứng dụng khoa học
công nghệ, nhất là công nghệ
mới nhằm phát triển sản xuất,
kinh doanh áp dụng vào điều
kiện thực tế của thị xã để
chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo đúng định hướng. Tăng
cường đẩy mạnh phong trào
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật vào sản xuất và đời
sống. Tăng cường phổ biến
kiến thức khoa học kỹ thuật
trong nhân dân, nắm bắt kịp
thời các tiến bộ khoa học kỹ
thuật để ứng dụng vào sản
xuất, giáo dục con người,
chăm sóc sức khỏe cộng
đồng, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần cho Nhân dân,
góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đảng bộ
thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII
(nhiệm kỳ 2020-2025).

N.H.H

Giám đốc Sở KH&CN cùng các đại biểu
tham quan mô hình nuôi cá leo trong ao đất;
ảnh: PV

Mô hình “Nuôi lươn không bùn, ứng dụng
hệ thống tuần hoàn nước"; ảnh: PV
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Từ lợi thế vùng đồi
núi, nghề nuôi ong
lấy mật đã trở thành

sinh kế bền vững, mang lại
nguồn thu nhập ổn định cho
nhiều người dân huyện
Hương Sơn. Để phát huy thế
mạnh của đặc sản mật ong
Hương Sơn, Sở Khoa học và

công nghệ cùng chính quyền
địa phương đã xây dựng Dự
án tạo lập, quản lý và phát
triển nhãn hiệu chứng
nhận“mật ong Hương Sơn”.
Đây chính là điều kiện cần để
nâng cao thương hiệu, tạo vị
thế, sức cạnh tranh cho sản
phẩm. Tuy nhiên để phát huy

giá trị thương hiệu lại phụ
thuộc rất nhiều vào chính các
hộ nuôi ong.

Phát huy lợi thế đồi rừng
và các diện tích cây ăn quả,
gia đình ông Hoàng Văn
Nhuận, thôn Sông Con, xã
Quang Diệm, huyện Hương
Sơn đã phát triển nghề nuôi

Tạo lập và phát triển nhãn hiệu
mật ong Hương Sơn

Khánh Huyền

Ông Nguyễn Huy Trọng - PGĐ Sở KH&CN phát biểu tại Hội thảo triển khai Dự án tạo lập,
quản lý và phát triển nhãn hiện chứng nhận “Mật ong Hương Sơn” dùng cho sản phẩm mật
ong của địa phương; ảnh: PV
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ong lấy mật. Mặc dù gắn bó
với nghề nuôi ong nhiều năm,
nhưng gia đình chỉ nuôi theo
hình thức nhỏ lẻ, truyền
thống, nên hiệu quả mang lại
chưa cao. Thời gian gần đây,
nhờ được tiếp cận các chuyên
gia nuôi ong, nên ông Nhuận
đã có điều kiện học hỏi, áp
dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào quá trình nuôi. Bình
quân mỗi năm ông nuôi 50
đàn, mỗi đàn kéo được từ 10
đến 15 lít mật, sản lượng làm
đến đâu được tiêu thụ hết đến
đó và thu về hàng trăm triệu
đồng. Theo ông Hoàng Văn
Nhuận cho biết từ chổ đam
mê, tìm tòi học hỏi và áp dụng
các tiến bộ khoa học kỹ thuật
trong nuôi ong. Hằng năm
việc nhân đàn rất nhiều và bán
ra ngoài để nhân giống cũng
tương đối từ đó đã mang lại
hiệu quả nhất định. 

Còn với hợp tác xã mật
ong Cường Nga, cũng nhận
thấy lợi thế của địa phương,
nên đã nỗ lực áp dụng các quy
trình, tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào nuôi ong, đầu tư dây
chuyền máy móc hiện đại
trong việc sơ chế và tạo sản
phẩm. Theo đó, hợp tác xã đã
lắp đặt dây chuyền sản xuất trị
giá trên 800 triệu đồng để tinh
chế mật ong. Cụ thể: mật ong
sau khi thu hoạch từ trang trại
được đưa vào hệ thống lọc
thô, hệ thống máy hạ thủy
phần để loại bỏ các tạp chất và
lượng nước dư thừa.  Sau đó
máy lọc tinh chế tự động và
đóng chai theo quy trình khép
kín, đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm. Chính vì vậy sản
phẩm mật ong của hợp tác xã
Cường Nga xuất ra thị trường
luôn đảm bảo chất lượng.

Toàn bộ sản phẩm được dán
nhãn mác thương hiệu, mã
vạch đúng quy định. Anh
Nguyễn Văn Cường,  Giám
đốc HTX Mật ong Cường
Nga, huyện Hương Sơn cho
biết tầm quan trọng của việc
xây dựng nhãn hiệu mật ong
đó là yếu tố quyết định sự
sống còn đối với một sản
phẩm. Vì vậy các cơ sở luôn
quan tâm đầu tư từ chất lượng
sản phẩm đến nhãn hiệu nhãn
mác, để từ đó tăng khả năng
cạnh tranh trên thị trường.

Nghề nuôi ong không khó,
vốn đầu tư không nhiều, công
chăm sóc ít nhưng đòi hỏi
người nuôi phải am hiểu về
đặc tính của đàn ong, từ đó
mới có thể duy trì phát triển,
góp phần tạo ra sản phẩm có
giá trị, có khả năng cạnh tranh
trên thị trường. Việc xây dựng
nhãn hiệu chứng nhận “Mật
ong Hương Sơn” là hết sức
cần thiết, góp phần duy trì
danh tiếng sản phẩm, tạo cơ
sở pháp lý cho việc quảng bá,
giới thiệu rộng rãi sản phẩm
ra các tỉnh lân cận, tiến tới
xuất khẩu. Theo ông Nguyễn
Kiều Hưng, Phó Chủ tịch
UBND huyện Hương Sơn cho
biết về sự quan tâm trong việc
phối hợp với các cấp ngành để
xây dựng và tạo lập nhãn hiệu
mật ong. Và thời gian tới,
huyện Hương Sơn sẽ tập
trung tuyên truyền, chỉ đạo
các hộ dân, đơn vị sản xuất
kinh doanh sản phẩm mật ong
tham gia, hỗ trợ và cùng phối
hợp để thực hiện dự án theo lộ
trình đề ra. 

Theo Anh Nguyễn Việt
Dũng - Trung tâm Nghiên cứu
công nghệ và sở hữu trí tuệ
Ciptek cho biết sự cần thiết

việc tạo lập và phát triển nhãn
hiệu chứng nhận mật ong
Hương Sơn. Dự án tạo lập,
quản lý và phát triển nhãn
hiệu chứng nhận “Mật ong
Hương Sơn” do Trung tâm
Nghiên cứu công nghệ và Sở
hữu trí tuệ CIPTEK chủ trì
thực hiện. Dự án hướng tới
mục tiêu là phát triển sản xuất
và kinh doanh sản phẩm mật
ong một cách bền vững thông
qua việc xây dựng, quản lý và
phát triển nhãn hiệu mật ong.
Trong đó, xác định thông tin
hiện trạng nuôi và kinh doanh
sản phẩm mật ong trên địa
bàn huyện Hương Sơn, từ đó,
tiến hành thủ tục xác lập
quyền sở hữu trí tuệ đối với
nhãn hiệu chứng nhận “Mật
ong Hương Sơn” để quản lý
và khai thác phù hợp.

Ông Nguyễn Huy Trọng,
Phó Giám đốc Sở KH&CN
Hà Tĩnh cho biết: Lãnh đạo
huyện, người dân, doanh
nghiệp rất quan tâm về việc
tạo lập, quản lý và phát triển
nhãn hiệu chứng nhận “Mật
ong Hương Sơn”.  Theo đó,
việc tạo lập nhãn hiệu chứng
nhận Mật ong Hương Sơn
mới chỉ là bước đầu, muốn
phát huy được thương hiệu
cần phải quản lý và khai thác
một cách bài bản và có hiệu
quả. Theo đó cần tạo tiền đề
và khuyến khích người dân
tham gia thành lập các nhóm,
hợp tác xã, đồng thời mỗi hộ
nuôi cần phải chủ động đẩy
mạnh áp dụng tiến bộ khoa
học kỹ thuật góp phần nâng
cao vị thế, tạo sức cạnh tranh
cho sản phẩm, từ đó mở rộng
thị trường tiêu thụ, cải thiện
thu nhập cho các hộ nuôi ong.

K.H.
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Dự án “Ứng dụng khoa
học - kỹ thuật xây dựng mô
hình kinh tế tổng hợp tại xã
Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh)” đang
mở ra cơ hội mới cho bà con
nông dân vùng thượng ở
huyện phía Nam Hà Tĩnh khai
thác tốt tiềm năng, lợi thế
vườn đồi, tăng cao thu nhập.

Kỳ Lạc là địa
phương có nhiều
tiềm năng, thế

mạnh về sản xuất nông
nghiệp, tuy nhiên quy mô các
mô hình của bà con nông dân
vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh
mún, nhiều diện tích đất bị bỏ
hoang. Nhận diện rõ những
khó khăn, hạn chế của địa
phương, tháng 8/2020, Trung
tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN
Hà Tĩnh đã triển khai dự án
“Ứng dụng khoa học - kỹ
thuật xây dựng mô hình kinh
tế tổng hợp tại xã Kỳ Lạc
(huyện Kỳ Anh)”.

Đây là dự án tổng hợp, áp
dụng và nhân rộng công nghệ
trong trồng trọt và chăn nuôi
để nhân rộng các mô hình sản
xuất có hiệu quả, giúp đỡ
cộng đồng dân cư phát triển
sản xuất, phát triển kinh tế hộ
gia đình. Mục đích của dự án
nhằm hỗ trợ bà con nông dân
xã Kỳ Lạc và các xã lân cận
khai thác tiềm năng, lợi thế để
phát triển kinh tế. Từ đó, thực
tiễn triển khai dự án sẽ cung
cấp thêm những cơ sở khoa
học để địa phương tiếp tục
nhân rộng mô hình.

Từ căn nhà cũ, gia đình bà
Hoàng Thị Quyên (thôn Lạc

Trung, xã Kỳ Lạc) được
hướng dẫn để sửa chữa và lắp
đặt thành xưởng trồng nấm.
Với diện tích 150m2, bà
Quyên được hỗ trợ trồng thử
nghiệm 5.000 bịch nấm sò và
mộc nhĩ. Sau 2 vụ thu hoạch,
cây nấm đã mang lại cho gia
đình hàng chục triệu đồng.

Bà Quyên phấn khởi chia
sẻ: “Chúng tôi được cán bộ kỹ
thuật tập huấn, hướng dẫn kỹ
thuật từ cách trồng, chăm sóc
nấm để cho kết quả thu hoạch
tốt nhất. Do đây là mô hình
trồng nấm đầu tiên ở địa
phương nên sản phẩm tiêu thụ
rất thuận lợi. Cây nấm mang
lại hiệu quả kinh tế cao hơn so
với nhiều loại cây nông
nghiệp khác. Trong khi đó,
chi phí đầu tư thấp, kỹ thuật
đơn giản và có tận dụng được
thời gian nhàn rỗi của người
nông dân”

Bên cạnh trồng nấm thì
việc ứng dụng khoa học công
nghệ để phát triển các đối
tượng nuôi cũng được dự án
chú trọng. Trong đó, đáng chú
ý là mô hình nuôi ong lấy mật
của gia đình anh Vũ Đăng
Tịnh thôn Lạc Trung. Gia
đình anh Tịnh là 1 trong 38 hộ
nuôi được Trung tâm Ứng
dụng tiến bộ KHCN Hà Tĩnh
hỗ trợ giống và quy trình kỹ
thuật chăm sóc.

Anh Vũ Đăng Tịnh cho
biết: “Là xã miền núi, vườn
nhà chúng tôi sát ngay với
đồi, rừng nên có môi trường
rất thuận lợi để nuôi ong. Sau
khi được hướng dẫn các kỹ
thuật tạo ong chúa và nhân
đàn; kỹ thuật chăm sóc và
phòng trị bệnh cho ong; xử lý
hiện tượng chia đàn tự nhiên;
thu hoạch mật, bảo quản, tiêu
thụ thì chúng tôi nhận thấy

Thành công bước đầu từ dự án ứng dụng khoa học -
kỹ thuật phát triển kinh tế vườn đồi ở Kỳ Anh

Giám đốc Sở KH&CN- Đỗ Khoa Văn kiểm tra mô hình
nuôi ong có thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng tại hộ anh Vũ
Đăng Tịnh.
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việc nuôi ong khá dễ. Sau gần
1 năm triển khai, từ 15 đàn
ong, đến nay gia đình phát
triển thành hơn 60 đàn và đã
cho thu hoạch. Trừ chi phí,
trung bình mỗi tháng gia đình
thu về hơn 10 triệu đồng”.

Hiện tại, từ kết quả mô
hình của dự án, đơn vị chủ trì
đã phối hợp với địa phương
lựa chọn hộ hạt nhân, thành
lập HTX nuôi ong lấy mật và
đăng ký tham gia Chương
trình OCOP năm 2021. Qua
đó, quảng bá xúc tiến thương
mại, tăng thêm nguồn lực đầu
tư tạo thành ngành nghề thế
mạnh của địa phương trong
khai thác lợi thế ven rừng để
phát triển kinh tế.

Kỹ sư Phan Văn Huy,
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ
KHCN Hà Tĩnh - chủ nhiệm
đề tài cho biết, ngoài các đối
tượng nấm, ong, dự án còn
hướng dẫn bà con xây dựng
một số mô hình thử nghiệm
trồng ổi, chăn nuôi gà. Trong
quá trình triển khai dự án, cán
bộ kỹ thuật đã hướng dẫn bà
con từng công đoạn, từng quy
trình chăm sóc để có thể áp
dụng một cách hiệu quả. Sau

gần 1 năm triển khai thực
hiện, mô hình kinh tế tổng
hợp đã cho kết quả khả quan
và có hướng tái đầu tư phát
triển. Kết quả của mô hình là
cơ sở khoa học và thực tiễn để
người dân trong vùng tham
quan học tập kinh nghiệm,
nhân rộng trên địa bàn xã và
các địa phương lân cận. Dự án
đã được Hội đồng KH&CN
chuyên ngành cấp tỉnh
nghiệm thu và xếp loại đạt
yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Hiên, Phó
Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc
đánh giá, việc ứng dụng khoa
học - kỹ thuật vào sản xuất
nông nghiệp đã góp phần
quan trọng làm thay đổi nhận
thức trong sản xuất của người
dân. Bà con không còn sự tùy
hứng dựa trên kinh nghiệm
như trước mà đã tuân thủ quy
trình kỹ thuật trong quá trình
sản xuất; ứng dụng tốt hơn
các tiến bộ khoa học - kỹ thuật
để nâng cao năng suất, sản
lượng, chất lượng sản phẩm,
tạo giá trị cao hơn. Hiện, xã
đang tiếp tục nhân rộng các
mô hình điển hình, đồng thời
ban hành cơ chế, chính sách

khuyến khích phát triển nông
nghiệp, nhất là phát triển các
sản phẩm nông nghiệp sạch,
nông nghiệp hữu cơ. Trong đó
yếu tố mang tính chất nền
tảng và xuyên suốt vẫn phải là
đẩy mạnh áp dụng tiến bộ
khoa học - kỹ thuật trong tất
cả các khâu của quá trình sản
xuất.

Không chỉ ở xã Kỳ Lạc,
phong trào phát triển kinh tế
vườn đồi đã được “kích hoạt”
ở vùng thượng Kỳ Anh.
Nhiều địa phương tổ chức các
đợt tham quan, học tập và hỗ
trợ cơ chế chính sách để nhân
rộng các mô hình kinh tế có
hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, huyện Kỳ Anh
ban hành Nghị quyết số
105/NQ-HĐND ngày
5/01/2021, xây dựng hệ thống
chính sách hỗ trợ và khuyến
khích người dân nhân rộng
mô hình sản xuất nông
nghiệp. Riêng nuôi ong lấy
mật, huyện hỗ trợ người dân
500 nghìn đồng/tổ, trở thành
“bà đỡ” giúp bà con nông dân
khai thác tốt nhất thế mạnh
của địa phương.

Dương Chiến

Dự án “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây
dựng mô hình kinh tế tổng hợp tại xã Kỳ Lạc
(huyện Kỳ Anh)” là dự án tổng hợp, áp dụng
và nhân rộng công nghệ trong trồng trọt và
chăn nuôi để nhân rộng các mô hình sản xuất
có hiệu quả.

Chăn nuôi gà cũng là những mô hình có
hiệu quả trong sản xuất kinh tế vườn hộ, tạo
việc làm, tăng thu nhập, có tiềm năng nhân
rộng và duy trì mô hình lâu dài
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Nguyễn Viết Dưỡng

MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Đất nước vào xuân rộn tiếng ca
Việt Nam dân tộc vượt phong ba
Xây đời hạnh phúc dân no ấm
Dựng Đảng quang vinh sử chói lòa
Đánh thắng ngoại xâm gìn thế nước
Xua tan nghèo đói giữ nhân hòa
Sánh vai vững bước cùng bè bạn
Mừng Đảng mừng xuân rực nở hoa.

Nguyễn Văn Huyền

ĐÓN TẾT NHÂM DẦN

Đón tết Nhâm Dần giữ kỷ cương
Chín mươi hai tuổi Đảng soi đường
Nông thôn đổi mới bừng muôn nẻo
Thành thị chuyển minh rộn tứ phương
Hội nhập bang giao giàu đất nước
Văn minh hạnh phúc đẹp quê hương
Vững vàng kiên định không thay hướng
Dân tộc Việt Nam chí quật cường.

Bùi Văn Hiên

HÀ TĨNH HÔM NAY

Ba mươi năm tái lập nên danh
Hà Tĩnh hôm nay đã trưởng thành
Đô thị văn minh đà khởi sắc
Nông thôn đổi mới đẹp như tranh
Lòng dân đoàn kết cùng chung sức
Ý Đảng đồng tâm quyết tiến nhanh
Lời Bác dặn dò là động lực
“Tình hình nổi bật…” rạng trời xanh.

Nguyễn Thị Thủy

THỎA ƯỚC MONG

Xây nông thôn mới phải đồng lòng
Quyết chí từ lâu thỏa ước mong
Chăm bón vườn đồi cây trĩu quả
Thâm canh đồng ruộng lúa sây bông
Đường làng rộng mở tình thân ái
Lối xóm khang trang nghĩa thắm nồng
Cán bộ nhân dân cùng một ý
Đồng lòng chung sức mới thành công

* Chào  Nhâm Dần  mừng Đảng quang vinh đất nước vững bước đi lên
chủ nghĩa xã hội

Đón tết cổ truyền ơn Bác tạc dạ toàn dân đoàn kết vạn nẻo cuộc sống
phồn vinh.

* Tân Sửu đi qua, toàn dân ra sức đẩy lùi dịch bệnh
Nhâm Dần tiến tới, cả nước yên tâm thi đua sản xuất.

Nguyễn Văn Thanh

TRANG THƠ
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN QUÝ IV/2021

* Nghiên cứu bào chế viên ích trí
Hadiphar

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ
chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành
cấp tỉnh nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu bào
chế viên ích trí Hadiphar hỗ trợ điều trị sa sút
trí tuệ từ thảo dược tại địa phương" do Công
ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh chủ trì thực hiện.
Thầy thuốc Nhân dân Trần Xuân Dâng làm
Chủ tịch Hội đồng.

Sau hơn 1 năm thực hiện, đơn vị chủ trì, chủ
nhiệm đề tài và nhóm cộng sự đã thực hiện
hoàn thành mục tiêu, nội dung đề tài theo hợp
đồng ký với Sở KH&CN. Kết quả, đã xây
dựng được công thức bài thuốc và tiêu chuẩn
hóa nguồn nguyên liệu đưa vào sản phẩm; xây
dựng quy trình bào chế trong phòng thí
nghiệm, quy trình sản xuất và tiến hành sản
xuất thử 3 lô pilot cho ra 250.000 viên sản
phẩm; đánh giá độc tính cấp, độc tính bán
trường diễn sản phẩm; đánh giá tác dụng hỗ
trợ điều trị trên 50 bệnh nhân, hiệu quả hỗ trợ
điều trị: tốt 14%, khá 66%, trung bình 16% và
4 % không hiệu quả....

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều
đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài. Kết
luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng đề nghị đơn
vị chủ trì tiếp thu, hoàn thiện báo cáo theo ý
kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, đồng
thời hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa sản phẩm ra thị
trường. Kết quả, Hội đồng đánh giá đề tài đạt
yêu cầu.

PC
* Nghiên cứu xây dựng môi trường phát

triển doanh nghiệp công nghệ số 
Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của

Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Theo
đó, đến năm 2030, Việt Nam cần ít nhất
100.000 doanh nghiệp công nghệ số phát triển
kinh tế số.

Tại Hà Tĩnh, doanh nghiệp công nghệ số
đang là khái niệm mới, nên môi trường dành
cho phát triển hệ thống doanh nghiệp này lại
càng chưa có. Trước thực trạng đó, Hội Tin
học Hà Tĩnh đề xuất thực hiện đề tài "Nghiên

cứu xây dựng môi trường phát triển doanh
nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"
do ông Bùi Đắc Thế - Chủ tịch Hội làm chủ
nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: tổ chức khảo sát,
nghiên cứu và so sánh môi trường phát triển
doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công
nghệ số nói riêng, từ đó đề xuất những vấn đề
trọng tâm trong môi trường phát triển doanh
nghiệp công nghệ số; xây dựng cơ sở dữ liệu
phục vụ phát triển doanh nghiệp số trên địa
bàn tỉnh; nghiên cứu từng thành phần trọng
tâm trong môi trường phát triển doanh nghiệp
số, so sánh, đánh giá các địa phương trong
nước có thế mạnh về thành phần này, đối chiếu
thực tiễn của Hà Tĩnh, đưa nội dung cần - đủ
cho cho phần này của tỉnh; thử nghiệm 1-2 nội
dung cần - đủ nêu trên cho 1-2 doanh nghiệp
công nghệ số có điều kiện đang hoạt động trên
địa bàn; tổng kết đánh giá, điều chỉnh; tổng
hợp, báo cáo và đề xuất danh mục, nội dung
môi trường phát triển doanh nghiệp công nghệ
số; triển khai CSDL mở về môi trường phát
triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn
tỉnh phục vụ các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh khai
thác, đầu tư.

Đề tài đã được thông qua Hội đồng KHCN
chuyên ngành cấp tỉnh do ông Đỗ Khoa Văn -
Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh làm Chủ tịnh,
đã đánh giá sự cấp thiết của đề tài và đồng ý
cho triển khai, đồng thời yêu cầu nhóm thực
hiện hoàn thiện bổ sung các nội dung của Hội
đồng nêu ra.

QT
* Tập huấn đào tạo các kiến thức cơ bản

về an toàn bức xạ trong y tế
Việc ứng dụng năng lượng nguyên tử đã thể

hiện rõ những ưu việt trong việc mang lại hiệu
quả kinh tế - xã hội, nhưng đồng thời cũng
tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với sức
khỏe con người, đòi hỏi công tác quản lý về an
toàn bức xạ và hạt nhân phải được thực hiện
hết sức chặt chẽ.

Những năm vừa qua, công tác quản lý an
toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hà
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Tĩnh đã được quan tâm và
từng bước được đẩy mạnh.
Tuy nhiên, hoạt động an toàn
bức xạ và hạt nhân tại các cơ
sở công nghiệp và các cơ sở y
tế hiện nay vẫn còn một số tồn
tại nhất định. Nhiều nhân viên
bức xạ chưa thực sự nhận
thức đúng nguy cơ mất an
toàn trong khi tiến hành công
việc bức xạ; một số cơ sở
chấp hành chưa nghiêm các
quy định về khai báo, xin cấp
phép; nhân viên bức xạ và
người phụ trách an toàn
không được trang bị liều kế cá
nhân theo đúng quy định, tiến
hành đọc liều kế cá nhân
không đúng theo tần suất quy
định. v.v… Điều này đã làm
ảnh hưởng đến công tác quản
lý nhà nước về an toàn bức xạ
hạt nhân tại địa phương, ảnh
hưởng trực tiếp đến sức khỏe
nhân viên bức xạ và người
phụ trách an toàn.

Để nâng cao kiến thức về
an toàn bức xạ cho các nhân
viên bức xạ và người phụ
trách an toàn làm việc trực
tiếp tại các cơ sở có sử dụng
thiết bị bức xạ và nguồn
phóng xạ, vừa qua Sở Khoa
học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ
chức “Khóa tập huấn đào tạo
các kiến thức về an toàn bức
xạ trong y tế”.

Tham dự khóa đào tạo tập
huấn có đại diện 48 cơ sở y tế
có sử dụng thiết bị bức xạ và
05 cơ sở công nghiệp đóng
trên địa bàn. Ông Nguyễn
Huy Trọng- Phó GĐ Sở
KH&CN khai mạc khóa tập
huấn.

Trong thời gian 02 ngày
đào tạo tập huấn, các giảng
viên Đặng Ngọc Bình – Giám
đốc Công ty TNHH Radtech
Việt Nam và Giảng viên Vũ

Hà – chuyên gia về an toàn
bức xạ và hạt nhân sẽ truyền
giảng các cho học viên những
kiến thức cơ bản về an toàn
bức xạ, cũng như các các quy
định của pháp luật về an toàn
bức xạ hạt nhân. Đây cũng là
diễn đàn để các học viên và
chuyên gia có thể trao đổi trực
tiếp với nhau về những vướng
mắc, khó khăn trong thực tế
triển khai tại cơ sở.

Cuối khóa đào tạo, Sở
KH&CN sẽ tổ chức thi và cấp
chứng chỉ cho các học viên
tham gia tại lớp học.

QT

* Nghiên cứu sản phẩm
ẩm thực Hà Tĩnh để phát
triển du lịch

Ẩm thực là sản phẩm có
giá trị văn hóa cần được bảo
tồn phát huy. Việc xây dựng
các đặc sản ẩm thực Hà Tĩnh
thành thương hiệu mang tính
thương mại hóa và có giá trị
kinh tế cao là sự cần thiết
trong thời kỳ hội nhập hiện
nay. Trước thực tế đặt ra, Sở
KH&CN Hà Tĩnh đã đặt hàng
cho Trường Cao đẳng Nguyễn
Du thực hiện đề tài "Nghiên
cứu sản phẩm ẩm thực Hà
Tĩnh để phát triển du lịch" do
ThS. Hồ Việt Anh làm chủ
nhiệm, nhằm khai thác tối đa
các giá trị ẩm thực gắn với
mục tiêu phát triển du lịch Hà
Tĩnh.

Sau 2 năm triển khai,
nhóm thực hiện đề tài đã hoàn
thành các mục tiêu đề ra: Hệ
thống hóa được cơ sở lý luận
về ẩm thực và giá trị của các
sản phẩm ẩm thực nhằm khai
thác giá trị ẩm thực Hà Tĩnh
phục vụ khách du lịch; hệ
thống hóa thực trạng, tiềm
năng các giá trị ẩm thực Hà

Tĩnh; hệ thống hóa các sản
phẩm ẩm thực Hà Tĩnh nhằm
phục vụ phát triển du lịch.
Làm rõ những giá trị cần được
bảo tồn và phát huy, đồng thời
xây dựng thành thương hiệu
mang tính thương mại, có giá
trị kinh tế cao và là mặt hàng
xuất khẩu trong thời kỳ hội
nhập; đề xuất các giải pháp để
phát huy giá trị của các sản
phẩm ẩm thực Hà Tĩnh phục
vụ phát triển du lịch; xây
dựng, phục hồi công thức chế
biến các món ăn và đồ uống
phục vụ khách du lịch khi đến
với Hà Tĩnh; hoàn thiện được
cuốn sách "Hương vị ẩm thực
Hà Tĩnh" và bộ đĩa DVD giới
thiệu nguồn gốc, công thức
chế biến, cách thưởng thức,
công dụng, địa chỉ tìm kiếm
46 món ăn, thức uống, hàng
quà.

Đề tài đã được Hội đồng
KHCN chuyên ngành cấp tỉnh
do ông Đỗ Khoa Văn - GĐ Sở
KH&CN làm Chủ tịch, tổ
chức họp nghiệm thu, chấm
điểm xếp loại xuất sắc.

QT

* Kiểm tra về Tiêu chuẩn
đo lường chất lượng và
nhãn hàng hóa trên địa bàn
tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Kế hoạch
162/KH-TĐC ngày
18/11/2020 của Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
về công tác thanh tra, kiểm tra
về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng năm 2021
và Quyết định số 179/QĐ-
TĐC ngày 08/10/2021 của
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng về việc thành lập
đoàn kiểm tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật về
tiêu chuẩn đo lường chất



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

lượng và nhãn hàng hóa.
Đoàn đã tiến hành kiểm tra

gần 20 cơ sở sản xuất, kinh
doanh trên địa bàn tỉnh với
các nội dung kiểm tra như
sau: kiểm tra việc lưu giữ hồ
sơ chất lượng, bao gồm: Tiêu
chuẩn công bố áp dụng; giấy
chứng nhận hợp quy, công bố
hợp quy; đăng ký kiểm tra nhà
nước về hàng hóa nhập khẩu;
kiểm tra việc xây dựng, áp
dụng và duy trì hệ thống quản
lý chất lượng theo quy định
pháp luật; việc ghi nhãn hàng
hóa theo quy định pháp luật
về nhãn hàng hóa; giấy chứng
nhận kiểm định, hiệu chuẩn
phương tiện đo; sự nguyên
vẹn tem, niêm phong kẹp chì
kiểm định, hiệu chuẩn của
phương tiện đo; sự phù hợp
lượng của sản phẩm, hàng hóa
so với yêu cầu quy định; việc
xây dựng kế hoạch và định kỳ
thực hiện tự kiểm tra phương
tiện đo; việc sử dụng dấu định
lượng (nếu có) và trong
trường hợp có nghi vấn về
chất lượng sẽ tiến hành lấy
mẫu theo quy định để kiểm tra
sự phù hợp của sản phẩm,
hàng hóa với tiêu chuẩn công
bố áp dụng, quy chuẩn kỹ
thuật tương ứng.

Kết quả kiểm tra về cơ bản
các cơ sở sản xuất, kinh doanh
đã xuất trình được bộ hồ sơ
chất lượng; các phương tiện
đo được sử dụng đã được
kiểm định và đang trong thời
hạn hiệu lực. Bên cạnh đó còn
tồn tại ở một số cơ sở sản
xuất, kinh doanh  như chưa
xây dựng và thực hiện quy
chế kiểm tra, kiểm soát và tổ
chức thực hiện việc tuân thủ
các quy định về chất lượng
trong hoạt động kinh doanh
khí của hệ thống phân phối.

Trên một số chai chứa LPG có
nhãn hàng hóa, tuy nhiên các
thông tin trên nhãn chưa
đúng, đầy đủ theo đúng quy
định tại Nghị định
43/2017/NĐ-CP về Nhãn
hàng hóa như trên thực tế các
chai LPG tại kho đã thực hiện
việc ghi lượng danh định trên
nhãn hàng hóa. Tuy nhiên chữ
và số thể hiện lượng danh
định qua kiểm tra có chiều
cao là 2 mm không đạt yêu
cầu theo quy định (theo quy
định chiều cao chữ và số tối
thiểu là 6 mm).

Qua kiểm tra, đoàn đã nhắc
nhở, hướng dẫn, phổ biến trực
tiếp các quy định của pháp
luật về tiêu chuẩn đo lường
chất lượng và nhãn hàng hóa
cho các cơ sở sản xuất kinh
doanh mà đoàn đã kiểm tra.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng sẽ tiếp tục
phối hợp với Phòng Kinh tế;
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
thành phố/thị xã/huyện tổ
chức thông tin tuyên truyền,
phổ biến các quy định của
pháp luật về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng và nhãn
hàng hóa để các cơ sở sản
xuất, kinh doanh nắm vững và
thực hiện đúng quy định 

Mai Hoa-TĐC

* Công bố Kết luận
Thanh tra về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng trong kinh
doanh xăng dầu

Ngày 09/12/2021 Thanh
tra Sở KH&CN Hà Tĩnh đã
phối hợp với Công an huyện
Lộc Hà, Công an Huyện Nghi
Xuân và đại diện Báo Kinh tế
Đô thị công bố các Kết luận
thanh tra đột xuất về tiêu
chuẩn đo lường chất lượng
trong kinh doanh xăng dầu

của Giám đốc Sở Khoa học và
công nghệ.

Kết luận số 1957/KL-
SKHCN ngày 08/12/2021
thanh tra tại Cửa hàng bán lẻ
xăng dầu An Hà thuộc quyền
sở hữu của Công ty TNHH An
Hà đóng tại huyện Nghi Xuân
và Kết luận số 1958/KL-
SKHCN ngày 08/12/2021 tại
03 doanh nghiệp đóng trên địa
bàn huyện Lộc Hà, gồm: cửa
hàng bán lẻ xăng dầu Tấn Lộc
thuộc Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ Tấn Lộc; cửa
hàng bán lẻ xăng dầu Thạch
Châu thuộc Công ty TNHH
Xây dựng và Thương mại Hà
Hải Châu và cửa hàng bán lẻ
xăng dầu thị trấn Lộc Hà
thuộc Công ty TNHH Thương
mại Dũng Hường.

Qua thanh tra cơ bản các
doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu đã thực hiện tương
đối đầy đủ các quy định về
tiêu chuẩn đo lường chất
lượng trong kinh doanh xăng
dầu; các phương tiện đo dùng
đề bán xăng dầu kiểm định
đầy đủ, đang còn hiệu lực
kiểm định, niêm phong, kẹp
chì đang còn nguyên vẹn, sai
số về đo lường các phương
tiện đo nằm trong phạm vi
cho phép; các mẫu xăng dầu
đoàn thanh tra lấy đi thử
nghiệm của các doanh nghiệp
có chất lượng phù hợp với
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN 01:2015/BKHCN và
QCVN 01:2017/BKHCN của
Bộ KH&CN.

Chánh Thanh tra Sở
KH&CN đã đề nghị Giám
đốc các doanh nghiệp kinh
doanh xăng dầu phải nghiêm
túc thực hiện yêu cầu, kiến
nghị tại Kết luận đã nêu, đồng
thời tiếp tục chấp hành tốt các
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quy định tại Thông tư số
15/2015/TT-BKHCN ngày
25/8/2015 của Bộ trưởng Bộ
KH&CN quy định về đo
lường chất lượng trong kinh
doanh xăng dầu và Thông tư
số 08/2018/TT-BKHCN ngày
15/6/2018 sửa đổi, bổ sung
một số điều Thông tư số
15/2015/TT-BKHCN để duy
trì chất lượng phù hợp quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu
chuẩn công bố áp dụng, bảo
đảm hệ thống bể chứa xăng
dầu không bị rò rỉ và chứa
đựng lẫn các loại xăng dầu;
đảm bảo yêu cầu về đo lường
của phương tiện đo không làm
ảnh hưởng đến quyền lợi của
người tiêu dùng.

QT
* Quy trình sản xuất

giống, nuôi trồng và chế
biến nấm Hoàng Chi và
nấm Vân Chi được hoàn
thiện trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trung tâm nghiên cứu phát
triển nấm và tài nguyên sinh
vật thực hiện hoàn thành đề
tài nghiên cứu hoàn thiện quy
trình sản xuất giống, nuôi
trồng và chế biến nấm Hoàng
Chi và nấm Vân Chi trên địa
bàn Hà Tĩnh.

Theo đó, đã nghiên cứu
hoàn thiện quy trình nhân
giống nấm Hoàng Chi và nấm
Vân Chi. Triển khai sản xuất
thử nghiệm, kết quả đánh giá
các tiêu chí sinh trưởng và
phát triển của hai chủng nấm
Hoàng Chi và Vân Chi trong
giai đoạn nuôi trồng đã cho
năng suất cao và giữ được
thành phần dược chất tốt, từ
đó cho thấy sự phù hợp cao
của 2 chủng nấm này khi nuôi
trồng tại Hà Tĩnh. Hoàn thiện
quy trình thu hái và bảo quản
sau thu hoạch.

Sản xuất thử nghiệm sản
phẩm trà túi lọc nấm Hoàng
Chi và nấm Vân Chi với trên
1000 hộp mỗi loại. Kết quả
phân tích mẫu trà túi lọc của
2 loại nấm đều đạt theo
TCVN 7975:2008.

Ngày 10/12/2021 vừa qua,
Sở Khoa học và Công nghệ tổ
chức họp Hội đồng KH&CN
cấp tỉnh nghiệm thu đề tài.
Hội đồng đánh giá cao kết quả
đạt được của đề tài. Từ kết
quả thu được của đề tài cho
thấy sự thích nghi của 2 chủng
nấm Hoàng Chi và nấm Vân
Chi tại Hà Tĩnh, cùng với hàm
lượng dược chất cao. Đây là
hướng đi mới và có thể phát
triển trong mảng dược liệu.
Bên cạnh kết quả đạt được,
Hội đồng đề nghị đơn vị chủ
trì bổ sung phương hướng
phát triển sản phẩm đưa ra thị
trường trong thời gian tới. Kết
quả, đề tài được chấm điểm
đạt yêu cầu.

PC

* Đánh giá, thẩm định
kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN không sử dụng
ngân sách nhà nước.

Xét văn bản số
2363/HQHT-TCCB&TTR
ngày 13/12/2021 của Cục Hải
quan tỉnh Hà Tĩnh kèm Hồ sơ
đề nghị đánh giá, thẩm định
kết quả thực hiện nhiệm vụ
KH&CN không sử dụng ngân
sách nhà nước.

Sở Khoa học và Công
nghệ thực hiện thông báo
rộng rãi trên Cổng thông tin
điện tử và các thủ tục theo
đúng quy định, đến nay hồ sơ
đảm bảo yêu cầu. Sáng
28/12/2021, tại Chi cục Hải
quan, Sở Khoa học và Công
nghệ tổ chức họp Hội đồng

KH&CN cấp tỉnh đánh giá,
thẩm định kết quả nhiệm vụ
"Nâng cao hiệu quả quản lý
nhà nước ngành Hải quan Hà
Tĩnh trong kiểm soát hàng
giả, hàng nhái trên địa bàn
tỉnh" do Thạc sỹ Đinh Văn
Hòa – Phó Cục trưởng Cục
Hải quan tỉnh Hà Tĩnh làm
chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu với mục
tiêu: đánh giá thực trạng công
tác kiểm soát hàng giả, hàng
nhái của cơ quan Hải quan;
nhận diện phương thức, thủ
đoạn của các đối tượng sản
xuất, buôn bán, vận chuyển
hàng giả, hàng nhái; đề xuất
các giải pháp nâng cao quản
lý Nhà nước về Hải quan đối
với hàng giả, hàng nhái.

Tại cuộc họp, các thành
viên Hội đồng đều đánh giá
cao kết quả nghiên cứu, đề tài
đã nghiên cứu, tổng hợp các
vấn đề lý luận cũng như đánh
giá thực tiễn công tác quản lý
trong kiểm soát hàng giả,
hàng nhái trong thời gian qua,
chỉ ra được những khó khăn,
tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
khách quan, nguyên nhân chủ
quan; dự báo tình hình; định
hướng hoạt động quản lý Nhà
nước; bài học kinh nghiệm...
đồng thời đề xuất 16 giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản
lý Nhà nước về kiểm soát
hàng giả, hàng nhái trên địa
bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời
gian tới.

Kết quả, Hội đồng đồng ý
đề nghị Sở Khoa học và Công
nghệ cấp Giấy xác nhận kết
quả thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ không sử
dụng ngân sách nhà nước.

PC
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