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HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI

Đỗ Khoa Văn
TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở KH&CN

ĐẢNG BỘ SỞ KH&CN:

ĐOÀN KẾT - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN!

Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Hà
Tĩnh lần thứ XVIII,

nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Nghị
quyết số 01-NQ/ĐH ngày

18/10/2015) đã đưa “ưu tiên
nguồn lực đầu tư phát triển
khoa học và công nghệ, đáp
ứng yêu cầu phát triển toàn
diện” là một trong 03 nhiệm

vụ đột phá. Trên tinh thần chỉ
đạo đó, hoạt động khoa học và
công nghệ đã bám sát yêu cầu
phát triển của tỉnh và đạt kết
quả toàn diện trên tất cả các

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 – 2020), ngành Khoa học và Công nghệ đã có những bước
phát triển mang tính đột phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
nhà. Thành công đó có sự chung tay, vào cuộc tích cực của toàn ngành với phương châm
hành động “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo” và sự hỗ trợ, chỉ đạo của các Bộ, ngành
Trung ương mà trực tiếp là Bộ Khoa học và Công nghệ; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân tỉnh; sự đồng hành của các địa phương và cộng đồng Doanh nghiệp; sự
vào cuộc tích cực của các nhà khoa học.

Đ/c Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị xuất sắc
năm 2018
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lĩnh vực: 
Về thể chế hóa: Tham mưu

Hội đồng nhân dân ban hành
04 nghị quyết chuyên đề: Về
hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ,
hỗ trợ phát triển thị trường và
doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ
phát triển công nghệ sinh học,
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo. Dự kiến năm 2020
trình HĐND tỉnh ban hành 02
Nghị quyết: Hỗ trợ xây dựng
tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản
phẩm hàng hóa, dịch vụ tỉnh
Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu hội
nhập quốc tế; tiếp tục thực
hiện chính sách hỗ trợ phát
triển Tài sản trí tuệ tỉnh Hà
Tĩnh đến năm 2025 và những
năm tiếp theo.

Các Nghị quyết nói trên đã
được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ
chức thực hiện có hiệu quả, đi
vào cuộc sống: Đến nay Hà
Tĩnh đã có đủ năng lực sản
xuất được các loại chế phẩm
sinh học chất lượng cao cung
cấp cho thị trường; phong trào
ứng dụng công nghệ sinh học
trong bảo vệ môi trường, xử
lý chất thải, rác thải trong sản
xuất nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới đã trở nên tự
giác và mạnh mẽ. Đã có 2.260
hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân
xác lập và bảo vệ quyền sở
hữu trí tuệ, có 1.759 đơn nộp
đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ,
có 1.415 văn bằng bão hộ sở
hữu công nghiệp được cấp,
tăng gần 04 lần so với giai
đoạn từ năm 2015 trở về trước
tạo ra một sự thay đổi lớn về
chất trong nền kinh tế hàng
hóa - tri thức của tỉnh. Đã có
05 doanh nghiệp KH&CN
được thành lập, dự kiến năm
2020 có thêm 05 - 10 Doanh
nghiệp KH&CN thành lập
mới. Đã thành lập Sàn giao
dịch công nghệ với 1.236 lượt
truy cập, giao dịch. Về khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo đã
triển khai nhiều hoạt động hỗ
trợ, ươm tạo, tổ chức thi tìm
hiểu ý tưởng khởi nghiệp,

sáng tạo để hỗ trợ (năm 2018
đã giới thiệu 05 dự án tham
gia Cuộc thi Khởi nghiệp sáng
tạo vùng Bắc Trung bộ và có
02 dự án đạt giải khuyến
khích, 01 dự án đạt giải Ba;
năm 2019 đã tổ chức thành
công cuộc thi với 10 ý tưởng
xuất sắc lọt vào vòng chung
kết, nhiều ý tưởng đã khởi
nghiệp thành công).

Tham gia tạo đột phá trong
cải cách hành chính của tỉnh:
Tỉnh đã đưa quy trình ISO
9001:2015 vào tiêu chí chấm
điểm thi đua trong đánh giá
cải cách hành chính của các
cơ quan, đơn vị trong tỉnh.
Hiện tại toàn tỉnh đã có 214
cơ quan thuộc hệ thống hành
chính nhà nước và đơn vị sự
nghiệp đã công bố hệ thống
quản lý chất lượng phù hợp
TCVN ISO 9001:2008/ ISO
9001:2015.

Thực hiện công tác cải
cách hành chính và xây dựng
Chính phủ điện tử, riêng Sở
Khoa học và Công nghệ luôn
nằm trong tốp đầu của tỉnh
(Năm 2016: xếp thứ 2; Năm
2017: xếp thứ 9; Năm 2018:
xếp thứ 5; Năm 2019: xếp thứ
1).

Công tác nghiên cứu, ứng
dụng, chuyển giao khoa học
và công nghệ đạt kết quả tốt:
Triển khai 01 nhiệm vụ theo
Chương trình 592, 01 nhiệm
vụ Hợp tác quốc tế theo Nghị
đinh thư bằng nguồn vốn của
Việt Nam, 03 nhiệm vụ thuộc
Chương trình Quỹ gen, 11 dự
án thuộc Chương trình Nông
thôn Miền núi, 102 nhiệm vụ
cấp tỉnh. Có trên 90% đề tài
dự án sau nghiệm thu đều
được ứng dụng trong thực tiễn
sản xuất và đời sống, qua đó
đã nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao nhiều quy trình
công nghệ mới phù hợp với
điều kiện của tỉnh, góp phần
quan trọng tăng năng suất,
hiệu quả sản xuất. Đặc biệt

kết quả một số nhiệm vụ cấp
tỉnh đã được Quốc tế ghi nhận
như Mộc bản Trường Lưu,
Hoàng hoa sứ trình đồ được
công nhận là di sản tư liệu
Thế giới.

Tăng cường quản lý nhà
nước về khoa học và công
nghệ trên tất cả các lĩnh vực
và đạt kết quả toàn diện: Đặc
biệt chú trọng công tác Tiêu
chuẩn Đo lường chất lượng,
thường xuyên rà soát, cập
nhật danh mục quy chuẩn,
tiêu chuẩn mới được ban
hành, tiêu chuẩn hủy bỏ, tổ
chức 40 cuộc kiểm tra (nhiều
hơn giai đoạn 2011 – 2016
gần 2 lần). Tổ chức 25 cuộc
thanh tra chuyên ngành, phát
hiện 67 cơ sở vi phạm, xử
phạt 1.700 triệu đồng (số tiền
xử phát nhiều gấp 9 lần so với
giai đoạn 2011 – 2016), tịch
thu tiêu hủy 439 sản phẩm,
giá trị hàng hóa vi phạm trên
20.420.000 đồng. Quản lý 21
nguồn phóng xạ kín; lắp đặt
mới 60 thiết bị bức xạ; thẩm
định, cấp phép hoạt động cho
104 cơ sở đạt tiêu chuẩn An
toàn bức xạ. Công tác truyền
thông khoa học và công nghệ
được đẩy mạnh và có nhiều
đổi mới, đặc biệt là đưa thông
tin khoa học và công nghệ về
cơ sở.

Với những nổ lực trong
hoạt động, thời gian qua,
ngành khoa học và công nghệ
của tỉnh đã được các cấp và
nhân dân ghi nhận, đánh giá
cao, luôn ở tốp đầu trong xếp
loại thi đua các sở, ngành:
Năm 2018, được tặng cơ thi
đua của tỉnh, năm 2019 được
khối thi đua đề xuất tặng cờ
thi đua xuất sắc của Chính
phủ và Đảng bộ xuất sắc tiêu
biểu.

* 
*  *

Giai đoạn phát triển mới
(nhiệm kỳ 2020 – 2025) đặt ra
yêu cầu về một nền hành
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chính với tư duy, lề lối,
phương thức điều hành, tác
nghiệp phù hợp với nền kinh
tế số, kinh tế công nghiệp, hội
nhập sâu rộng; yêu cầu nâng
cao tinh thần trách nhiệm và
năng lực để tham mưu, chỉ
đạo giải quyết những vấn đề
kinh tế - xã hội, KH&CN
quan trọng, như: Nguồn lực
đầu tư cho phát triển
KH&CN; giải pháp phát triển
kinh tế xanh, kinh tế bền
vững, kinh tế số; nâng cao
năng lực cạnh tranh của
doanh nghiệp, nâng cao năng
suất lao động và chất lượng
sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn
quốc tế gắn truy xuất nguồn
gốc, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ KH&CN, chăm
sóc sức khỏe người dân,
phòng trừ dịch bệnh trong
cộng đồng... đòi hỏi Đảng bộ
Sở phải tiếp tục đoàn kết, đổi
mới toàn diện, quyết tâm đột
phá, phấn đấu hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ được giao.

Một số nội dung đột phá:
1. Tạo chuyển biến mạnh

mẽ về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ, đảng viên, trước
hết là cán bộ lãnh đạo, quản

lý, người đứng đầu các cấp.
2. Thực hiện đồng bộ công

tác cải cách hành chính trên
tất cả các lĩnh vực, trong đó
tập trung 02 nhiệm vụ trọng
tâm là nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức và hiện đại hóa nền
hành chính.  

3. Thúc đẩy mạnh mẽ khoa
học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo; đẩy mạnh nghiên
cứu ứng dụng và chuyển giao
tiến bộ KHCN, áp dụng các
tiêu chuẩn tiên tiến để tạo bứt
phá về năng suất, chất lượng,
hiệu quả và sức cạnh tranh
của các doanh nghiệp và sản
phẩm Hà Tĩnh trong bối cảnh
cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ 4.

Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tiếp tục quán triệt, tuyên

truyền sâu rộng các chủ
trương, nghị quyết của Trung
ương, của tỉnh về KH&CN,
nhất là Nghị quyết số 20-
NQ/TW ngày  1/11/2012 của
Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XI; Nghị quyết
09-NQ/TU ngày 03/02/2015
của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh (Khóa XVII) về tăng

cường lãnh đạo, chỉ đạo phát
triển khoa học và công nghệ
đến năm 2020 và những năm
tiếp theo; Chương trình hành
động của Tỉnh ủy thực hiện
Nghị quyết số 52-NQ/TW
ngày 27/9/2019 của Bộ Chính
trị về một số chủ trương,
chính sách chủ động tham gia
cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư; Chương trình hành
động của UBND tỉnh thực
hiện Kết luận số 50-KL/TW,
ngày 30/5/2019 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết Trung ương 6 khóa XI.

Thực hiện tốt công tác
truyền thông KH&CN, nâng
cao chất lượng tin, bài, phóng
sự; đa dạng hóa hình thức
chuyển tải, đặc biệt là công
tác đưa thông tin KH&CN về
cơ sở. Đẩy mạnh công tác
truyền thông KH&CN nhân
ngày lễ lớn, ngày truyền
thống của ngành.

2. Nâng cao công tác tham
mưu, cụ thể hóa các chủ
trương chính sách của Đảng
và Nhà nước phù hợp với tình
hình thực tiễn và yêu cầu phát
triển KH&CN của địa
phương, đặc biệt là tham mưu
ban hành các Nghị quyết
chuyên đề của HĐND tỉnh,
triển khai tốt Thông báo Kết
luận của Bộ trưởng Bộ
KH&CN. 

Tiếp tục triển khai có hiệu
quả các chính sách phát triển
KH&CN đã được HĐND tỉnh
thông qua nhằm tiếp tục đẩy
mạnh các hoạt động các lĩnh
vực về sở hữu trí tuệ; công
nghệ sinh học; thị trường và
doanh nghiệp KH&CN; khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo.  

3. Tiếp tục thực hiện đồng
bộ công tác cải cách hành
chính trên tất cả các lĩnh vực
(về cải cách thể chế, tổ chức
bộ máy, chất lượng đội ngũ
cán bộ, thủ tục hành chính, tài
chính công và hiện đại hóa
hành chính). Tập trung xây

Một trong những kết quả nghiên cứu thuộc nhiệm vụ cấp
tỉnh có kết quả tốt, thì Mộc bản Trường Lưu, Hoàng hoa sứ
trình đồ là nhiệm vụ được Quốc tế công nhận là di sản tư liệu
Thế giới. 
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dựng đội ngũ cán bộ, công
chức nhất là người đứng đầu
đủ phẩm chất, năng lực và uy
tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm, vì sự phát triển của
đơn vị; hiện đại hóa nền hành
chính, đặc biệt ứng dụng
mạnh mẽ và sâu rộng công
nghệ thông tin trong tác
nghiệp điều hành, thực hiện
nhiệm vụ; triển khai xây dựng
cơ quan điện tử, tổ chức
phòng họp không giấy tờ, họp
trực tuyến

4. Đẩy mạnh nghiên cứu,
ứng dụng, chuyển giao và
phát triển công nghệ vào sản
xuất, đặc biệt là công nghệ
cao, công nghệ sinh học, công
nghệ vật liệu mới và năng
lượng mới, công nghệ thông
tin. Chủ động tiếp cận các
công nghệ chủ chốt của cuộc
cách mạng công nghiệp lần
thứ tư. Tham mưu đề xuất và
thực hiện một số nhiệm vụ
lớn, có tác động rõ nét đối với
phát triển kinh tế – xã hội của
tỉnh.

5. Tiếp tục đổi mới và nâng
cao hiệu lực, hiệu quả công
tác quản lý Nhà nước về
KH&CN trên tất cả các lĩnh
vực: Nâng cao chất lượng
công tác tuyển chọn, xét chọn,
đánh giá, nghiệm thu đề tài,
dự án KH&CN; tổ chức thẩm
định, đánh giá công nghệ của
các dự án đầu tư trên địa bàn
của tỉnh; chú trọng công tác
quản lý nhà nước về an toàn
bức xạ hạt nhân, đặc biệt tại
các khu công nghiệp; tăng
cường công tác thanh tra
chuyên ngành về KH&CN;
đẩy mạnh công tác về Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng,
đặc biệt là tiêu chuẩn hóa các
hàng hóa, sản phẩm; hợp tác
toàn diện trong và ngoài nước
nhằm tranh thủ nguồn vốn, tri
thức, nhân lực, kinh nghiệm,
đặc biệt từ các nước phát triển
để khắc phục các điểm yếu và
giải quyết các vấn đề đã và

đang đặt ra của tỉnh về
KH&CN. Đẩy mạnh công tác
quản lý KH&CN cơ sở theo
sự phân cấp.

6. Huy động mọi nguồn
lực để phát triển KH&CN đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vận
dụng tối đa các cơ chế, chính
sách, tranh thủ nguồn hỗ trợ
của tỉnh và Trung ương, lồng
ghép vốn từ các chương trình,
dự án cấp Bộ, cấp Nhà nước;
đa dạng hoá các nguồn đầu tư
ngoài ngân sách Nhà nước;
chủ động mở rộng quan hệ
hợp tác quốc tế nhằm thu hút
các nguồn tài trợ.

7. Tập trung nguồn lực
thúc đẩy hỗ trợ phát triển hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo. Đặc biệt quan tâm
tạo môi trường, hỗ trợ, hình
thành và phát triển các dự án
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
xây dựng cơ sở hạ tầng, hoạt
động hỗ trợ cho khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo; hình thành
các tổ chức trung gian, các
nhóm khởi nghiệp sáng tạo. 

Phát triển thị trường
KH&CN, nhất là kết nối cung
cầu công nghệ để giúp doanh
nghiệp tìm kiếm, đổi mới

công nghệ phù hợp với cách
mạng công nghiệp lần thứ tư.
Ươm tạo, thành lập và phát
triển bền vững doanh nghiệp
KH&CN. 

Phát triển tài sản trí tuệ để
tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình phát triển các sản
phẩm, dịch vụ.

8. Đẩy mạnh phong trào
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật, khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo, phát động và triển
khai sâu rộng trong toàn đơn
vị. 

9. Tăng cường hoạt động
dịch vụ các đơn vị sự nghiệp
công lập, tiến tới thành lập
doanh nghiệp KH&CN.

10. Đẩy mạnh hợp tác
trong và ngoài nước về
KH&CN, đặc biệt là các đối
tác có tiềm lực KH&CN, phù
hợp điều kiện của địa phương.

ĐKV

Với những đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, Sở
KH&CN xứng đáng là đơn vị được Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng bằng
khen trong 10 năm phong trào xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010 - 2020 
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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)
trên địa bàn tỉnh đã được
UBND tỉnh Hà Tĩnh phê
duyệt triển khai từ năm 2007,
cho đến nay toàn tỉnh đã có
235 cơ quan công bố áp dụng
HTQLCL phù hợp TCVN

ISO 9001, trong thời gian tới
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo
đẩy mạnh xây dựng và áp
dụng tại UBND cấp xã, phấn
đấu đến tháng 9/2021 100%
CQHCNN cấp tỉnh, huyện,
xã, cơ quan cấp II trực thuộc
CQHCNN cấp tỉnh áp dụng
và công bố HTQLCL phù hợp
TCVN ISO 9001:2015.

Việc triển khai áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO

9001 vào hoạt động của các
CQHCNN đã mạng 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). Khi áp dụng
ISO vào quá trình giải quyết
TTHC vừa kiểm soát được
toàn bộ quá trình triển khai

Hiệu quả từ việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN
ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính ở Hà Tĩnh

Phan Trọng Bình
GĐ Sở Khoa học và Công nghệ

Ông Phan Trọng Bình – PGĐ Sở KH&CN Hà Tĩnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn
xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2015 năm 2020;
Ảnh: QT
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thực hiện nhiệm vụ từ khâu
tiếp nhận hồ sơ, đến quá trình
giải quyết, phối hợp giải
quyết trong từng bước và trả
kết quả cho tổ chức, cá nhân,
phân công rõ người (ai làm),
rõ việc (làm gì), rõ cách làm
(làm như thế nào? Thời gian
thực hiện từng bước, nhiệm
vụ là bao lâu?) và kết quả ra
sao? …đồng thời giúp UBND
tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan
giám sát một cách chặt chẽ
việc cán bộ, công chức áp
dụng các văn bản quy phạm
pháp luật của nhà nước vào
quá trình giải quyết TTHC
cho người dân, hạn chế tối đa
hiện tượng thu thừa, thu thiếu
hồ sơ; thời gian thực hiện
được phân công cụ thể cho
từng cá nhân, qua đó có thể
xác định được việc giải quyết
đúng hẹn, sớm, trễ hẹn thuộc
về bộ phận hay cá nhân công
chức nào, trình tự thực hiện rõ
ràng, tránh tình trạng làm tắt,
lách luật, sai quy định, cố ý
gây sách nhiễu, phiền hà cho
công dân.

Trước khi chưa áp dụng,
tỉnh công bố TTHC sẽ bao
gồm danh mục và hướng dẫn
thực hiện TTHC, trên cơ sở
hướng dẫn, các Sở, ngành,
UBND cấp huyện, UBND cấp
xã sẽ tiến hành xây dựng quy
trình giải quyết TTHC theo
mô hình khung TCVN ISO
9001:2008 (2015), do đó
không tạo được sự thống nhất
giữa ngành, huyện, xã và gặp
khó khăn trong việc thực hiện,
vừa thực hiện theo bộ TTHC
vừa thực hiện theo QT ISO
9001, việc xây dựng quy trình
không đồng nhất, không đáp
ứng được 100% TTHC được
xây dựng thành quy trình, tốn
kém, lãng phí trong khi xây

dựng, hiệu quả không cao, tỷ
lệ lỗi trong giải quyết TTHC
cao…Với mục đích nâng cao
hiệu quả áp dụng TCVN ISO
9001:2015 tại các cơ quan,
đơn vị trong việc giải quyết
TTHC và tạo sự thống nhất từ
cấp tỉnh, huyện, xã nhằm đáp
ứng 100% TTHC được xây
quy trình xử lý công việc theo
mô hình khung. Đồng thời
đồng nhất quy trình giải quyết
TTHC với hệ thống quy trình
được xây dựng theo mô hình
khung TCVN ISO 9001:2015,
đáp ứng yêu cầu 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. Trên
cơ sở hệ thống quy trình đã
ban hành, UBND tỉnh đã xây
dựng hệ thống quy trình điện
tử để thực hiện. 

Việc áp dụng TCVN ISO
9001:2015 trong xây dựng
quy trình nội bộ giải quyết
TTHC trên địa bàn tỉnh đảm
bảo nguyên tắc tạo sự thống
nhất trong toàn hệ thống, xác
định rõ người rõ việc trong
quá trình thực hiện TTHC.
Quy trình nội bộ thủ tục hành
chính được xây dựng và phê
duyệt thực hiện thể hiện đúng
tinh thần chỉ đạo của Nghị
định 61/2018/NĐ-CP, Thông
tư 01/2018/TT-VPCP và các
yêu cầu của TCVN ISO
9001:2015, mô hình khung
của Bộ Khoa học và Công

nghệ, càng nâng cao hiệu quả
cải cách thủ tục hành chính,
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.
Đặc biệt đối với các thủ tục
thuộc thẩm quyền giải quyết
của UBND cấp huyện, UBND
cấp xã, nếu như trước đây mỗi
cơ quan ban hành một bộ quy
trình thì cùng một thủ tục
nhưng mỗi huyện, mỗi xã có
một cách giải quyết khác
nhau, còn sau khi UBND tỉnh
công bố thì 13/13 huyện,
216/216 xã có cùng quy trình
giải quyết; đã hạn chế tối đa
hiện tượng sai lỗi trong quá
trình giải quyết TTHC tại các
cơ quan. Thực tế qua nhiều
đợt kiểm tra, đánh giá về Cải
cách hành chính của tỉnh, của
Sở Khoa học và Công nghệ
cho thấy tỷ lệ sai lỗi trong quá
trình giải quyết TTHC giảm
rất nhiều. Đồng thời việc lồng
ghép hai trong một vừa xây
dựng được quy trình nội bộ
giải quyết TTHC vừa áp dụng
hệ thống quản lý theo TCVN
ISO 9001:2015 tại các cơ
quan HCNN trên địa bàn tỉnh
đã tiết kiệm được rất nhiều chi
phí trong in ấn tài liệu, thời
gian và công sức. Khi áp dụng
rất thuận lợi và nhanh chóng
(quy trình điện tử nên truy cập
nhanh, tiện lợi). Đáp ứng
được yêu cầu 100% TTHC
được xây dựng và áp dụng
theo mô hình khung theo
TCVN ISO 9001:2015…

Đến nay,  đã xây dựng trên
1700 quy trình nội bộ giải
quyết Thủ tục hành chính từ

(Xem tiếp trang 12)
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Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên
của cả nước ban hành
Nghị quyết chuyên đề

về chính sách hỗ trợ hoạt động
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
(Nghị quyết số 91/2018/NQ-
HĐND ngày 18/7/2018), Sau gần
hai năm triển khai thực hiện Nghị
quyết, Sở Khoa học và Công nghệ
với vai trò là cơ quan đầu mối đã
tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều
hoạt động 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: 

1. Hình thành và phát triển hệ
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên
địa bàn tỉnh

Trong quá trình triển khai Nghị
quyết, Sở Khoa học và Công nghệ
đã phối hợp chặt chẽ với các
ngành liên quan để từng bước hình
thành và phát triển hệ sinh thái

khởi nghiệp sáng tạo hoạt động có
hiệu quả: 

- Phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh,
Trường Đại học Hà Tĩnh triển khai
các hoạt động tuyên truyền về
kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp
sáng tạo cho đội ngũ học sinh,
sinh viên, thanh niên khởi nghiệp;
tổ chức Chương trình Thanh niên
Hà Tĩnh khởi nghiệp; tổ chức 02
khóa đào tạo “Ươm mầm ý tưởng
khởi nghiệp” và Cuộc thi về Ý
tưởng khởi nghiệp thu hút hàng
trăm học sinh, sinh viên; 

- Phối hợp với Hội Doanh

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ
ĐẶT RA SAU HAI NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 91/2018/NQ-HĐND TỈNH HÀ TĨNH

Đỗ Khoa Văn
TUV, Giám đốc Sở KH&CN

Ông Đỗ Khoa Văn – GĐ Sở KH&CN, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi phát biểu khai mạc vòng
chung kết cuộc thi Ý tưởng KNST năm 2019;           Ảnh: QT
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nhân trẻ Hà Tĩnh, Tổ chức kết nối
thương mại quốc tế BNI Hà Tĩnh
tổ chức Hội thảo, hội nghị tọa đàm
về chính sách khởi nghiệp sáng
tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong
CMCN 4.0 cho các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp với Bộ Khoa học và
Công nghệ, Cục Phát triển thị
trường và Doanh nghiệp KHCN,
Văn phòng Chương trình 844 tổ
chức 10 cuộc Hội thảo, hội nghị
hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi
nghiệp sáng tạo địa phương và xúc
tiến, kết nối với các doanh nghiệp
lớn, các Quỹ đầu tư, đầu tư mạo
hiểm trong và ngoài nước; tổ chức
25 khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ,
thị trường khoa học công nghệ,
tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng
và Hội thảo giới thiệu, chuyển
giao các kết quả nghiên cứu
KHCN, các công nghệ mới, tiên
tiến vào sản xuất, kinh doanh; 

- Phối hợp với Sở Thông tin -
Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo
Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền
hình tỉnh xây dựng 22 chuyên đề,
bài viết tuyên truyền, tôn vinh các
dự án khởi nghiệp sáng tạo trên
địa bàn tỉnh.

- Công tác hỗ trợ kết nối hệ
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo:

(1) Năm 2018, đã đề xuất 05
dự án khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo của tỉnh tham gia Cuộc thi
Khởi nghiệp sáng tạo vùng Bắc
Trung bộ do Bộ Khoa học và
Công nghệ tổ chức tại tỉnh Nghệ
An. Kết quả đã hỗ trợ 05 nhóm dự
án khởi nghiệp đào tạo các kiến
thức về khởi nghiệp, xây dựng dự
án, kỹ năng thuyết trình gọi vốn
đầu tư, kỹ năng quản trị, phát triển
tài sản trí tuệ và trong 5 dự án của
tỉnh có 02 dự án đạt giải Khuyến
khích, 01 dự án đạt giải Ba, các dự
án được các nhà đầu tư quan tâm
và được Bộ Khoa học và Công
nghệ đánh giá cao. 

(2) Năm 2019, Sở Khoa học và
Công nghệ tham mưu UBND tỉnh
tổ chức thành công Cuộc thi Ý
tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh
Hà Tĩnh năm 2019 – lần thứ nhất,
cuộc thi đã nhận được sự quan

tâm, tham gia đông đảo tầng lớp
trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi đã nhận
được 36 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… Kết quả, Cuộc thi đã lựa
chọn được 10 dự án khởi nghiệp
sáng tạo tiêu biểu trao thưởng: 01
giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và
04 giải khuyến khích. Đến nay, Sở
Khoa học và Công nghệ đã tổ
chức khảo sát thực tế, làm việc với
các tác giả, nhóm tác giả đạt giải
cuộc thi và hướng dẫn xây dựng
hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ các chính
sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
theo Nghị quyết. Thông qua kết
quả cuộc thi được cộng đồng khởi
nghiệp trong tỉnh quan tâm hưởng
ứng và được UBND tỉnh, Bộ
Khoa học và Công nghệ đánh giá
cao.

2. Hình thành các tổ chức
trung gian, khu hỗ trợ ươm tạo
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Việc hình thành các tổ chức
trung gian, hỗ trợ khởi nghiệp
sáng tạo được quan tâm triển khai,
góp phần quan trọng để phát triển

hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo:
- Tỉnh đoàn Hà Tĩnh thành lập

Hội đồng tư vấn Chương trình
Thanh niên khởi nghiệp cấp tỉnh,
thành lập Trang thông tin khởi
nghiệp; Hội Phụ nữ tỉnh đã thành
lập Ban chỉ đạo Chương trình hỗ
trợ khởi nghiệp cho phụ nữ tỉnh;
Trường Đại học Hà Tĩnh thành lập
Trung tâm tư vấn du học và khởi
nghiệp, Câu lạc bộ khởi nghiệp;

- Sở Khoa học và Công nghệ
thành lập khu không gian làm việc
chung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
gắn với Sàn giao dịch công nghệ
và thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh,
phục vụ hỗ trợ ươm tạo doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, kết
nối hoạt động khởi nghiệp sáng
tạo và hoạt động kết nối cung cầu
công nghệ thiết bị. Hiện nay, đang
xúc tiến thành lập các tổ chức
trung gian và khu làm việc chung
hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho
đối tượng học sinh, sinh viên tại
các Trường Đại học, Cao đẳng,
trung cấp nghề.

- Đã khâu nối xúc tiến thành
lập khu không gian làm việc
chung, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo
do Công ty Cổ phần CED đầu tư,

Với những đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, Sở
KH&CN xứng đáng là đơn vị được Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng bằng
khen trong 10 năm phong trào xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2010 - 2020 

Trong ảnh: Tập huấn nâng cao kiến thức về KNĐMST tại
Hà Tĩnh; ảnh: PC
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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 theo tinh thần Nghị quyết.

Sau gần hai năm triển khai, các
nội dung của Nghị quyết bước đầu
đã đi vào cuộc sống và được đông
đảo tầng lớp tham gia; nhiều
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng
tạo được hình thành và phát triển,
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo
địa phương được hình thành và
phát triển;

3. Tạo môi trường, hỗ trợ, hình
thành và phát triển các dự án khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo

- 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, điển hình như: Đã hỗ
trợ Công ty TNHH Đầu tư Xây
dựng Trần Châu ứng dụng dây
chuyền công nghệ thiết bị sản xuất
gạch không nung tự động hóa
hoàn toàn, xuất xứ Hàn Quốc,
công suất 110 triệu viên/năm;
Công ty TNHH MTV KC Hà Tĩnh
ứng dụng chuyển giao dây chuyền
công nghệ sấy, bảo quản, chế biến
các sản phẩm từ lúa, gạo thành các
sản phẩm có giá trị kinh tế cao… 

- Hiện nay, Sở Khoa học và
Công nghệ phối hợp Sở Tài chính
và các cơ quan liên quan hướng
dẫn các doanh nghiệp, cá nhân có
ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng
tạo xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ
từ Đề án theo Quyết định số
680/QĐ-UBND ngày 28/2/2020
của UBND tỉnh về việc phê duyệt
danh mục thực hiện Đề án hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh
Hà Tĩnh năm 2020, đặc biệt là ưu
tiên hỗ trợ cho 10 dự án khởi
nghiệp sáng tạo đã tham gia và đạt
giải tại Cuộc thi ý tưởng khởi
nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm
2019.

Như vậy, sau gần hai năm triển
khai, các nội dung của Nghị quyết
bước đầu đã đi vào cuộc sống và
được đông đảo tầng lớp tham gia;

nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp
sáng tạo được hình thành và phát
triển, hệ sinh thái khởi nghiệp
sáng tạo địa phương được hình
thành và phát triển. Tuy nhiên, bên
cạnh các kết quả đạt được nêu
trên, qua hai năm thực hiện Nghị
quyết đã xuất hiện một số vấn đề
đặt ra cần tập trung giải quyết
trong thời gian tới, như sau:

- Phát triển hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo địa
phương là vấn đề còn khá mới mẻ
và phổ liên quan rộng, vì vậy cần
có sự tham gia, vào cuộc nhiều
hơn nữa của cả hệ thống chính trị
và các thành phần liên quan. Tuy
nhiên, hiện nay sự vào cuộc của
một số ngành, địa phương, đơn vị
còn hạn chế, chưa chủ động trong
việc đề xuất nội dung và phối hợp
triển khai các nội dung của Nghị
quyết;

- Hầu hết doanh nghiệp khởi
nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô
nhỏ và vừa (chiếm khoảng 98%),
Năng lực của các doanh nghiệp
khởi nghiệp còn hạn chế, các
doanh nghiệp khởi nghiệp do mới
thành lập nên còn gặp nhiều khó
khăn như tài chính, trình độ quản
trị, điều hành doanh nghiệp, năng
lực cạnh tranh, khả năng hội nhập,
thị trường,… hoạt động đầu tư của
doanh nghiệp cho nghiên cứu phát
triển, đổi mới sáng tạo chưa được
chú trọng, dẫn đến số lượng doanh
nghiệp có đề xuất ý tưởng/ dự án
khởi nghiệp sáng tạo chưa nhiều;
năng lực tiếp cận các chính sách
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nói
chung và hỗ trợ khởi nghiệp sáng
tạo nói riêng của doanh nghiệp
còn hạn chế; các doanh nghiệp,
cộng đồng khởi nghiệp, start-up
cần chủ động hơn, có đam mê,
khát vọng khởi nghiệp, khởi
nghiệp sáng tạo;

- Cần tăng cường giáo dục tinh
thần khởi nghiệp, khởi nghiệp
sáng tạo, triển khai các chương
trình giáo dục – đào tạo từ phổ
thông đến đại học theo hướng gắn
với giáo dục – đào tạo với hoạt
động thực tiễn, đề cao tinh thần
làm chủ, thúc đẩy văn hóa khởi
nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong

học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ;
- Cần tiếp tục quan tâm đẩy

mạnh công tác truyền thông, tuyên
truyền, đào tạo, huấn luyện về
khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng
tạo cho cả đội ngũ cán bộ làm
công tác hỗ trợ hoạt động khởi
nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và
các doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân có khát vọng khởi nghiệp
sáng tạo; chú trọng xây dựng đội
ngũ chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư
về khởi nghiệp và đổi mới sáng
tạo trên địa bàn tỉnh;

- Cần xúc tiến thành lập Quỹ
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo do các
nhà đầu tư tư nhân thực hiện đầu
tư cho các ý tưởng/ dự án khởi
nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh,
trong đó cần có sự hỗ trợ từ phía
cơ quan nhà nước và sự đóng góp
tham gia hỗ trợ từ các doanh
nghiệp có tiềm lực mạnh trên địa
bàn tỉnh;

- Đề nghị Trung ương: (1) cần
sớm xây dựng và hoàn thiện hệ
thống văn bản pháp lý về hỗ trợ
khởi nghiệp sáng tạo, ban hành
hướng dẫn thành lập cơ sở ươm
tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc
chung hỗ trợ doanh nghiệp khởi
nghiệp sáng tạo, nhằm thể chế hóa
Quyết định 844 của Chính phủ;
(2) Cần xây dựng và thống nhất tài
liệu, sổ tay về kiến thức khởi
nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo để
phục vụ công tác đào tạo tập huấn;
(3) Tăng cường công tác đào tạo,
tập huấn nâng cao kiến thức, trao
đổi kinh nghiệm phát triển hệ sinh
thái khởi nghiệp sáng tạo cho cán
bộ quản lý địa phương;

Với những kết quả bước đầu
đầy khả quan, tin tưởng rằng trong
thời gian tới, với sự quyết tâm vào
cuộc quyết liệt của hệ thống chính
trị tỉnh Hà Tĩnh, sự chủ động của
các thành phần kinh tế và sự
hưởng ứng tích cực của mọi tầng
lớp nhân dân. Nghị quyết
91/2018/NQ-HĐND của HĐND
tỉnh sẽ trở thành động lực quan
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế -
xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong
những giai đoạn tiếp theo./.
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Hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng KH&CN giai đoạn
2015-2020 đã bám sát định
hướng, chủ trương của
đảng, nhà nước và yêu cầu
thực tiễn của tỉnh. Các công
trình nghiên cứu sau khi
nghiệm thu cơ bản được ứng
dụng vào thực tiễn sản xuất
và đời sống, đã đóng góp tích
cực vào sự phát triển kinh tế
xã hội của tỉnh, cung cấp
luận cứ khoa học giúp các
nhà quản lý hoạch định chủ
trương, chính sách, lập kế
hoạch, quy hoạch. Một trong
số những công trình, sản
phẩm nghiên cứu khoa học
và công nghệ tiêu biểu phải
kể đến, cụ thể:

Đề tài: Nghiên cứu mộc
bản Trường Lưu, huyện Can
Lộc, tỉnh Hà Tĩnh do GS,
TSKH. Nguyễn Huy Mỹ Chủ
trì, Bảo tàng Hà Tĩnh là Đơn
vị chủ trì thực hiện: 

Kết quả nghiên cứu: Đề tài
đã Đánh giá được hiện trạng
và các giá trị di sản của Mộc
bản Trường Lưu; phục dựng,
số hóa, biên dịch và đề xuất
các giải pháp bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa Mộc bản
Trường Lưu; tham mưu cho
UBND tỉnh xây dựng bộ Hồ
sơ Mộc bản Trường Lưu đăng
ký xếp hạng Di sản văn hóa
quốc gia và Di sản tư liệu ký
ức thế giới. Ngày 19 tháng 5
năm 2016, sản phẩm Mộc bản
trường học Phúc Giang (Mộc
bản Trường Lưu) được UN-

ESCO công nhận là di sản tư
liệu thuộc Chương trình Ký
ức thế giới khu vực châu Á -
Thái Bình Dương.

Đề tài: Nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ thông tin xây
dựng Từ điển giải thích thuật
ngữ chuyên ngành Việt – Lào
do GS, TS. Nguyễn Văn Đính
chủ trì; Trường Đại học Hà
Tĩnh là Đơn vị chủ trì thực
hiện. 

Kết quả nghiên cứu: Đề tài
đã lựa chọn, biên dịch và xuất
bản Từ điển giải thích chuyên
ngành Việt – Lào (bản giấy và
bản điện tử) với 1.500 thuật
ngữ của 15 chuyên ngành đào
tạo cho lưu học sinh Lào tại
Hà Tĩnh, bao gồm: Kinh tế,
Quản trị kinh doanh, Kế toán,
Tài chính , Ngân hàng, Du
lịch – Lữ hành, Luật, Giáo
dục chính tri, Khoa học môi
trường, Công nghệ thông tin,
Xây dựng, Triết học và Toán
học, Điện – Điện tử, Cơ khí
và Y học. Từ điển chuyên
ngành Việt- Lào hiện đang
được ứng dụng rộng rãi cho
các lưu học sinh Lào và các
lớp bồi dưỡng tiếng Lào tại
các trường ở Hà Tĩnh.

Đề tài: Nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ bào chế mới
sản xuất viên ngậm ho từ thảo
dược, do DSCK1. Lê Hồng
Phúc Chủ trì, Công ty CP
Dược Hà Tĩnh là đơn vị chủ
trì thực hiện.

Kết quả nghiên cứu: Đã
nghiên cứu công thức, liều

lượng, chuẩn hóa dược liệu và
sản xuất thành công Viên
ngậm ho từ thảo dược theo
công nghệ bào chế hiện đại
(sấy lạnh thăng hoa, chiết cô
chân không, kỹ thuật luyện
châu ... ). Sản phẩm “Viên
ngậm thông phế” đã được
Viện Kiểm nghiệm dược
Trung ương đánh giá thuộc
nhóm chất không độc, đã
được Bệnh viện Y học cổ
truyền Hà Tĩnh đánh giá có
tác dụng lâm sàng rõ rệt đối
với bệnh ho và đã được chứng
nhận lưu hành trên toàn quốc.
Hiện sản phẩm đã có mặt trên
thị trường trong nước và một
số nước trong khu vực như
Lào, Thái Lan, Ấn Độ.

Đề tài: Ứng dụng  một số
biện pháp kỹ thuật trong Quản
lý dịch hại tổng hợp phòng trừ
bệnh đốm đen hại bưởi Phúc
Trạch, do TS. Vũ Việt Hưng
chủ trì; Viện Nghiên cứu rau
quả là đơn vị chủ trì thực hiện.

Kết quả nghiên cứu: Đã
xây dựng được biểu đồ phát
sinh phát triển, mức độ gây
hại và ảnh hưởng của bệnh
đốm đen đến các yếu tố cấu
thành năng suất, chất lượng
bưởi Phúc Trạch. Đã xác định
được loại thuốc Score 250EC
phun sau ra hoa 6 - 7 tuần, với
3 lần phun, mỗi lần phun cách
nhau 15 ngày có hiệu quả cao
trong việc phòng trừ bệnh
đốm đen hại bưởi Phúc Trạch.
Kết quả đề tài đã được nhân
dân trong vùng ứng dụng

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC ĐIỂN HÌNH GIAI ĐOẠN 2015-2020

Th.S Lê Đình Doãn
Trưởng phòng QLKH
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nhân rộng, góp phần nâng cao
chất lượng, mẫu mã và giá trị
của sản phẩm Bưởi Phúc
Trạch.

Đề tài: Nghiên cứu xây
dựng phần mềm nền DVC
trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh do
ThS. Lê Văn Dũng chủ trì; Sở
Thông tin và Truyền thông là
đơn vị chủ trì thực hiện.

Kết quả nghiên cứu: Đã
tổng hợp, phân tích và đánh
giá quy trình của bộ thủ tục
hành chính trong toàn tỉnh
nhằm rút ra các công đoạn
chung nhất; xây dựng mô
hình và phần mềm nền dịch
vụ công trực tuyến mức độ 3
cho phép dễ dàng tùy biến áp
dụng cho các thủ tục hành
chính khác nhau của tỉnh. Xây
dựng bộ công cụ tiện ích tích
hợp vào phần mềm cho phép
thực hiện việc tùy biến áp
dụng cho các thủ tục hành
chính khác nhau. Kết quả đề
tài đã và đang được ứng dụng
trong việc triển khai DVC
trực tuyến mức độ 3 tại các
sở, ngành trong tỉnh.

Dự án: Ứng dụng các tiến
bộ KH&CN xây dựng mô
hình sản xuất lúa gạo hữu cơ
gắn với chế biến và tiêu thụ
sản phẩm tại huyện Đức Thọ
do TS. Phạm Văn Linh Chủ
trì; Viện Khoa học KTNN
Bắc Trung Bộ là Đơn vị chủ
trì thực hiện.

Kết quả thực hiện: Chuyển
giao các tiến bộ kỹ thuật sản
xuất, phòng trừ sâu bệnh, bảo
quản chế biến … phù hợp với
điều kiện canh tác tại địa
phương. Xây dựng thành
công các mô hình: Sản xuất
thâm canh lúa theo hướng
nông nghiệp hữu cơ tại xã
Yên Hồ; mô hình chế biến và
tiêu thụ gạo sạch - an toàn tại
Hợp tác xã Chế biến nông sản

và Dịch vụ nông nghiệp Miền
Trung, xã Trung Lễ, huyện
Đức Thọ. Sản phẩm gạo sạch
Như Ý đã có mặt trên thị
trường và được người dùng
tin cậy.

Dự án: Nghiên cứu, ứng
dụng các tiến bộ KH&CN
trong xử lý môi trường tại các
khu chăn nuôi tập trung trên
địa bàn Hà Tĩnh do TS. Trần
Hòa Duân chủ trì Trường Cao
đẳng Công nghiệp Huế là đơn
vị chủ trì thực hiện.

Kết quả thực hiện: Đánh
giá thực trạng xử lý môi
trường chăn nuôi tại các trang
trại chăn nuôi lợn công nghiệp
trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và
lắp đặt hệ thống xử lý nước
thải, xử lý khí thải chăn nuôi
bằng công nghệ vi sinh và lò
đốt xác gia súc bằng công
nghệ nhiệt phân cho trang trại
quy mô 1.200 lợn tại huyện
Kỳ Anh. Kết quả đánh giá hệ
thống xử lý vận hành ổn định,
chất lượng nước thải, khí thải
sau xử lý đạt yêu cầu. Công
nghệ xử lý nước thải chăn
nuôi đang được ứng dụng
nhân rộng tại nhiều trang trại
trong tỉnh. 

Đề tài: Nghiên cứu một số
tư liệu của họ Nguyễn Huy –
Trường Lưu, huyện Can Lộc
về chủ quyền của Việt Nam
đối với biên giới và biển đảo
do GS, TSKH. Nguyễn Huy
Mỹ chủ trì; Bảo tàng Hà Tĩnh
là Đơn vị chủ trì thực hiện.

Kết quả nghiên cứu:
Nghiên cứu và giới thiệu giá
trị của các tư liệu địa chí của
dòng họ Nguyễn Huy –
Trường Lưu về quê hương đất
nước qua 2 tác phẩm  Hoàng
Hoa sứ trình đồ và Quảng
Thuận đạo sử tập. Đánh giá,
khẳng định giá trị của các tư
liệu địa chí dòng họ Nguyễn

Huy về chủ quyền của Việt
Nam đối với biên giới và biển
đảo. Thiết lập hồ sơ đề cử Di
sản Tư liệu thuộc Chương
trình ký ức Thế giới. Ngày 30-
5-2018, sách cổ Hoàng hoa sứ
trình đồ đã được Ủy ban UN-
ESCO công nhận là Di sản tư
liệu thuộc chương trình Ký ức
thế giới khu vực Châu Á –
Thái Bình Dương.

Đề tài: Nghiên cứu bào chế
viên Nhuận tràng bằng thuốc
nam dùng điều trị bệnh táo
bón do DS. Lê Quốc Khánh
chủ trì; Công ty CP Dược Hà
Tĩnh là Đơn vị chủ trì thực
hiện.

Kết quả nghiên cứu: Điều
tra, thu thập và xác định được
22 loài dược liệu có tác dụng
nhuận tràng tại Hà Tĩnh. Ứng
dụng công nghệ sấy lạnh
thăng hoa, chiết cô chân
không, kỹ thuật luyện châu ...,
sản xuất thành công viên
nhuận tràng hoàn toàn từ các
thảo dược sẵn có tại địa
phương, phục vụ điều trị
chứng táo bón. Sản phẩm
“Viên nhuận tràng” bằng
thuốc nam đã được các cơ
quan chuyên môn của Trung
ương và của tỉnh phân tích,
thử nghiệm, đánh giá cho thấy
đây là sản phẩm an toàn và có
tác dụng lâm sàng rõ rệt đối
với bệnh nhân bị táo bón. Sản
phẩm hiện đã được lưu hành
tại nhiều địa phương trong và
ngoài tỉnh.

Dự án: Ứng dụng tiến bộ
kỹ thuật xây dựng mô hình
sản xuất dưa lưới và hoa cúc
trong nhà màng tại xã Bắc
Sơn, huyện Thạch Hà, do KS.
Phan Thành Nam chủ trì;
Trung tâm Ứng dụng KHKT
và BVCTVN huyện Thạch Hà
là Đơn vị chủ trì thực hiện.

Kết quả thực hiện: Chuyển
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giao kỹ thuật trồng dưa lưới
và hoa cúc trong nhà màng
cho nhân dân trong vùng và
xây dựng thành công mô hình
sản xuất dưa lưới trong nhà
màng tại xã  Bắc Sơn, huyện
Thạch Hà. Đây là mô hình có
ý nghĩa thiết thực giúp các địa
phương hoàn thành các tiêu
chí xây dựng nông thôn mới
theo hướng bền vững. Kết quả
của dự án là cơ sở khoa học để
UBND huyện Thạch Hà ban
hành chính sách hỗ trợ xây
dựng nhà lưới sản xuất dưa,
hoa và đang được nhân rộng

tại các xã Bắc Sơn, Thạch
Sơn, Thạch Đài và nhiều địa
phương khác trong tỉnh.

Dự án: Ứng dụng tiến bộ
khoa học và công nghệ xây
dựng mô hình sản xuất lúa
chất lượng cao J02 và Bắc
Hương 9 theo chuỗi liên kết
tại Hà Tĩnh, do ThS. Nguyễn
Khánh Tùng chủ trì; Công ty
TNHH MTV KC Hà Tĩnh là
Đơn vị chủ trì thực hiện.

Kết quả thực hiện: Tập
huấn kỹ thuật và triển khai mô
hình sản xuất thâm canh 2
giống lúa chất lượng cao J02

và Bắc Hương 9 theo chuỗi
liên kết tại các xã: Thạch
Thanh, Thạch Vĩnh (huyện
Thạch Hà). Kết quả dự án đã
hình thành mô hình liên kết
sản xuất, chế biến và tiêu thụ
sản phẩm lúa gạo chất lượng
cao tại Công ty TNHH MTV
KC Hà Tĩnh. Mô hình đã
mang lại hiệu quả thiết thực
cho các hộ dân tham gia liên
kết; tạo thương hiệu gạo
“Ngọc Mầm” chất lượng cao
phục vụ nhu cầu tiêu dùng
trong và ngoài tỉnh.

L.Đ.D

cấp tỉnh, huyện, xã đáp ứng
theo tiêu chuẩn TCVN
9001:2015 và Thông tư số
01/2018/TT-VPCP ngày
23/11/2018 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính
phủ. Sáng kiến đưa việc áp
dụng TCVN ISO 9001:2015
vào xây dựng quy trình nội bộ
TTHC là một trong 5 sáng
kiến cải cách hành chính tiêu
biểu của tỉnh Hà Tĩnh năm
2019 và được đưa vào báo cáo
Cải cách hành chính của Bộ
Nội vụ năm 2019 trình lên
Chính Phủ, Quốc hội, góp
phần đưa chỉ số cải cách hành
chính (Par index) của tỉnh Hà
Tĩnh năm 2019 tăng hạng
(đứng thứ 12/63 tỉnh, thành cả
nước) đã cho thấy hiệu quả
thực sự của việc áp dụng
TCVN ISO 9001:2015 trong
cải cách hành chính đặc biệt
là cải cách thủ tục hành chính.
Hiện tại giải pháp đã được
triển khai rộng rãi và là yêu
cầu bắt buộc trong việc xây
dựng quy trình nội bộ để giải

quyết TTHC. Nhiều địa
phương trong toàn quốc đã
học tập để triển khai thực
hiện.

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

trình vận hành áp dụng tại các
cơ quan.

Để việc áp dụng HTQLCL
theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 trên địa bàn tỉnh
ngày càng hiệu quả và hỗ trợ
cho công tác cải cách hành
chính của tỉnh, đề nghị
UBND tỉnh tiếp tục quan tâm,
hỗ trợ các cơ quan trong quá
trình triển khai thực hiện;
Lãnh đạo các cơ quan thường
xuyên quan tâm, chỉ đạo và
đảm bảo nguồn lực để xây
dựng và áp dụng hệ thống;
Mỗi cán bộ, công chức cần
nghiêm túc vận hành hệ thống
theo đúng quy định. Có như
vậy thì chúng ta mới có thể
tiến gần hơn đến mục tiêu xây
dựng một nền hành chính dân
chủ, trong sạch, vững mạnh,
chuyên nghiệp, hiện đại hóa,
hoạt động có hiệu lực và hiệu
quả của Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa, xây dựng
một đội ngũ công chức có đầy
đủ năng lực và phẩm chất./.

P.T.B

Hiệu quả từ việc ...
(Xem tiếp trang 6)
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Viện Khoa học kỹ thuật
nông nghiệp Bắc Trung Bộ
thành lập trên cơ sở Trung
tâm nghiên cứu và phát triển
Nông nghiệp Nông nghiệp
Bắc Trung Bộ, Trung tâm
nghiên cứu cây ăn quả Phủ
Quỳ, tại Quyết định số
220/QĐ- TTg ngày 09/9/2005
của Thủ tướng Chính phủ
thành lập Viện Khoa học
Nông nghiệp Việt Nam. Sau
15 năm hoạt động, đội ngũ
cán bộ khoa học của Viện
không những được đào tạo
chuyên sâu mà còn nhiệt
huyết với nghề, công tác
nghiên cứu khoa học luôn
được coi trọng và tạo điều
kiện để ươm mầm phát triển
cho ngành nông nghiệp nước
nhà.

Với chức năng nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công
nghệ về cây trồng, nghiên cứu
xây dựng hệ thống nông
nghiệp phục vụ phát triển
kinh tế xã hội vùng Bắc Trung
Bộ. Viện đã hình thành được
mạng lưới nghiên cứu,
chuyển giao công nghệ trong
lĩnh vực cây trồng đối với
vùng, nhiều tiến bộ kỹ thuật
về giống cây trồng, quy trình
canh tác, công nghệ tiên tiến
đã được tạo ra và chuyển giao
cho nông dân, góp phần tăng
năng suất, sản lượng và từng
bước cải thiện chất lượng của
các loại cây trồng, đóng góp
to lớn vào những thành tựu
của lĩnh vực nông nghiệp
trong những năm qua, phục
vụ tích cực tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và xây dựng
nông thôn mới của các địa
phương vùng Bắc Trung Bộ.

Những năm qua, Viện đã
gặt hái được nhiều kết
quảquan trọng trong nghiên
cứu khoahọc, chủ trì thực hiện
hơn 230 đề tài, dự án cấp Nhà
nước, cấp Bộ và cấp cơ sở,
đây chính là tiền đề quan
trọng để tạo ra các sản phẩm
khoa học công nghệ. Hàng
năm, Viện đã thực hiện lưu
giữ, đánh giá tập đoàn 230
mẫu giống lạc, 500 dòng/
giống lúa, 91 dòng/ giống sắn,
11 nhóm loài cây trồng có
nguồn gốc địa phương với
tổng số 165 mẫu giống (bưởi
53 mẫu giống, cam 14 mẫu
giống, quýt 19 mẫu, chanh 17
mẫu giống,  na 03 mẫu giống,
nhâm (Quất hồng bì) 07 mẫu
giống, đu đủ 04 mẫu giống,
chuối 19 mẫu giống, ổi 02
mẫu giống,  dứa 15 mẫu
giống, khế 02 mẫu giống,  dâu
ăn quả 02 mẫu giống, mía 06

mẫu giống) và tập đoàn 45
giống cao su… ngoài việc
đánh giá lưu giữ bảo tồn các
nguồn gen quý, Viện thực
hiện chọn tạo nhằm tạo ra
giống cây trồng lợi thế cho
vùng. Đến nay, Viện có 15
giống cây trồng mới và 04
quy trình kỹ thuật canh tác đã
được Bộ NN&PTNT công
nhận, các Tiến bộ kỹ thuật của
Viện tạo ra luôn thích hợp với
điều kiện sinh thái cũng như
kinh tế xã hội của vùng. 

Các cây trồng chủ lực
địa phương luôn được Viện
tập trung nghiên cứu chọn tạo
theo hướng năng suất cao,
chất lượng tốt, ngắn ngày
thích hợp với từng tiểu vùng
khí hậu sinh thái vùng. Viện
đã chọn tạo thành công một số
giống lúa có thời gian sinh
trưởng vụ hè thu 90 -100
ngày, năng suất đạt 65 -70

Viện KHKTNN Bắc Trung Bộ:

Nơi ươm mầm của những tiến bộ khoa học

Đại biểu tham dự hội thảo đầu bờ Giống khoai lang KL20-
209 năng suất 20-25 tấn/ha, có giá trị cao được trồng thử
nghiệm tại xã Xuân Hải (Nghi Xuân, Hà Tĩnh);   Ảnh: QT
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tạ/ha, cơm ngon dẻo. Giống
khoai lang KTB4, KL20-
209… là những giống chất
lượng cao, củ thuôn dài, nhẵn,
vỏ củ màu đỏ, ruột màu vàng,
hàm lượng chất khô từ 27-
33%, năng suất trung bình 14-
16 tấn/ha, nếu trồng thâm
canh có thể đạt 20-25 tấn/ha
đang được khảo nghiệm và
sản xuất thử tại nhiều địa
phương ở Bắc Trung Bộ.
Giống sắn NA1, STB1 là
những giống có năng suất đạt
60-70 tấn/ha, thích hợp cho
chân đất thâm canh và vùng
gò đồi. Bên cạnh đó, Viện đã
thực hiện chọn tạo và phát
triển thành công giống lạc
L20 chịu hạn, chịu mặn và
chống chịu bệnh héo xanh vi
khuẩn, giống lạc L20 đã được
bao phủ hầu hết diện tích lạc
tại các tỉnh, năng suất vụ xuân
đạt 4,0-4,5 tấn/ha và 3,0-4,0
tấn/ha vụ thu đông. Với giống
lạc L20 kết hợp áp dụng quy
trình công nghệ sản xuất lạc
xuân đạt 5 tấn/ha là một tiến
bộ khoa học kỹ thuật mới mà
Viện đã nghiên cứu thành
công được áp dụng rộng rãi
trên địa bàn 4 tỉnh (Nghệ An,

Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị), đây là kết quả lần đầu
tiên thu được ở Việt Nam và
với kết quả nổi bật, mô hình
này đã được khuyến cáo mở
rộng để nông dân có điều kiện
áp dụng sản xuất lạc theo
chuỗi giá trị cao và bền vững.
Các cây trồng vụ hè cũng
được Viện quan tâm và đầu tư
khảo nghiệm đánh giá như
các giống đậu xanh, giống
vừng đạt tiêu chuẩn xuất
khẩu, rau củ quả… nhằm tạo
điều kiện luân canh tăng vụ,
tăng hiệu quả kinh tế bền
vững trên đơn vị diện tích.

Đối với cây ăn quả, cây
trồng đặc sản Viện đã và đang
tiếp tục bảo tồn và nhân rộng
mô hình các giống Cam Xã
Đoài, Cam Nam Đông, Bưởi
Phúc Trạch, Hồng Nam Đàn,
Hồng Thạch Hà, Xoài Tương
Dương... song song với việc
đó Viện cũng quy hoạch và
xây dựng các giải pháp phù
hợp phục vụ sản xuất cây ăn
quả và cây có múi cho các
tỉnh. Từ bộ giống lưu giữ
vườn tập đoàn quỹ gen cây ăn
quả, Viện tiến hành tuyển

chọn đã xác định được một số
giống triển vọng như: Cam,
Vải, Thanh long, Xoài,
Nhãn… hằng năm được đưa
ra khảo nghiệm để ứng dụng
trong sản xuất.  Các mô hình
liên kết sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm luôn luôn là một lợi
thế của Viện, thông qua các
dự án chuỗi liên kết được hình
thành và ngày càng phát triển
bền vững làm lợi cho sản xuất
ước tính hàng trăm tỷ đồng,
góp phần đáng kể phát triển
kinh tế xã hội.Từ việc nghiên
cứu các đề tài khoa học nông
nghiệp trong nước và hợp tác
quốc tế, xây dựng và mở rộng
các mô hình, hàng năm, Viện
đã cung cấp cho nông dân ở
khu vực Bắc Trung Bộ được
số lượng lớn giống có năng
suất chất lượng cao và kịp
thời chuyển giao tiến bộ khoa
học và mở các lớp tập huấn kỹ
thuật cho hàng vạn nông
dân.Với phương châm đồng
hành cùng với sự đi lên của bà
con nông dân. Nhiều đề tài
cấp Bộ, cấp cơ sở được thực
hiện với ý thức trách nhiệm
cao nhất. Tất cả không ngoài
mục đích góp phần nâng cao
đời sống cho người nông dân.
Đó cũng là lý do giải thích vì
sao Viện tạo được chỗ đứng
của mình như ngày hôm nay. 

Bên cạnh công tác nghiên
cứu, công tác nâng cao năng
lực và trình độ cho cán bộ,
viên chức cũng được chú
trọng. So với những năm đầu
thành lập, cơ sở vật chất, con
người đều thiếu thốn. Đến
nay, sau 15 năm hoạt động tất
cả nguồn nhân lực đã đượcsắp
xếp các vị trí phùhợp với năng
lực, trình độ chuyên môn, là
lực lượng nòng cốt có đầy đủ
tố chất để ươm mầm những
tiến bộ khoa học mới trong
tương lai, phù hợp với xu thế
hội nhập và kỷ nguyên 4.0. 

Lãnh đạo Viện cùng Giám đốc dự án KOPIA Hàn Quốc khởi
công dự án
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Bài viết gần đây đã
đề cập đến ứng
dụng sản phẩm

enzym cocktail dùng xử lý cơ
chất trồng nấm thay vôi tại Hà
Tĩnh, sản phẩm đã được dùng
thử nghiệm tại một số trại
nấm trên khắp cả nước dùng
cho xử lý các loại cơ chất
trồng khác nhau như bông,
mùn gỗ (cao su, keo, bồ đề,
muồng,…) để trồng nấm sò,
linh chi, bào ngư xám, nấm
mối đen. Về cơ chế xúc tác
thủy phân, xử lý cơ chất trồng
nấm của enzym cocktail (hỗn
hợp gồm nhiều loại enzym:
Laccase, cellulase, xylanase,
mannase,...) có thể tóm tắt
như sau: Mùn gỗ, bông, rơm
rạ, lõi ngô, bã mía là cơ chất
giàu xơ (lignocellulose) và 1
số chất khác như đường, đạm,
vitamin chiếm % rất thấp
thường dùng trong trồng nấm.
Thành phần của lignocellu-
lose bao gồm: Cellulose,
hemicellulose và lignin, tỷ lệ
của các thành phần này khác
nhau tùy thuộc nguyên liệu,
đối với mùn gỗ nó tùy thuộc
loài thực vật, tuổi cây, tỷ lệ
lõi/vỏ,..., trong đó cellulose
(là 1 homopolymner bao gồm
các phân tử đường 6 carbon
liên kết với nhau) và hemicel-
lulose (là 1 heteropolymer
gồm các phân tử đường 5 và
6 carbon liên kết với nhau) là
nguồn dinh dưỡng chính cho

nấm. Trong các cơ chất trồng
nấm nói trên bã mía, bông, lõi
ngô là giàu dinh dưỡng hơn
mùn, nghèo dinh dưỡng nhất
là rơm, vì ở rơm lignocellelu-
lose còn chứa một lượng lớn
silica. Enzym coctail đưa vào
ủ xử lý nguyên liệu với sự có
mặt của nước, cellulose thủy
phân cellulose; xylanase,
mannase, beta glucanase,...sẽ
thủy phân hemicellulose
thành 1 lượng rất nhỏ các loại
đường 5, 6 carbon mà nấm có
thể sử dụng ngay khi mới cấy
vào, và chủ yếu là tạo các loại
đường oligo giúp nấm dễ tiếp
tục sử dụng, enzym laccase
oxi hóa lignin làm lỏng lẻo
các liên kết giữa phức hợp
cellulose, hemicellulose và
lignin, giúp cho quá trình sử
dụng dinh dưỡng của nấm dễ
dàng hơn (khi tơ nấm phát
triển sẽ tự tiết các enzym
ngoại bào để len lõi vào thủy
phân cellulose, hemicellulose
lấy dinh dưỡng). Quá trình
hấp thanh trùng giúp làm sạch
các vi sinh vật lạ, ngoài ra nó
là quá trình xử lý nhiệt hóa
(thermochemical), với sự có
mặt của nước ở nhiệt độ và áp
suất cao trong thời gian dài
giúp các thành phần trong cơ
chất như đường oligo tiếp tục
được thủy phân thành dinh
dưỡng cho nấm. 

Enzym là chất xúc tác
phản ứng phân hủy cơ chất

giúp nấm sử dụng dinh dưỡng
tốt hơn, tơ nấm khỏe mọc
nhanh và ra quả thể tập trung
hơn giúp đơn giản hóa khâu
xử lý nguyên liệu, rút ngắn
thời gian cả vụ, để có năng
suất cao phải bổ sung dinh
dưỡng như bình thường.
Ngoài ra giống tốt, điều kiện
chăm sóc, pH, ẩm độ của phôi
đảm bảo kỹ thuật cho từng
loại nấm là yếu tố then chốt
giúp đạt năng suất và hiệu quả
kinh tế. 

Trong bài viết này tác giả
trình bày rõ hơn về sự khác
biệt trong dùng enzym, vôi xử
lý nguyên liệu trồng nấm và
kết quả đánh giá hiệu quả
kinh tế - kỹ thuật dùng enzym
xử lý nguyên liệu trồng nấm
Linh Chi đỏ (Ganoderma lu-
cium Karth) giống GA tại
Trung tâm Nghiên cứu, Phát
triển Nấm và Tài nguyên sinh
vật Hà Tĩnh.

1. Sự giống & khác biệt
giữa việc dùng vôi và enzym
trong xử lý nguyên liệu:

Giống:
- Đều xúc tác để thủy phân

chất xơ thành các chất dinh
dưỡng dễ cho nấm hấp thu,
làm lỏng lẻo cấu trúc của
phức hợp lignocellulose. Cụ
thể xúc tác phản ứng phân cắt
các mạch polymer dài thành
các đoạn ngắn oligomer hoặc
momomer, nguyên liệu là chất

So sánh phương pháp dùng vôi và enzym
trong xử lý nguyên liệu trồng nấm

Diệp Quỳnh Như1, Đoàn Thị Mai Anh2,Trần Đức Hậu2

(1Sở KH&CN, 2Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển Nấm và
Tài nguyên sinh vật)
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xơ nên chứa các polymer như
tinh bột, cellulose, hemicellu-
lose sẽ tạo đường đơn, đường
oligo.

- Quá trình ủ đều phát sinh
nhiệt, nhiệt độ của đống ủ
enzym có thể lên cao nhanh
do phản ứng xúc tác thủy
phân của enzym xylanase là
phản ứng tỏa nhiệt mạnh mẽ.

Khác:
- Vôi hay bột nhẹ có công

thức hóa học là CaCO3 (một
số nơi dùng gypsum
(CaSO4·2H2O)) khi tan trong
nước tạo Ca(OH)2, đây là
chất kiềm có tác dụng xúc tác
phản ứng thủy phân hóa , vì
Ca(OH)2 là chất xúc tác hóa
học nên hiệu quả xúc tác
không cao như chất xúc tác
sinh học là enzym nên thời
gian ủ cần kéo dài -> vi sinh
vật có sẵn trong nguyên liệu
sẽ sử dụng một phần đường
tạo thành lên men thành rượu
hoặc các acid hữu cơ như acid
lactic -> làm mất đi một phần
dinh dưỡng và ngửi thấy mùi
chua, Ca(OH)2 có thể trung
hòa acid này giữ cho pH có
giá trị trung tính, khoảng xung
quanh 7, nếu dùng vôi nồng
độ cao thì pH sẽ tăng quá mức

và khó điều chỉnh về pH thích
hợp cho từng loại nấm trồng
(khi muốn giảm pH phải dùng
acid trung hòa).

- Khi dùng enzym (hỗn
hợp nhiều loại cần cho việc
thủy phân và oxi hóa các
thành phần của chất xơ), vì là
chất xúc tác sinh học, có khả
năng xúc tác hàng nghìn-triệu
phản ứng/phút nên quá trình
thủy phân cellulose, hemicel-
lulose, tinh bột thành các
đường đơn, đường oligo rất
nhanh và hiệu quả, thời gian ủ
nguyên liệu nhanh  nên vi
sinh vật lạ chưa có đủ thời
gian để nhân lên và sử dụng
dinh dưỡng tạo thành, nguyên
liệu khi ủ xong sẽ không có
mùi chua. Enzym là protein,
nó không làm tăng đáng kể
pH của nguyên liệu như dùng
vôi (mặc dù một ít đường đơn
tạo thành có gốc (OH_) tự
do), pH sau khi ủ mùn, bông
có giá trị dao động 6,7-6,9.
Nếu dùng enzym lượng nhiều
hơn thì phản ứng thủy phân
càng tốt nhưng sẽ tăng chi phí
nhưng không lo về giá trị pH.

2. Hiệu quả kinh tế - kỹ
thuật của việc sử dụng
enzym xử lý nguyên liệu
trồng nấm Linh Chi đỏ

Số liệu theo dõi thử
nghiệm trồng Linh Chi đỏ,
giống GA từ viện Di truyền
Nông Nghiệp Việt Nam được
thu thập trong 3 đợt trồng
trong khoảng thời gian từ
ngày 11/ 11/2019 đến ngày
30/3/2020, là thời điểm có
thời tiết thích hợp cho trồng
Linh Chi khu vực Bắc Trung
Bộ. Mỗi nghiệm thức 1.000
phôi (1,2 kg/phôi), lặp lại 3
lần cho 3 đợt. Để so sánh hiệu
quả kinh tế-kỹ thuật của
enzym so với vôi, các nghiệm
thức đối chứng (ĐC) và công
thức enzym (CT Enzym)
giống nhau về dinh dưỡng,
cùng lô meo giống, điều kiện
chăm sóc, cùng cấy giống 1
ngày, khác nhau ở nghiệm
thức đối chứng nguyên liệu
xử lý vôi như bình thường (ủ
vôi 5 ngày), nghiệm thức xử
lý enzym, dùng enzym cock-
tail 50g/1 tấn nguyên liệu đạt
ẩm (ủ 8 giờ). Thông số theo
dõi bao gồm: Tỷ lệ nhiễm, tốc
độ mọc tơ, thời gian kín phôi,
hình dáng quả thể và thời gian
thu hái, năng suất. Nguyên
liệu trồng nấm là mùn cưa cao
su đã trữ kho hơn 1 tháng,
dinh dưỡng bổ sung gồm 5%

Nấm Linh Chi đỏ được SX tại Trung tâm NCPT nấm và TNSV Hà Tĩnh

(Xem tiếp trang 19)
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Trong những năm gần
đây, lĩnh vực sản
xuất thủy sản mặc dù

có những biến động lớn ảnh
hưởng toàn diện đến hoạt
động sản xuất, kinh doanh,
đầu tư trong lĩnh vực thủy sản
cũng như kết quả thực hiện
một số chỉ tiêu trong kế hoạch
tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản,
như: Năm 2016 hoạt động
nuôi trồng, khai thác thủy sản
bị ảnh hưởng nặng nề bởi cố
môi trường biển; năm 2017
EC chính thức rút "thẻ vàng"
với thuỷ sản Việt Nam; năm
2019, là một năm có nhiều
thay đổi trong các quy định về
quản lý điều hành hoạt động
sản xuất thủy sản của nước ta,
Luật Thủy sản 2017 có hiệu
lực kèm theo đó là 02 Nghị
định và 08 Thông tư hướng
dẫn triển khai thực hiện Luật.
Những quy định mới này hầu
như thay đổi toàn diện
phương thức quản lý hoạt
động sản xuất thủy sản. Tuy
vậy với sự quan tâm chỉ đạo,
lãnh đạo của các cấp Ủy
Đảng, chính quyền, của ngành
Nông nghiệp cùng sự nỗ lực
của bà con ngư dân toàn tỉnh;
sản xuất thủy sản đã phục hồi
và phát triển, đóng góp ngày
càng lớn vào sự phát triển
kinh tế tỉnh nhà và công cuộc
tái cơ cấu nông nghiệp.  

Từ kết quả của dự án nuôi
cá chép giòn trong lồng bè,
đến nay đã được nhiều hộ dân
trong tỉnh nhân rộng và cho
hiệu quả cao

Giai đoạn 2016 - 2020,

tổng sản lượng thủy sản bình
quân hàng năm đạt trên
46.600 tấn. Sản lượng năm
2020 ước đạt 50.000 tấn tăng
29,3% so với năm 2016 (là
năm xảy ra sự số môi trường
biển). Giá trị bình quân đạt
2.041 tỷ đồng, tăng trưởng
bình quân hàng năm về sản
lượng 7,3%/năm; tăng trưởng
về giá trị đạt 18,3%/năm; giá
trị các sản phẩm hàng hóa chủ
lực (tôm, hải sản có giá trị
kinh tế) tăng hàng năm. 

* Phát triển các vùng nuôi
thủy sản thâm canh ứng dụng
công nghệ cao, tăng năng
suất/diện tích nuôi. 

Đẩy mạnh áp dụng nuôi
trồng thủy sản theo hướng Vi-
etGAP gắn bảo vệ môi trường
sinh thái, phù hợp với yêu cầu
của thị trường. Chuyển dịch
sang các đối tượng nuôi có giá
trị cao và xuất khẩu. Diện tích

nuôi tôm được mở rộng các tổ
chức, cá nhân đã mạnh dạn
đầu tư, chuyển đổi diện tích
đất cát hoang hóa ven biển
đưa vào nuôi tôm, chuyển đổi
từ nuôi quảng canh sang thâm
canh công nghệ cao, tăng số
vụ nuôi/năm. Năng suất nuôi
trồng thuỷ sản bình quân giai
đoạn 2016 - 2020 đạt 1,84
tấn/ha (tăng 0,34 tấn/ha so với
năm 2015). Trong đó: Năng
suất tôm nuôi đạt 1,59 tấn/ha
(tăng 0,39 tấn/ha so với năm
2015); năng suất nuôi nhuyễn
thể đạt 7,79 tấn/ha (tăng 0,49
tấn/ha so với năm 2015); năng
suất nuôi nước ngọt đạt 1,53
tấn/ha (tăng 0,23 tấn/ha so với
năm 2015). Sản lượng nuôi
trồng thủy sản tăng đáng kể
hàng năm: Giai đoạn 2016 -
2020 sản lượng bình quân
hàng năm đạt 13.985 tấn.
Năm 2020, sản lượng nuôi

Phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản góp phần
thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu nông nghiệp,

phát triển kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn
Sỹ Công

Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh

Trong ảnh: Lãnh đạo Sở KH&CN tham quan mô hình nuôi
cá chép giòn trong lồng bè tại xã Xuân Lĩnh - Nghi Xuân;

Ảnh: QT
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ước đạt 15.000 tấn, tăng trên
1.500 tấn so với năm 2015,
thu nhập bình quân/01 ha nuôi
trồng (theo giá so sánh) đạt
94,3 triệu đồng tăng 16,1 triệu
đồng/ha so với năm 2015. 

* Thực hiện có hiệu quả tái
cơ cấu về sản phẩm chủ lực
(tôm nuôi) 

Trong giai đoạn 2016 -
2020, đã thực hiện chuyển đổi
thành công hàng trăm ha đất
cát hoang hóa ven biển sang
nuôi tôm công nghệ cao trên
cát, cho năng suất vượt trội,
năng suất đạt 10 - 20
tấn/ha/vụ, cá biệt có nơi có vụ
đạt 45 tấn/ha, lợi nhuận 0,5 -
1,5 tỷ đồng/ha/năm (được Bộ
Nông nghiệp đánh giá cao,
năm 2017 Hà Tĩnh đã được
Bộ chọn làm điểm tổ chức hội
thảo toàn quốc về phát triển
nuôi tôm trên cát bền vững);
chuyển đổi có hiệu quả nuôi
tôm ao đất vùng triều từ nuôi
quảng canh sang nuôi thâm
canh đạt năng suất 5 - 10
tấn/ha, tăng năng suất 5 -10
lần với hình thức nuôi quảng
canh. Thu hút đầu tư xây
dựng và phát huy hiệu quả 01
dự án sản xuất giống tôm thẻ
chân trắng trên địa bàn, trong
5 năm đã cho sinh sản và
ương dưỡng đạt trên 2,7 tỷ
con giống, năm 2020 ước đạt
380 triệu con, tăng 141 triệu
con so với năm 2015; công tác
kiểm tra kiểm soát con giống
đưa vào sản xuất được chú
trọng, tăng cường. Đến năm
2020, diện tích nuôi tôm ước
đạt 2.750 ha tăng 590 ha so
với năm 2015. Diện tích nuôi
tôm thâm canh, công nghệ cao
năm 2020 đạt 950 ha (trong
đó: Nuôi tôm trên cát đạt 450
ha, nuôi tôm thâm canh ao đất
500 ha) tăng 120 ha với năm
2015. Đã đầu tư xây dựng,
nâng cấp 9 vùng nuôi tôm an
toàn sinh học theo hướng Vi-
etGAP, vùng nuôi tập trung và

vùng đa dạng hóa nuôi trồng
thủy sản với quy mô 250ha.
Việc ứng dụng các khoa học
kỹ thuật, quy trình sản xuất
tiên tiến như: Nuôi tôm theo
quy trình VietGAP, quy trình
nuôi và sản xuất giống tôm sử
dụng các chế phẩm sinh học,
nuôi tôm trên cát công nghệ
cao...đã khai thác tốt tiềm
năng đất hoang hoá ven biển
đã tạo được sản phẩm nông
nghiệp hàng hoá chủ lực quy
mô lớn, đã có những doanh
nghiệp, HTX nuôi tôm trên
cát đạt 100 - 800 tấn/năm; quy
trình kỹ thuật nuôi tôm trong
ao đất lót bạt, vỗ bờ bằng vôi
và bột đá... đã hạn chế được
dịch bệnh và cho hiệu quả
kinh tế cao. Xây dựng thành
công 16 mô hình nuôi tôm an
toàn sinh học, theo hướng Vi-
etGAP và 10 mô hình nuôi
trồng thủy sản đa dạng hóa
nuôi trồng thủy sản. Sự thành
công của các mô hình góp
phần thay đổi tư duy trong sản
xuất của bà con nông ngư dân,
phát triển nuôi trồng thủy sản
một cách bền vững và tạo sản
phẩm có tính cạnh tranh cao
trên thị trường. 

* Khai thác thủy sản phát
triển, chuyển dịch tích cực từ
khai thác ven bờ sang khai
thác xa bờ 

Cơ cấu và năng lực tàu
thuyền chuyển theo hướng
giảm số tàu có công suất dưới
30CV, tăng tàu có công suất
từ 90CV trở lên. Sản xuất khai
thác thủy sản ngày càng
khẳng định được vai trò trong
việc tạo sinh kế cho ngư dân,
tạo sản phẩm hàng hóa lớn có
giá trị xuất khẩu và góp phần
giữ vững an ninh trật tự chủ
quyền biển đảo của Tổ quốc.
Sản lượng khai thác thủy sản,
năm 2016 đạt 26.160 tấn, trị
giá 728 tỷ đồng; năm 2019,
đạt 36.669 tấn, trị giá 1.408 tỷ
đồng. năm 2020, ước sản

lượng đạt 35.000 tấn, ước trị
giá 1.633 tỷ đồng. Công tác
nghiên cứu, ứng dụng khoa
học công nghệ vào sản xuất
thủy sản đạt nhiều kết quả:
Ứng dụng thành công mô
hình chụp mực 4 tăng gông,
mô hình lồng bẫy, Rê khơi,
Câu khơi, hầm bảo quản sản
phẩm bằng vật liệu
Polyurethane. Các dự án hạ
tầng nghề cá ngày càng được
đầu tư hoàn thiện, 02 cảng cá
(cảng cửa Hội và cảng cửa
Sót), khu neo đậu tránh trú
bão cửa Nhượng, cửa Sót đã
hoàn thiện đưa vào hoạt
động..

* Thực hiện có hiệu quả tái
cơ cấu lĩnh vực khai thác thủy
sản

Sản lượng khai thác tăng
về cả sản lượng và giá trị, ngư
dân đầu tư nâng cấp tàu cá,
hoạt động các nghề có tính
chọn lọc cao như nghề rê, câu,
lồng bẫy, chụp mực khai thác
các loài hải sản có giá trị cao
như mực, cá thu, cá cam, ghẹ;
tỷ trọng các loại có giá trị kinh
tế cao chiếm trên 25% tổng
sản lượng. Xu hướng chuyển
đổi cơ cấu đội tàu ngày càng
rõ nét, từ năm 2016 đến nay
tăng 30 tàu cá có công suất từ
90 cv/chiếc trở lên, tăng 324
chiếc so với năm 2010. Năm
2020, toàn tỉnh có 3.708 tàu
cá, trong đó có 386 tàu cá
công suất từ 90CV trở lên;
theo Luật Thủy sản 2017, có
141 tàu cá có chiều dài lớn
nhất từ 15m trở lên hoạt động
vùng khơi. Ứng dụng khoa
học công nghệ đẩy mạnh khai
thác xa bờ, sản lượng khai
thác xa bờ năm 2020 ước đạt
11.000/31.000 tấn hải sản
(chiếm 35,48%);  toàn tỉnh có
30 tàu cá làm nghề chụp mực,
20 tàu cá sử dụng hầm bảo
quản PU, 200 tàu làm nghề
lồng bẫy, 10 tàu làm nghề rê
khơi, 100 tàu làm nghề câu
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khơi; 50 tàu cá có trang bị
giám sát hành trình, 55 tàu cá
có trang bị máy thông tin liên
lạc tầm xa (VX 1700). Hầu
hết tàu cá hoạt động vùng
lộng và vùng khơi có trang bị
định vị, thông tin liên lạc tầm
trung. Áp dung có hiệu quả
công nghệ bảo quản sản phẩm
để nâng cao chất lượng sản
phẩm như: Bảo quản bằng
nước đá, thông thủy, sử dụng
hầm bảo quản PU, hầm bảo
quản có bọc cách nhiệt nên
giá trị sản phẩm sau thu hoạch
có giá trị cao và giảm được
tổn thất sản phẩm sau khai
thác. Đẩy mạnh phát triển các

mô hình sản xuất: Toàn tỉnh
thành lập được 67 tổ đội khai
thác hải sản với 413 tàu cá, 02
nghiệp đoàn nghề cá với sự
tham gia trên 400 tàu cá làm
nghề câu, rê vùng khơi, vùng
lộng tại vùng biển Vịnh Bắc
Bộ, 15 Tổ Đồng quản lý nghề
cá ven bờ với 1.717 tàu cá
tham gia…

Phát huy kết quả đạt được,
phát huy lợi thế trong giai
2020 - 2025 lĩnh vực thủy sản
tiếp tục định hướng phát triển
sản xuất theo hướng “Khai
thác, sử dụng tối đa tiềm năng
lợi thế và các nguồn lực để

phát triển nuôi trồng, khai
thác thủy sản; phát triển sản
xuất thủy sản theo hướng
công nghiệp, có sức cạnh
tranh cao và bền vững, góp
phần chuyển dịch cơ cấu
trong nội ngành nông nghiệp
và cơ cấu kinh tế chung của
tỉnh; chuyển dần từ phát triển
theo chiều rộng sang chiều
sâu, nâng cao giá trị gia tăng,
tạo nhiều việc làm, tăng thu
nhập cho nông ngư dân. Gắn
khai thác thủy sản với bảo vệ
chủ quyền quốc gia và an ninh
quốc phòng trên các vùng
biển, đảo của Tổ quốc”./.

cám ngô, 5% cám gạo. 
Bảng1: So sánh năng suất

và hiệu quả kinh tế
Kết quả cho thấy về mặt kỹ

thuật: Nghiệm thức sử dụng
enzym có hệ tơ phát triển
trong thời gian nuôi phôi khỏe
hơn, tơ mọc nhanh kín bịch so
với đối chứng 3 ngày, chỉ 27
ngày đã mọc kín bịch. Tỷ lệ
nhiễm trung bình giảm, còn
12.6%, so với đối chứng tỷ lệ
nhiễm 16.7%. Quả thể bung
nhanh, quả thể trưởng thành
có độ dày lớn hơn so với
nghiệm thức đối chứng,
đường kính tai nấm không
mấy khác biệt. Linh Chi thu
hoạch 1 lần sau hơn 2 tháng
tính từ thời điểm mở nút phôi,
70 ngày cho CT Enzym, so

với đối chứng là 85 ngày.
Năng suất cho mỗi bịch phôi
tăng 30% so với đối chứng,
xem bảng 1.

Về mặt kinh tế: Được tính
toán theo bảng 1, chênh lệch
cho đầu tư sản xuất 1.000 bịch
phôi của CT enzym tăng so

với đối chứng là chi phí sử
dụng enzym trong xử lý
nguyên liệu 100.000đ, bù lại
năng suất tăng, tổng lượng
nấm thu hoạch tăng 4,5 kg
khô/1.000 phôi, thu thêm 4,5
triệu (giá bán trung bình 1
triệu đồng/1 kg khô). Vậy cứ
1.000 phôi sử dụng enzym sẽ
mang về thêm thu nhập so với
đối chứng 4,4 triệu đồng so
với kỹ thuật sản xuất sử dụng
vôi trong xử lý nguyên liệu.
Ngoài ra việc rút ngắn thời
gian xử lý nguyên liệu, thời
gian mọc kín phôi và thu hái,
với tổng thời gian tiết kiệm

được là khoảng 3 tuần/đợt
trồng, rút ngắn thời gian quay
vòng vốn đầu tư, đóng góp
lớn vào hiệu quả kinh tế trong
sản xuất cho hộ trồng nấm về
chi phí nhân công, diện tích
đặt phôi và có thể tăng số đợt
trồng trong khoảng thời tiết
phù hợp.

Hiện tại việc sử dụng
enzym xử lý nguyên liệu mùn
cao su hay bông trồng nấm
Sò, Linh Chi đã được thử
nghiệm thành công lặp lại 3
đợt trồng tại Trung tâm
Nghiên cứu, Phát triển Nấm
và Tài nguyên sinh vật Hà
Tĩnh, kết quả phân tích tính
hiệu quả kinh tế - kỹ thuật cho
thấy tính ưu việt khi sử dụng
enzym thay thế vôi. Tuy nhiên
thực tế để nhân rộng kỹ thuật
và ứng dụng enzym xử lý
nhiều loại mùn gỗ khác nhau,
rơm rạ để trồng các loài nấm
ăn và nấm dược liệu khác
Trung tâm cần được hỗ trợ
tiếp tục tiến hành thử nghiệm
trong thời gian tới./.

So sánh phương pháp ...
(Xem tiếp trang 16)
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Theo dự tính, khi thiết bị
đạt 100% công suất sẽ mang
lại lãi ròng gần 5,4 tỷ
đồng/năm cho doanh nghiệp
Hà Tĩnh.

Để nâng cao giá trị hạt gạo,
thời gian gần đây, một số
doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tiên
phong, đẩy mạnh phát triển
các sản phẩm làm từ gạo như
cốm, trà gạo lứt, sữa gạo…
Thậm chí, nghiên cứu, đầu tư
công nghệ chế biến hạt gạo
trở thành… sữa.

Đầu tư vào chế biến sâu là
một trong những giải pháp
hữu hiệu nhất để nâng cao giá
trị gia tăng cho nông sản,
trong đó có hạt gạo. Nhận
thức điều này, Công ty TNHH
Sản xuất thương mại An Phát
(Công ty An Phát - xã Tân
Lâm Hương, huyện Thạch
Hà) chú trọng vào lĩnh vực
chế biến gạo trong hoạt động
của doanh nghiệp.

Theo định hướng đó, năm
2019, Công ty An Phát quyết
định đầu tư mua bản quyền
giống lúa thảo dược Vĩnh Hòa
(Nghệ An) để sản xuất gạo và
các sản phẩm từ gạo lứt. Cùng
thời điểm này, doanh nghiệp
liên kết với bà con nông dân
tại xã Tân Dân và xã Hòa Lạc
(huyện Đức Thọ) để sản xuất
lúa theo hình thức bao tiêu sản
phẩm (50 ha). Đặc biệt, An
Phát đầu tư gần 1,5 tỷ đồng để
xây dựng nhà xưởng, dây

chuyền sản xuất, chế biến sâu
sản phẩm từ gạo.

Giám đốc Công ty An Phát
Lê Văn An cho biết, đến nay,
An Phát có nhiều sản phẩm
cung cấp cho thị trường như:
Bột dinh dưỡng Omega; Bột
ngũ cốc Omega; Trà gạo lứt
Omega; Trà gạo lứt Omega
túi lọc; Cốm gạo lứt Omega
An Phát cháy tỏi; Cốm gạo lứt
Omega An Phát rong biển…

Tính ra, mỗi tháng, công ty
tiêu thụ khoảng 40 tấn gạo
(trong đó 45% là sản phẩm
chế biến sâu). Dù mới chỉ
bước đầu hoạt động trong lĩnh
vực này, song doanh thu 3
tháng cuối năm 2019 của
công ty đạt 1,3 tỷ đồng.

Chế biến sâu sẽ mang lại
lợi ích kinh tế cho cả người

dân và doanh nghiệp. G ạ o
lứt Vĩnh Hòa là gạo thảo
dược, có hàm lượng dinh
dưỡng cao.

Cũng là một doanh nghiệp
năng động trong lĩnh vực
nông nghiệp, chế biến lúa
gạo, Công ty TNHH MTV
KC Hà Tĩnh quyết tâm nghiên
cứu, đầu tư công nghệ để biến
hạt gạo Hà Tĩnh trở thành…
sữa.

Để thực hiện ý tưởng này,
năm 2019, công ty triển khai
đề tài khoa học “Ứng dụng
tiến bộ khoa học công nghệ
xây dựng vùng sản xuất lúa
chất lượng cao J02 và Bắc
Hương 9 theo chuỗi liên kết
tại Hà Tĩnh” để xây dựng
vùng nguyên liệu. Tiếp đó,
năm 2020, công ty triển khai

Doanh nghiệp Hà Tĩnh: Ứng dụng công nghệ
chế biến gạo thành… sữa

Dương Đức

Những sản phẩm chế biến sâu lúa, gạo được người dân, lãnh
đạo tỉnh đánh giá cao.
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dự án “Ứng dụng, chuyển
giao khoa học công nghệ xây
dựng mô hình sản xuất thử
nghiệm bột sữa gạo J02 tại Hà
Tĩnh”.

Công ty KC Hà Tĩnh đang
sở hữu dây chuyền chế biến
gạo với công suất thiết kế
25.000 tấn sản phẩm/ năm.
Để có nguồn nguyên liệu chất
lượng, các doanh nghiệp chế
biến sâu thực hiện liên kết
theo hướng bao tiêu sản phẩm
với người nông dân với cam
kết giá mua cao hơn thị
trường.

Theo Giám đốc Công ty
Nguyễn Khánh Tùng, các sản
phẩm chế biến từ gạo lứt (bột
sữa gạo, bột dinh dưỡng trẻ
em từ 4 - 12 tháng tuổi, trà
gạo lứt, cơm cháy…) là
những sản phẩm tiên phong
cho việc áp dụng chế biến sâu
các sản phẩm từ hạt lúa tại Hà
Tĩnh. Dự kiến đến cuối năm
2020, công nghệ sản xuất sẽ
được hoàn thành lắp đặt, triển
khai sản xuất thử nghiệm và
cho ra những sản phẩm đầu
tiên.

Công ty dự kiến sẽ nhận
chuyển giao công nghệ sản
xuất 50 tấn thành phẩm/năm
từ Công ty TNHH Thực phẩm
hữu cơ Việt Nam. Theo dự
tính, so với sản xuất và bán
gạo thành phẩm, giá trị gia
tăng khi chế biến sâu là rất
lớn. Khi thiết bị đạt 100%
công suất sẽ mang lại lãi ròng
gần 5,4 tỷ đồng/năm cho
doanh nghiệp.

Cùng với đó, người dân
tham gia liên kết, sản xuất
giống lúa J02 (giống thuần
Nhật bản) sẽ thu lợi nhuận
tăng thêm 10 triệu đồng/1 ha
so với sản xuất các giống lúa
khác.

Từ thực tiễn cho thấy, ứng
dụng công nghệ cao là công
cụ quan trọng nhất để nâng
cao giá trị gia tăng của nông
nghiệp. Trong lĩnh vực lúa
gạo, chuỗi giá trị lúa gạo hiện
nay không chỉ giới hạn trong
phạm vi sản xuất từ hạt giống,
phân bón, thuốc bảo vệ thực
vật... đến sản phẩm cuối cùng
là hạt gạo mà đã mở rộng,
phát triển và liên kết sâu với

các ngành công nghiệp khác
để hình thành những ngành
công nghiệp mới sau lúa gạo
và thậm chí là các phụ phẩm
sau thu hoạch có giá trị gia
tăng rất cao.

Phó Giám đốc Sở KH&CN
Nguyễn Huy Trọng cho biết,
với sự vào cuộc của ngành
KH&CN và các chính sách
khuyến khích của tỉnh, lĩnh
vực chế biến sâu lúa, gạo ở Hà
Tĩnh đã có những bước tiến
mới. Cụ thể, những sản phẩm
của Công ty An Phát được
xuất phát từ cuộc thi Ý tưởng
khởi nghiệp do tỉnh tổ chức,
đến nay, ý tưởng đã được
doanh nghiệp bước đầu hiện
thực hóa. Nhờ những sản
phẩm mang hàm lượng khoa
học công nghệ cao, An Phát
đã được chứng nhận là doanh
nghiệp khoa học công nghệ.

Còn những sản phẩm của
Công ty KC Hà Tĩnh được
ngành KH&CN hỗ trợ trực
tiếp từ khâu khảo nghiệm
giống, công nghệ thiết bị cho
đến xây dựng hệ thống nhận
diện thương hiệu…

Chế biến sâu sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho
cả người dân và doanh nghiệp.

Gạo lứt Vĩnh Hòa là gạo thảo dược, có hàm
lượng dinh dưỡng cao

(Xem tiếp trang 24)
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Xuất phát từ điều
kiện tự nhiên và tập
quán sản xuất, Hà

Tĩnh có rất nhiều các sản
phẩm, hàng hóa mang yếu tố
đặc thù, tạo ra chất lượng và
danh tiếng lâu đời được người
tiêu dùng khắp cả nước biết
đến. Đặc điểm chung của các
đặc sản này đó là chúng
thường gắn liền với tên một
địa danh (Ví dụ: Bưởi Phúc
Trạch, Nhương hươu Hương
Sơn, Mộc Thái Yên, …). Vì

gắn liền với các địa danh, các
sản phẩm đặc thù này tạo ra
những “thương hiệu” mang
tính cộng đồng, có danh tiếng
và uy tín, từ đó mang đến giá
trị tiềm năng to lớn không chỉ
về mặt kinh tế mà còn ở cả
mặt xã hội. 

Nhận thức được lợi ích to
lớn của việc gìn giữ và phát
triển thương hiệu cho các đặc
sản gắn liền với địa danh,
nhiều năm qua Hà Tĩnh đã có
các chính sách và biện pháp

cụ thể cho việc xây dựng và
phát triển thương hiệu gắn
liền với các sản phẩm đặc sản
địa phương. Đến nay, đã có
nhiều đặc sản được tạo lập
quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra,
Hà Tĩnh còn có nhiều đặc sản
khác vẫn chưa được tạo lập
quyền sở hữu trí tuệ như:
Bánh Đa Vừng; Bánh Bèo Hà
Tĩnh; Cháo canh, xúp lươn,
Bún bò Đức Thọ, Ram bánh
mướt; Ruốc Kỳ Anh, Hến
sông La, Mực nhảy Vũng

Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ nhằm phát triển các sản phẩm
đặc sản, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP tại Hà Tĩnh

Trung tâm nghiên cứu công nghệ và sở hữu CIPTEK

Việc công bố chỉ dẫn địa lý “Hương Sơn” cho sản phẩm nhung hươu Hương Sơn được xem
như tấm vé thông hành để sản phẩm nhung hươu vươn xa; Trong ảnh: Đ/c Đặng Quốc Vinh-
PCT UBND tỉnh cùng Lãnh đạo Sở KH&CN, các huyện, ban ngành tham quan gian hàng trưng
bày SP Nhung Hươu; ảnh: PC
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Áng, Mật ong rừng Hương
Sơn, …

Chương trình OCOP là
chương trình phát triển kinh tế
khu vực nông thôn theo
hướng phát triển nội lực và
gia tăng giá trị; là giải pháp,
nhiệm vụ trong triển khai thực
hiện chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn
mới. Trọng tâm của chương
trình OCOP là phát triển sản
phẩm nông nghiệp, phi nông
nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở
mỗi địa phương theo chuỗi
giá trị, do các thành phần kinh
tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ
sản xuất) và kinh tế tập thể
thực hiện.

Nhà nước đóng vai trò kiến
tạo, ban hành khung pháp lý
và chính sách để thực hiện;
định hướng quy hoạch các
vùng sản xuất hàng hóa, dịch
vụ; quản lý và giám sát tiêu
chuẩn chất lượng sản phẩm;
hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập
huấn, hướng dẫn kỹ thuật,
ứng dụng khoa học công
nghệ, xây dựng thương hiệu,
xúc tiến thương mại, quảng bá
sản phẩm, tín dụng.

Phát triển sản phẩm OCOP
phải xác định rõ người dân là
chủ thể của quá trình thực
hiện, thông qua Hợp tác xã,
Doanh nghiệp vừa và nhỏ làm
nền tảng tổ chức sản xuất;
phát huy sự chủ động, tự tin,
sáng tạo của cộng đồng, phát
triển trên cơ sở tuân thủ
nguyên tắc thị trường, có định
hướng, quản lý của Nhà nước;
Nhà nước khuyến khích, hỗ
trợ chủ yếu là theo kết quả
đầu ra như là phần thưởng cho
phát triển sản xuất hàng hóa
theo chuỗi giá trị từ sản xuất -
thu hoạch - chế biến - tiêu thụ;
khơi dậy, cổ vũ tinh thần tự
lực, sáng tạo khởi nghiệp
trong các tầng lớp nhân dân.

Những năm gần đây kinh
tế của Hà Tĩnh đã có sự phát
triển mạnh mẽ và năng động,
với những điểm nổi bật như:
Thu hút đầu tư, phát triển hạ
tầng, ứng dụng KHCN trong
phát triển sản xuất nông
nghiệp và xây dựng nông thôn
mới, phát triển thương mại-
dịch vụ... Giá trị thương mại
sản phẩm của tỉnh không
ngừng tăng lên qua các năm;
Đặc biệt, với sự chỉ đạo quyết
liệt của UBND tỉnh, nhiều
ngành hàng mới trong lĩnh
vực nông nghiệp và nông thôn
đã và đang được xây dựng,
phát triển nhằm khai thác tối
đa những tiềm năng, lợi thế
của tỉnh. Bên cạnh đó, công
nghiệp bảo quản, chế biến
nông, lâm, thủy sản đã có
những chuyển biến nhất định,
góp phần nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm, đa dạng
hàng hóa sản xuất trong tỉnh.
Vì vậy tạo lập, quản lý và phát
triển tài sản trí tuệ cho các sản
phẩm, ngành hàng chủ yếu
của tỉnh là việc làm hết sức
cần thiết nhằm chủ động mở
rộng thị trường, xây dựng,
quảng bá, nâng cao giá trị sản
phẩm trong quá trình hội nhập
kinh tế quốc tế.

Tuy vậy, nhìn chung hoạt
động sử dụng tài sản trí tuệ
với tính chất là công cụ phục
vụ hoạt động sản xuất và kinh
doanh trên địa bàn tỉnh chưa
được quan tâm, phát triển
đúng mức với tốc độ và xu thế
hội nhập kinh tế của tỉnh;
nhận thức của các cấp, các
ngành về sở hữu trí tuệ còn
hạn chế, chưa thực sự xem và
sử dụng sở hữu trí tuệ là một
công cụ để phát triển bền
vững; hoạt động đăng ký bảo
hộ và phát triển quyền sở hữu
trí tuệ còn ít; hoạt động khai
thác các giá trị của sở hữu trí
tuệ chưa được quan tâm; các

thương hiệu sản phẩm, ngành
hàng chủ lực của tỉnh chưa
được xây dựng và phát triển;
một số thương hiệu sản phẩm,
ngành hàng truyền thống đang
bị mai một;...v.v.

Nhận thấy tầm quan trọng
trong việc áp dụng các công
cụ sở hữu trí tuệ vào phục vụ
phát triển sản xuất và kinh
doanh, UBND tỉnh đã xây
dựng Đề án “Hỗ trợ phát triển
tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh,
giai đoạn 2015-2020” nhằm
mục tiêu đẩy mạnh các hoạt
động phát triển tài sản trí tuệ
cho các sản phẩm, ngành hàng
của tỉnh, nâng cao chuỗi giá
trị; quảng bá hình ảnh tỉnh Hà
Tĩnh năng động gắn với các
sản phẩm chủ yếu, sản phẩm
đặc sản; đảm bảo chủ động
trong hội nhập kinh tế với khu
vực và quốc tế.

Nhiều sản phẩm đã xây
dựng được hệ thống liên kết
sản xuất khép kín từ khâu sản
xuất đến chế biến, tiêu thụ sản
phẩm, công tác quảng bá, giới
thiệu sản phẩm được tổ chức
bài bản, có hệ thống. Sau khi
được thiết lập quyền sở hữu
trí tuệ, giá trị thương hiệu và
giá trị sản phẩm tăng từ 15 –
20%, thị trường tiêu thụ được
phát triển theo chuỗi ngành
hàng liên kết. Nhiều sản phẩm
đã xây dựng được hệ thống
liên kết từ sản xuất đến chế
biến, tiêu thụ với sự tham gia
của các doanh nghiệp; công
tác quảng bá, phát triển sản
phẩm được tổ chức bài bản,
có hệ thống. Sau khi được
thiết lập quyền sở hữu trí tuệ,
giá trị thương hiệu, giá trị của
sản phẩm tăng từ 15 - 20% và
giữ ổn định; thị trường tiêu
thụ được phát triển theo chuỗi
ngành hàng liên kết. Những
kết quả tích cực nêu trên càng

(Xem tiếp trang 27)
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Siêu âm là phương tiện
hữu ích trong việc phát hiện
gãy xương sườn, sụn sườn
và một số tổn thương phối
hợp mà X - quang không
phát hiện được trong chấn
thương.

Hiện nay, phương
pháp siêu âm chấn
đoán gãy xương

cho bệnh nhân chấn thương
ngực kín đã được áp dụng
rộng rãi. Kỷ thuật chụp
X - quang vẫn có thể bỏ sót
các chấn thương gãy sườn,
sụn sườn.

Đây là kết quả nghiên cứu
của bác sỹ Bùi Huy Thương
và các cộng sự tại Bệnh viện
Đa khoa TP. Hà Tĩnh.

Theo nhóm nghiên cứu, để
chẩn đoán gãy xương, chụp X
- quang là phương tiện tốt, chi
phí thấp và được hầu hết các
bác sĩ sử dụng thường xuyên
hiện nay. Tuy nhiên, trong
những trường hợp gãy xương
khó và kín đáo, khám lâm
sàng vẫn nghi ngờ bị gãy

xương nhưng trên phim X -
quang không thể phát hiện
hình ảnh.

Trong khi đó, siêu âm
được sử dụng thường xuyên
trong các bệnh viện hiện nay,
kể cả các bệnh viên tuyến cơ
sở.

Nhiều người lầm tưởng
rằng siêu âm chỉ để dành cho
kiểm tra ổ bụng, các mô phần
mềm mà chưa biết đến giá trị
của siêu âm trong chẩn đoán
gãy xương. Đặc biệt là các
xương nằm nông và chỗ
xương sụn mà trên phim X -
quang không thể nhìn rõ
được. Ngay cả với nhiều bác
sỹ ở Hà Tĩnh, trước đây, ít
người thực hiện chỉ định siêu
âm thành ngực đối với bệnh
nhân chấn thương ngực.

Bác sỹ Bùi Huy Thương
(Khoa Chấn đoán hình ảnh
cận lâm sàng, Bệnh viện Đa
khoa TP. Hà Tĩnh) chia sẻ, để
hiện đề tài "Giải pháp ứng
dụng kỹ thuật siêu âm chẩn
đoán gãy xương sườn và sụn

sườn trong chấn thương ngực
kín”, chúng tôi đã tiến hành
trên 65 người bệnh bị chấn
thương bằng phương pháp
nghiên cứu mô tả cắt ngang,
xử lý số liệu trên phần mềm
SPSS (chương trình phục vụ
công tác phân tích thống kê).

Kết quả cho thấy, tỷ lệ gãy
xương sườn và sụn sườn trong
chấn thương ngực kín là rất
lớn, chiếm 78,4 % (phát hiện
bằng siêu âm), nhưng nếu chỉ
chụp X - quang ngực thẳng,
nghiêng thì tỷ lệ phát hiện rất
hạn chế (chỉ 16,9 %).

Phương pháp siêu âm có
thể phát hiện gãy xương.
Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ
phát hiện gãy xương sườn trên
siêu âm nhiều hơn so với X -
quang là gần 4,4 lần.

Ưu điểm của siêu âm là giá
cả thấp, không độc hại (X -
quang và cắt lớp vi tính đều
sử dụng tia X), không xâm
lấn, chẩn đoán được các gãy
xương nông ở gần mặt da, gãy
một thành xương, sử dụng

Siêu âm chẩn đoán gãy xương, phát hiện mới của bác sỹ Hà Tĩnh
Dương Chiến

Hiện nay, phương pháp siêu âm chấn đoán
gãy xương cho bệnh nhân chấn thương ngực
kín đã được áp dụng rộng rãi.

Kỷ thuật chụp X - quang vẫn có thể bỏ sót các
chấn thương gãy sườn, sụn sườn.
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được cho phụ nữ mang thai
(vì tránh tiếp xúc với tia X) và
các gãy xương sụn mà phim
chụp X - quang không thể
hiện hình được (vùng trước
của ngực và gãy xương ở trẻ
em).

Việc đầu tư cho máy siêu
âm giá thành ít hơn rất nhiều
khi đầu tư vào máy chụp X -
quang và cắt lớp vi tính.

“Từ kết quả nghiên cứu,
chúng tôi đã đề xuất bác sỹ tại
các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh kết
hợp đa phương tiện để hỗ trợ
chẩn đoán cho bệnh nhân,
nhân rộng ứng dụng kỹ thuật,

góp phần nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh cho người
dân” – bác sỹ Bùi Ngọc
Thương chia sẻ thêm.

Trưởng khoa Chẩn đoán
hình ảnh - Cận lâm sàng Bệnh
viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh Bùi
Đức Hiển cho biết, kết quả
nghiên cứu của bác sỹ
Thương và cộng sự có ý nghĩa
lớn trong chẩn đoán chấn
thương ngực kín. Đến nay,
phương pháp này đã áp dụng
rộng rãi trong Bệnh viện Đa
khoa TP. Hà Tĩnh cũng như
các bệnh viện khác. Kỹ thuật
này giúp chúng tôi phát hiện
đến 90% tổn thương xương

sườn, sụn sườn mà kỹ thuật X
– quang còn bỏ sót.

Giải pháp ứng dụng kỹ
thuật siêu âm chẩn đoán gãy
xương sườn và sụn sườn trong
chấn thương ngực kín được
nhóm bác sỹ Bệnh viện Đa
khoa TP. Hà Tĩnh tự thực
hiện, không sử dụng ngân
sách Nhà nước. Kết quả
nghiên cứu đã đạt giải khuyến
khích Hội thi sáng tạo kỹ
thuật toàn tỉnh Hà Tĩnh lần
thứ 10 năm 2019. Đặc biệt,
đây là 1 trong 90 đề tài trên cả
nước đạt giải tại Hội thi sáng
tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ
15 năm 2018 – 2019.

Phương pháp siêu âm có thể phát hiện gãy
xương.

Theo kết quả nghiên cứu, tỷ lệ phát hiện gãy
xương sườn trên siêu âm nhiều hơn so với X
- quang là gần 4,4 lần.

minh chứng cho chủ trương
phát triển tài sản trí tuệ của
tỉnh Hà Tĩnh là hết sức phù
hợp và kịp thời.

Chắp cánh cho các chương
trình trọng điểm nêu trên, Đề
án “Hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn
2015-2020” đã định hình cách
thức vận dụng các công cụ sở
hữu trí tuệ trong việc phát
triển các đặc sản địa phương,

các đặc sản làng nghề và các
sản phẩm OCOP. Đây chính
là những hàng hóa, sản phẩm
đóng vai trò quan trọng trong
việc xây dựng nông thôn mới,
phát triển kinh tế nông nghiệp
và nông thôn.

Mặc dù đã tạo nhiều dấu
ấn tích cực, đem đến những
giá trị đáng kể cho kinh tế và
xã hội của địa phương, nhưng
đóng góp của các tài sản trí
tuệ đến nay vẫn chưa tương
xứng với tiềm năng và kỳ
vọng. Do vậy, trong thời gian
sắp tới, địa phương cần phải

kiên định con đường phát
triển kinh tế gắn liền với việc
phát huy các giá trị mà công
cụ sở hữu trí tuệ có thể mang
đến, đồng thời triển khai liên
tục và có hiệu quả các chương
trình đào tạo, tập huấn nhằm
phổ biến kiến thức và nâng
cao nhận thức của cộng đồng
người dân, doanh nghiệp về
vai trò của các công cụ sở hữu
trí tuệ trong hoạt động sản
xuất kinh doanh, lấy sở hữu trí
tuệ nói riêng và tri thức nói
chung làm động lực thúc đẩy
phát triển kinh tế của tỉnh Hà
Tĩnh.

SỬ DỤNG...
(Xem tiếp trang 20)
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Nuôi hươu là thế mạnh của
người dân Hương Sơn (Hà
Tĩnh), trước đây các hộ nuôi
hươu chủ yếu bán nhung tươi
nên hiệu quả chưa thật cao.
Những năm gần đây, trên địa
bàn huyện Hương Sơn nhiều
doanh nghiệp, hợp tác xã
chuyên sản phẩm nhung hươu
phát triển theo hướng chế
biến sâu, đa dạng hóa sản
phẩm phù hợp với thị hiếu của
đông đảo người tiêu dùng.

Nhung hươu Hương
Sơn là thế mạnh
riêng biệt không

phải vùng nào cũng có được.
Tuy nhiên, trước đây giá trị
đưa lại chưa thật sự xứng
đáng với tiềm năng. Trăn trở
đó hiện đã tìm được lời giải
khi người dân ở đây thực hiện
chế biến sâu, đa dạng hóa sản
phẩm từ nhung hươu và tham
gia chương trình OCOP để
nâng tầm sản phẩm.

Được biết đến là một trong
những hộ chăn nuôi hươu quy
mô lớn ở xã Sơn Lâm, huyện
Hương Sơn nhưng gia đình
chị Lê Thị Hương và nhiều
thành viên khác của HTX
dịch vụ hươu giống nhung
hươu và mật ong Sơn Lâm
mới cảm nhận được hướng đi
đúng đắn khi thực hiện chế
biến sâu và tham gia chương
trình OCOP. Bởi từ đây việc
tiêu thụ không còn là trở ngại
trong phát triển đàn vật nuôi
như trước đây nữa.

Là một trong những hộ gia
đình và sau này là doanh
nghiệp tư nhân tiếp cận khá
sớm với việc chế biến sâu sản
phẩm nhung hươu, nhưng lúc
đó chủ yếu là sấy thủ công .Vì
vậy, doanh nghiệp tư nhân
nhung hươu Thuận Hà, xóm
3, xã Sơn Giang (Hương Sơn)
đã quyết định đầu tư hệ thống
máy móc hiện đại phục vụ
việc chế biến nhung.

Theo đó, thời gian đầu việc
chế biến sâu thủ công chỉ tính
là chục kg thì nay 4 sản phẩm
nhung mà doanh nghiệp này
cung cấp là nhung tươi, nhung
hươu khô thái lát, nhung hươu
tán bột và rượu nhung hươu
thì mỗi năm cung ứng ra thị
trường khoảng 500 kg nhung. 

Năm 2018, Cty CP Nông

nghiệp Hương Sơn ra đời đã
trở thành “bà đỡ” đưa sản
phẩm nhung hươu đến với
nhiều khách hàng trên địa bàn
cả nước. Đặc biệt, năm 2019,
cùng với việc trao chứng nhận
đăng ký chỉ dẫn địa lý
“Hương Sơn” cho sản phẩm
nhung hươu của huyện
Hương Sơn do Cục sở hữu trí
tuệ cấp giấy chứng, thì sản
phẩm nhung hươu chế biến
sâu đã công nhận nhận là sản
phẩm OCOP với chứng nhận
3 sao, 4 sao.

Theo ông Trần Đình
Chiến, Giám đốc công ty, từ
trước đến nay nhung hươu
thường được biết đến là “thần
dược” dành cho giới thượng
lưu. Vì vậy, ông thành lập
công ty nhằm hỗ trợ người

Đa dạng hóa sản phẩm nhung hươu Hương Sơn
Bảo Châu

Đa dạng các sản phẩm từ nhung hươu phù hợp với thị hiếu
của đông đảo người tiêu dùng; Ảnh: BC



27Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Hµ TÜnh

nuôi xúc tiến thương mại.
“Sau gần 2 năm, chúng tôi đã
tiêu thụ được hơn 750kg
nhung tươi; trên 1.530 hộp
nhung khô và gần 1.000 hộp
cao đế nhung cho gần 500 hộ
chăn nuôi hươu. Đáng mừng
là ngoài mở rộng thị trường,
giá bán nhung cũng tăng lên
10 – 20% so với trước đây”,
ông Chiến nói.

Ông Nguyễn Kiều
Hưng, Phó Chủ tịch huyện
Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho
biết: Nhung hươu là 1 trong
66 sản phẩm nông nghiệp Việt
Nam được cấp chỉ dẫn địa lý.
Đây là cơ sở để phát triển
thương hiệu, danh tiếng sản

phẩm địa phương. Nghề chăn
nuôi hươu ở Hương Sơn đã
góp phần không nhỏ vào phát
triển kinh tế của huyện Hương
Sơn. Nghề nuôi hươu còn là
nét văn hóa đặc trưng trong
cộng đồng chăn nuôi ở địa
phương trong những mùa “hái
lộc”. 

Với tổng đàn trên 40 ngàn
con và sản lượng nhung ước
khoảng 20 tấn mỗi năm thì
việc chế biến sâu và đa dạng
hóa sản phẩm đang tạo nên
những lợi thế khác biệt trong
việc tiêu thụ nhung hươu, đặc
biệt là nâng cao giá trị sản
phẩm, không chỉ là giá thành
cao hơn, ổn định hơn mà còn

khẳng định được thương hiệu,
vị thế của sản phẩm nhung
hươu mà Hương Sơn có thế
mạnh nổi trội.

“Bình quân 3 năm về
trước, tổng giá trị từ việc bán
nhung và hươu giống trên địa
bàn huyện đạt khoảng 250 tỷ
đồng/năm (từ nhung 130 tỷ;
từ con giống 120 tỷ). Tuy
nhiên, sau khi hình thành một
số doanh nghiệp xúc tiến đầu
ra cho sản phẩm nhung vào
đầu năm 2018, tổng giá trị từ
chăn nuôi hươu năm 2019 đã
tăng lên 170 tỷ đồng (trong
đó, nhung 150 tỷ; con giống
trên dưới 120 tỷ)”, ông Hưng
nói.

Hệ thống dây chuyền, thiết
bị của những doanh nghiệp
này được đầu tư hiện đại, sản
phẩm đạt tiêu chuẩn cao,
không chỉ phục vụ trong nước
mà còn hướng tới xuất khẩu.

“Dù mới manh nha,
nhưng ngành công nghiệp
chế biến sâu lúa, gạo sẽ rất
tiềm năng và mang tính tất
yếu để nâng tầm giá trị của
hạt gạo. Với quan điểm
khuyến khích tối đa cho
các doanh nghiệp, người
dân, Sở KH&CN sẽ tiếp

tục vận dụng các chính
sách để hỗ trợ về mặt khoa
học, công nghệ, nhãn mác,
sở hữu trí tuệ… nhằm nâng
cao vị thế ngành chế biến
lúa gạo và nâng tầm giá trị
hạt gạo Hà Tĩnh” – ông
Trọng nói thêm.

Công ty KC Hà Tĩnh đang sở hữu dây chuyền
chế biến gạo với công suất thiết kế 25.000 tấn
sản phẩm/ năm

Để có nguồn nguyên liệu chất lượng, các
doanh nghiệp chế biến sâu thực hiện liên kết
theo hướng bao tiêu sản phẩm với người nông
dân với cam kết giá mua cao hơn thị trường.

DOANH NGHIỆP...
(Tiếp theo trang 24)
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Giáo sư Hoàng Xuân Hãn
sinh ngày 08/3/1908 tại Yên
Hồ, huyện La Sơn (Đức Thọ
ngày nay), ông mất ngày
10/3/1996 tại một bệnh viện ở
Paris (Pháp).

Hoàng Xuân Hãn là một
nhà khoa học toàn tài, có
nhiều cống hiến xuất sắc cho
Tổ quốc, tiêu biểu nhất trên
các lĩnh vực giáo dục, sử học,
nghiên cứu văn học cổ, lịch
pháp… Giáo sư đã được Nhà
nước Việt Nam truy tặng
Huân chương Độc lập hạng
Nhì; Giải thưởng Hồ Chí
Minh về cụm khoa học.
Không chỉ là một trí thức lớn,
Hoàng Xuân Hãn còn là nhà
văn hóa lớn, yêu nước nồng
nàn, luôn hướng về tổ quốc
bằng những việc làm hết sức
có giá trị. Vừa nghiên cứu và
phổ biến các vấn đề khoa học,
ông còn nhảy cảm quan tâm

trước những vấn đề thời cuộc,
chính trị, quyền lợi đất nước.
Khi nảy sinh tranh chấp chủ
quyền biển đảo, trong đó có
hai quần đảo Trường Sa và
Hoàng Sa, Giáo sư đã dành
nhiều công sức, thời gian để
sưu tầm nghiên cứu những tài
liệu, chứng cứ quan trọng đầy
đủ, chân thực khách quan xa
xưa nhất của Việt Nam cũng
như phương Tây để chứng
minh: "Quần đảo Hoàng Sa là
đất của Việt Nam hoặc nói
cho hợp hơn là đất của Đại
Việt từ khi dân Việt định cư ở
Phủ Tư Nghĩa, tức là đất
Quảng Ngãi ngày nay" (1)
"Hoàng Sa là lãnh thổ của
Việt nam suốt trong chiều dài
lịch sử người Việt Nam đã thể
hiện chủ quyền của mình
trước thế giới. Từ thời Lê
Thánh Tông (thế kỷ 15) hay ít
ra từ trước thời Nguyễn
Hoàng (thế kỷ 17) quần đảo
Hoàng Sa đã được ghi và xác
nhận trên bản đồ hành chính
của Việt Nam" (2).

Ở Hoàng Xuân Hãn có sự
kết tinh của hai nền văn hóa
Đông - Tây, là sự kết hợp hài
hòa giữa phong cách nghiên
cứu khoa học tự nhiên với
khoa học nhân văn; kết hợp
phương pháp điều tra điền dã
với quá trình khảo sát thư tịch,
(về tận quê Nguyễn Thiếp để
thu thập tư liệu), phân tích các
thông số chính xác của khoa
học thực nghiệm. Muốn nói,
muốn viết gì phải có tài liệu
tin cậy nhất "nói có sách,
mách có chứng". Bởi vậy

Hoàng Xuân Hãn rất coi trọng
văn bản gốc, khi cần sẵn sàng
bỏ tiền riêng ra để mua (La
Sơn Phu Tử là một dẫn
chứng). Đọc Lý Thường Kiệt
(1949), La Sơn Phu Tử (1952)
hay Bình Lỗ Hoàng tộc phổ
(gia phả họ Hoàng ở Bình Lỗ
- Đức Nhân ngày nay).v.v…
cho thấy phong cách trên của
Hoàng Xuân Hãn.

Sử liệu là nguồn của nhận
thức lịch sử, mọi thông tin về
quá khứ xã hội, bất kỳ chúng
nằm ở đâu cùng với những gì
thông tin đó lưu giữ, truyền
đạt. Quá khứ xã hội ở đây
được hiểu một cách rộng rãi
gồm cả những điều kiện tự
nhiên liên quan tới cuộc sống
và mọi hoạt động của con
người. Các văn bản gốc (tư
liệu, bia đá, hiện vật…) là
chứng cứ sử liệu, thông tin về
quá khứ và những gì mà các
thông tin đó truyền đạt lại.
Dưới thời các vua Nguyễn,
nhất là Gia Long (1802-
1819). Minh Mạng (1820-
1840)… chủ quyền biển đảo
quốc gia rất được chú trọng.
Phần lớn các tư liệu đề cập
đến quần đảo Hoàng Sa ra đời
trong thời kỳ từ đời vua Lê
Thánh Tông đến triều
Nguyễn. Hoàng Xuân Hãn là
bậc thầy về hán nôm. Ông có
điều kiện làm việc tại các thư
viện lớn của Pháp nên những
sách báo mà người Pháp
mang từ Việt Nam về đều
được ông tiếp xúc nghiên cứu,
chọn lọc lấy dẫn chứng tiêu
biểu nhất từ các nguyên bản

NHÂN VẬT - SỰ KIỆN

GIÁO SƯ HOÀNG XUÂN HÃN VÀ NHỮNG CHỨNG CỨ
VỀ HAI  QUẦN ĐẢO HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

Hoàng Xuân Quyến
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hay bản dịch. Hoàng Xuân
Hãn cho biết:

"Phủ Quảng Ngãi, ở ngoài
cửa biển xã An Vĩnh huyện
Bình Sơn có núi gọi là Cù Lao
Ré, rộng hơn 30 dặm. Trước
có phường Tư Chính dân cư
trồng đậu. Ra biển bốn canh
thì đến" (3).

"Phía ngoài nữa là có đảo
Đai - Tràng - Sa. Trước kia có
nhiều hải vật và những hóa
vật của tàu bị đắm, đã lập đội
Hoàng Sa để lấy. Đi ba ngày
thì mới đến" (4).

"Họ Nguyễn đặt đội Hoàng
Sa 70 suất, lấy người xã An
Vĩnh vào. Cắt phiên mỗi năm
cứ tháng 2 nhận giấy sai đi,
mang lương đủ ăn 6 tháng. Đi
bằng 5 chiếc thuyền câu nhỏ,
ra biển ba ngày ba đêm thì
đến đảo ấy" (5).

Qua nghiên cứu bản đồ vẽ
thời Lê, Giáo sư Hoàng Xuân
Hãn cho biết: "Các bản đồ ấy
đều vẽ trên bề trước đất
Quảng Ngãi một dải đất dài
có đề tên Đại - Tràng - Sa
hoặc Bãi Cát Vàng"(6).
Hoàng Xuân Hãn còn cho biết
thêm: "Trong sách Thiên Nam
Lộ Đồ của Henri Maspé vẽ
năm Cảnh Hưng thứ hai
(1741) có bãi cát mang tên
Tràng Sa và trên hình nó có
thêm ba chữ: Quá Nhất Nhật
(Nghĩa là đi đến đó phải hơn
một ngày".

Xét các bức đồ ấy, trong ý
địa đồ gia xưa Đại Tràng Sa
hay Bãi Cát Vàng đều trỏ
quần đảo Trường Sa hoặc
Hoàng Sa. Kết luận về các
bản đồ trước vua Gia Long
(1812-1819) cho rằng "Bãi
Tràng Sa hoặc Bãi Cát Vàng
được coi là phần quan trọng
của đất Việt". Qua sách Đại
Nam Thực lục Chính biên đệ
nhất ký, quyển 50, Hoàng
Xuân Hãn cho biết: "Đời Gia
Long, tháng Giêng năm Ất
Hợi 1815 sai đội Hoàng Sa là
bọn Phạm Quang Ánh ra đảo

Hoàng Sa thăm dò đường bể".
Dịch nghĩa từ tờ báo Á Châu
hội của người Anh tại xứ Ben-
gale do linh mục Itabert viết
bài về Hoàng Sa Việt Nam:
"Cồn Vàng, tuy rằng, cái thứ
quần đảo này không có gì
ngoài đá tảng và những cồn
lớn, nó hứa hẹn nhiều bất tiện
hơn lợi. Vua Gia Long đã nghĩ
tăng lãnh thổ bằng cách chiếm
thêm cái đất buồn bã này.
Năm 1816, ông đã tới long
trọng cắm cờ ông và chính
thức giữ chủ quyền các hòn
đảo này mà hình như không
một ai tranh giành với ông".

Chủ quyền quần đảo
Hoàng Sa thuộc Việt Nam còn
được thể hiện trong sách Đại
Nam thực lục qua bản dịch
mà Hoàng Xuân Hãn sưu tầm
cho thấy: "Ý vua Minh Mạng
muốn xây miếu thờ thần bể ở
Hoàng Sa phải đợi đến năm
sau mới thi hành được. Một
sự ngạc nhiên là phát giác
rằng trước đây đã có miếu, có
bia rồi".

"Năm ngoái vua toan dựng
miếu lập bia ở chỗ ấy, bỗng vì
sóng gió không làm được.
Đến đây, mới sai cai đội thủy
quân là Phạm Văn Nguyên
đem lính thợ cùng phu thuyền
thuộc hai tỉnh Quảng Ngãi,
Bình Định chuyên chở vật
liệu đến dựng miếu, cách tòa
miếu cổ 7 trượng (33 mét).
Bên tả miếu dựng bia đá, phía
trước miếu xây bình phong.
Mười ngày làm xong rồi về".

Còn rất nhiều tư liệu cổ
được giáo sư Hoàng Xuân
Hãn sưu tầm lấy đó làm cứ
liệu xác thực, khách quan
chứng minh một cách đầy đủ
nhất khẳng định hai quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa là của
Việt Nam. Năm 1974, Hoàng
Xuân Hãn viết bài quần đảo
Hoàng Sa (đăng trên đặc san
Đà Lạt) để cung cấp chứng cứ
cho Việt Nam đấu tranh
chống âm mưu nước ngoài

muốn chiếm đoạt hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Năm 1994, tại đại hội lần thứ
5 hội Luật gia Việt Nam, đồng
chí Tổng Bí thư Đỗ Mười đến
dự và thông báo: "Giáo sư
Hoàng Xuân Hãn vừa lên
tiếng từ Paris chứng minh một
cách sắc bén chủ quyền quốc
gia Việt Nam đối với các quần
đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Chúng tôi đã điện ngay sang
Paris mời cụ Hoàng Xuân
Hãn về tham gia công việc
của Ban Biên giới chính phủ".
(sau vì lý do sức khỏe nên
Hoàng Xuân Hãn không thể
về nước được). Hơn nửa thế
kỷ sống trên đất nước Pháp
mà vẫn không nhập quốc tịch
người Pháp, bởi vì trong tâm
tưởng của Hoàng Xuân Hãn:

"Đã hay bốn bể là nhà
Lam Hồng ta mới thực là

quê hương"!Mùa xuân năm
2002, được Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch cùng với nhà
Xuất bản Giáo dục giúp đỡ,
gia đình, dòng họ đã đưa một
phần tro hài cốt của cố giáo sư
Hoàng Xuân Hãn từ Trúc
Lâm thiền viện (Pháp) về an
táng tại nghĩa trang Am
(thuộc xã Đức Nhân cũ, nay là
xã Bùi La Nhân đã hợp nhất,
huyện Đức Thọ) bên cạnh mộ
Tiến sĩ Hoàng Trừng (đời thứ
5 dòng họ Hoàng Xuân, 1499
- nhà thờ và mộ đã được xếp
hạng Di tích lịch sử Văn hóa
cấp tỉnh). Trước mộ ông là đôi
câu đối (viết khi còn sống):

"Thể gửi xứ người nương
cửa Phật

Hồn về đất Việt viếng quê
nhà".

Chú thích: 1,2: Hoàng Xuân
Hãn - Quần đảo Hoàng Sa

3,4: Phủ biên tạp lục - Lê Quý
Đôn

5,6: Đại Nam thực lục chính
biên.
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN QUÝ IV/2019

• Điều tra, đánh giá một
số loài thực vật có giá trị cao
dùng làm thuốc chữa bệnh

Chiều ngày 22/5/2020, Sở
Khoa học và Công nghệ tổ
chức họp Hội đồng KH&CN
chuyên ngành cấp tỉnh xét
duyệt thuyết minh đề tài
“Điều tra, đánh giá tổng thể
các loài thực vật có giá trị làm
thuốc chữa bệnh và dược liệu
tại vườn quốc gia Vũ Quang,
Hà Tĩnh và các xã vùng đệm”
do Vườn Quốc gia Vũ Quang
đề xuất thực hiện, Ths.
Nguyễn Danh Kỳ làm chủ
nhiệm.

Mục tiêu: Xác định được
tiềm năng, tính đa dạng nguồn
tài nguyên cây thuốc và dược
liệu của Vườn Quốc gia Vũ
Quang và khu vực lân cận,
làm cơ sở khoa học để hoạch
định chính sách trong công
tác quản lý, khai thác và phát
triển hợp lý, có hiệu quả
nguồn tài nguyên thiên nhiên
này.

Tại cuộc họp, các thành
viên Hội đồng đều đánh giá
cao thuyết minh đề xuất, việc
triển khai đề tài có ý nghĩa về
lý luận, thực tiễn và có tính
khả thi cao. Kết quả nghiên
cứu sẽ là cơ sở khoa học cho
các nhà hoạch định chính
sách, các doanh nghiệp, Vườn
Quốc gia Vũ Quang có định
hướng trong công tác bảo tồn,
khai thác và phát huy nguồn
tài nguyên sinh học, bảo đảm
hài hòa giữa khai thác, sử
dụng và nhằm bảo vệ và phát
triển bền vững; quy hoạch
phát triển kinh tế, du lịch của
địa phương. Ứng dụng rộng
rãi việc trồng và khai thác bền
vững các loài cây thuốc quí...
Hội đồng cũng đã góp ý chỉnh

sửa, bổ sung phần tổng quan,
nội dung và giải pháp nhằm
giúp cơ quan chủ trì, chủ
nhiệm đề tài hoàn thiện thuyết
minh. Kết quả, Hội đồng đồng
ý cho triển khai sau khi đơn vị
chủ trì chỉnh sửa, bổ sung,
hoàn thiện thuyết minh theo
kết luận của Chủ tịch Hội
đồng.

PC
• Tạo lập, quản lý và phát

triển nhãn hiệu tập thể
"Tượng Sơn" dùng cho sản
phẩm rau, củ, quả của xã
Tượng Sơn

Xuất phát từ thực tế và kết
quả đã triển khai sản xuất sản
phẩm rau, củ, quả trong nhiều
năm qua ở xã Tượng Sơn và
nhằm đáp ứng mục tiêu đẩy
mạnh chất lượng, nâng cao
giá trị của các sản phẩm rau,
củ, quả sạch, có khả năng gây
dựng chỗ đứng trên thị trường
thực phẩm nhằm nâng tầm
được thương hiệu và gia tăng
giá trị của sản phẩm mang
nhãn hiệu "Tượng Sơn", đóng
góp vào việc phát triển nền
nông nghiệp địa phương
thông qua việc phát triển tài
sản trí tuệ.

Ngày 16/5/2020, Hội đồng
KHCN chuyên ngành cấp tỉnh
đã tổ chức họp xét duyệt
thuyết minh dự án "Tạo lập,
quản lý và phát triển nhãn
hiệu tập thể "Tượng Sơn"
dùng cho sản phẩm rau, củ,
quả của xã Tượng Sơn, huyện
Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh" do
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư
công nghệ IBS thực hiện.

Mục tiêu của dự án: Xác
lập quyền Sở hữu công
nghiệp(SHCN) đối với Nhãn
hiệu tập thể(NHTT) "Tượng

Sơn"; thiết lập và vận hành
mô hình, cơ chế quản lý
NHTT "Tượng Sơn", nâng
cao giá trị kinh tế cho sản
phẩm mang NHTT; nâng cao
nhận thức của các tổ chức, cá
nhân về tài sản trí tuệ trên địa
bàn tỉnh Hà Tĩnh, từng bước
mở rộng ra ngoài địa bàn Hà
Tĩnh; xây dựng được phương
án, kế hoạch phát triển và đẩy
mạnh thương hiệu "Tượng
Sơn" ra toàn quốc, trở thành
một thượng hiệu nổi bật trên
thị trường.

Hội đồng KHCN do ông
Đỗ Khoa Văn - GĐ Sở
KH&CN làm Chủ tịch và các
thành viên đã trao đổi, thảo
luận, đánh giá tính cấp thiết
của dự án và chấm điểm đồng
ý cho dự án được triển khai.

QT
• Hội thảo đầu bờ giống

khoai lang ruột vàng KL20-
209

Sáng ngày 04/6/2020, tại
xã Xuân Hải, huyện Nghi
Xuân, Hà Tĩnh. Viện Khoa
học kỹ thuật nông nghiệp Bắc
Trung bộ phối hợp với Sở
KH&CN Hà Tĩnh tổ chức Hội
thảo đầu bờ giống khoai lang
ruột vàng KL20-209 thuộc dự
án “Ứng dụng tiến bộ
KH&CN xây dựng mô hình
liên kết chuổi giá trị sản xuất
khoai lang tại Hà Tĩnh”.

Giống khoai lang KL20-
209 là giống được công nhận
sản xuất theo Quyết định số
116/QĐ-TT-CLT ngày 06
tháng 04 năm 2011. Giống có
thời gian sinh trưởng phát
triển từ 120-130 ngày trong
vụ xuân; vỏ có màu đỏ, ruột
màu vàng nhạt, hàm lượng
chất khô từ 27-28% ở vụ
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đông; 32-33% ở vụ Xuân Hè,
Đông Xuân. Năng suất trung
bình 21,15-25,11 tấn/ha, cao
hơn giống đối chứng Chiêm
dâu ngoài mô hình từ 39,9 đến
58,0%; cho lợi nhuận từ 44,2
đến 70,1 triệu đồng/ha. 

Tại buổi Hội thảo các đại
biểu đã đánh giá cao năng
suất và triển vọng nhân rộng
của giống khoai này. Đặc biệt,
mô hình đã gắn kết được nhà
Khoa học – Nhà quản lý –
Nhà Nông – Doanh nghiệp –
Nhà tiêu dùng.

Quang Tùng
•  Tạo lập, quản lý và

phát triển nhãn hiệu chứng
nhận "Mật ong Hương
Sơn".

Chiều ngày 17/5/2020, Sở
Khoa học và Công nghệ tổ
chức họp Hội đồng xét duyệt
thuyết minh dự án “Tạo lập,
quản lý và phát triển nhãn
hiệu chứng nhận "Mật ong
Hương Sơn" cho sản phẩm
mật ong tự nhiên của huyện
Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh”, do
Trung tâm nghiên cứu công
nghệ và sở hữu trí tuệ Ciptek
đề xuất chủ trì thực hiện.

Dự án thực hiện với mục
tiêu: Phát triển hoạt động sản
xuất và kinh doanh sản phẩm
mật ong của huyện Hương
Sơn, tỉnh Hà Tĩnh một cách
bền vững thông qua việc xây
dựng, quản lý và phát triển
NHCN "mật ong Hương
Hương"; góp phần duy trì
danh tiếng sản phẩm, phát
triển kinh tế - xã hội của địa
phương, nâng cao đời sống
người dân sản xuất và kinh
doanh sản phẩm mật ong của
địa phương.

Tại cuộc họp, các thành
viên Hội đồng đều đánh giá
cao thuyết minh đề xuất, việc
triển khai dự án là hết sức cần

thiết đối với huyện Hương
Sơn. Tuy nhiên, Hội đồng đề
nghị đơn vị chủ trì cần chỉnh
sửa, bổ sung sự cần thiết, tính
cấp  bách, ý nghĩa lý luận và
thực tiễn của dự án; đánh giá
tính hiệu quả NHCN mật ong;
bổ sung kỹ thuật khai thác,
chế biến, bảo quản sản phẩm
mật ong; thiết kế kiểu dáng
công nghiệp; xây dựng tiêu
chuẩn sản phẩm... Kết quả,
Hội đồng đồng ý cho triển
khai sau khi đơn vị chủ trì
chỉnh sửa, bổ sung theo kết
luận của Chủ tịch Hội đồng.

PC
• Phó Chủ tịch thường

trực UBND tỉnh Hà Tĩnh
kiểm tra mô hình sản xuất
dưa lưới tại Cẩm Xuyên.

Chiều ngày 14/6/2020, Phó
Chủ tịch thường trực UBND
tỉnh Đặng Quốc Vinh, Giám
đốc Sở Khoa học và Công
nghệ Đỗ Khoa Văn đi Kiểm
tra mô hình sản xuất dưa lưới
trong nhà màng  ứng dụng
công nghệ IoT tại xã Nam
Phúc Thăng, huyện Cẩm
Xuyên.

Dự án Ứng dụng công
nghệ IoT vào sản xuất hoa và
dưa lưới trong nhà màng tại
Hà Tĩnh được Sở Khoa học và
Công nghệ đồng ý cho Văn
phòng Điều phối NTM huyện
Cẩm Xuyên thực hiện. Điểm
khác biệt so với sản xuất dưa
lưới trong nhà màng thông
thường là ứng dụng công
nghệ IoT vào giám sát, điều
hành quá trình sản xuất; điều
khiển, vận hành hệ thống tưới
nước, dinh dưỡng hoàn toàn
tự động qua điện thoại thông
minh, máy tính có kết nối In-
ternet; giám sát các yếu tố môi
trường như: Nhiệt độ, độ ẩm
không khí, độ ẩm đất, độ dẫn
điện của đất, ánh sáng và dinh
dưỡng đảm bảo cho cây trồng

sinh trưởng và phát triển trong
điều kiện tốt nhất.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn
vị chủ trì, chủ nhiệm dự án, hộ
gia đình đầu tư đã phối hợp
triển khai theo đúng tiến độ.
Vụ thứ nhất đưa vào trồng
2.500 cây dưa lưới Nagami
giống Nhật Bản trên diện tích
1.000m2, ưu điểm của loại
giống này là chịu được nhiệt
độ cao ở khu vực miền Trung.
Theo dõi quá trình sinh
trưởng và phát triển cho thấy
dưa phát triển tốt, quả khá
đồng đều, trọng lượng đạt từ
1,2 - 1,7kg/quả, trong 7 đến
10 ngày tới sẽ cho thu hoạch.

Qua nghe báo cáo kết quả
triển khai và trực tiếp kiểm tra
sản phẩm mô hình sản xuất,
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh
đã ghi nhận, đánh giá cao kết
quả thực hiện bước đầu của
dự án. Trong thời gian tới Phó
Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh yêu cầu đơn vị chủ trì,
chủ nhiệm dự án, hộ đầu tư
sản xuất tiếp tục sản xuất, cập
nhật kết quả, tiến hành thực
hiện các hồ sơ thủ tục theo
tiến độ công việc, giới thiệu
hiệu quả nhằm nhân rộng mô
hình; Sở KH&CN theo dõi,
hướng dẫn đơn vị chủ trì xây
dựng báo cáo, nghiệm thu giai
đoạn... 

PC
• Tập huấn đào tạo các

kiến thức về an toàn bức xạ
Thực hiện kế hoạch quản

lý an toàn bức xạ và hạt nhân
năm 2020. Nhằm để giúp các
cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ
và nguồn phóng xạ thực hiện
tốt các quy định của pháp luật
về an toàn bức xạ và hạt nhân.
Sáng ngày 15/6/2020, Sở
KH&CN Hà Tĩnh phối hợp
với Cty TNHH MTV ứng
dụng và PT công nghệ -
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NEAD khai mạc lớp tập huấn
đào tạo các kiến thức về an
toàn bức xạ cho các nhân viên
bức xạ làm việc trực tiếp tại
các cơ sở có sử dụng thiết bị
bức xạ và nguồn phóng xạ.

Lớp tập huấn được tổ chức
trong 2 ngày (25, 26/6), với
những phần nội dung chương
trình đào tạo cụ thể: Khái
niệm cơ bản về bức xạ ion
hóa; tương tác của bức xạ
gamma và tia X với vật chất;
ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh
học của bức xạ; bảo vệ chống
chiếu xạ ngoài; nguyên lý
hoạt động của thiết bị X
quang chẩn đoán y tế và các
vấn đề an toàn bức xạ liên
quan; các khía cạnh liên quan
đến tối ưu hóa an toàn bức xạ
trong X quang chẩn đoán y tế;
hướng dẫn đảm bảo an toàn
bức xạ trong X quang chẩn
đoán y tế.

Kết thúc khóa học, các học
viên đã được Sở KH&CN Hà
Tĩnh cấp giấy chứng nhận đào
tạo về an toàn bức xạ và hạt
nhân.

QT
• Hội nghị tập huấn xây

dựng, chuyển đổi và áp
dụng ISO 9001:2015 năm
2020

Thực hiện Kế hoạch cải
cách hành chính năm 2020 số
457/KH-UBND ngày
27/12/2019 của UBND tỉnh
và Kế hoạch 97/KH-SKHCN
ngày 22/01/2020 của Sở Khoa
học và Công nghệ về việc
triển khai chuyển đổi, xây
dựng và áp dụng HT QLCL
theo TCVN ISO 9001:2015
trong cơ quan thuộc hệ thống
hành chính nhà nước năm
2020. Trong 2 ngày 15-
16/6/2020, Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
tổ chức Hội nghị tập huấn
triển khai xây dựng và áp

dụng ISO 9001:2015 năm
2020.

Tham dự Hội nghị tập
huấn có Đại diện Lãnh đạo và
BCĐ ISO của 15 đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc
các sở, ngành: Sở Văn hóa
TT&DL; Sở Y tế; Sở Tài
nguyên và Môi trường; Sở
Khoa học và Công nghệ; Văn
phòng Đoàn ĐBQH, HĐND
và UBND tỉnh; Sở Lao động
TB&XH; Sở Tư pháp. Đại
diện Lãnh đạo phụ trách và
BCĐ ISO các huyện: Nghi
Xuân, Hương Khê, Can Lộc,
Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ
Quang, Cẩm Xuyên, Lộc Hà,
Kỳ Anh, Thạch Hà, Thị xã Kỳ
Anh, TP Hà Tĩnh và 44 học
viên là UBND cấp xã, trong
đó có 34 xã mới sát nhập, và
10 xã nông thôn mới, nông
thôn mới kiểu mẫu.

Nội dung Hội nghị tập
huấn: Báo cáo kết quả triển
khai xây dựng và áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng
(HTQLCL) theo Tiêu chuẩn
Việt Nam (TCVN) ISO 9001
tại các cơ quan hành chính
trên địa bàn tỉnh năm 2019;
triển khai chuyển đổi, xây
dựng mới HTQLCL theo
TCVN ISO 9001:2015 tại các
CQHCNN cấp tỉnh năm
2020; hướng dẫn chuyển đổi,
xây dựng mới và áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng
TCVN ISO 9001:2015 theo
mô hình khung của Bộ
KH&CN.

Tại buổi tập huấn, các học
viên đã nắm bắt được kết quả
thực hiện ISO 9001:2015 năm
2019 trên địa bàn tỉnh, những
tồn tại, hạn chế cần khắc
phục. Đồng thời, được các
Giảng viên đến từ Cty TNHH
tư vấn khoa học công nghệ
Việt trang bị những kiến thức
cơ bản về việc chuyển đổi,

xây dựng và áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO
9001:2015. Bên cạnh đó,
những vấn đề vướng mắc
trong quá trình thực hiện cũng
đã được Ban tổ chức giải đáp
cụ thể.

QT
• Sản xuất và chế biến

nấm Hoàng Chi, Vân Chi
trên địa bàn Hà Tĩnh

Sáng ngày 24/6/2020, Hội
đồng KHCN chuyên ngành
cấp tỉnh đã tổ chức họp xét
duyệt đề tài "Nghiên cứu sản
xuất, nuôi trồng và chế biến
nấm Hoàng Chi, nấm Vân Chi
(nấm HC, VC) trên địa bàn
Hà Tĩnh" do bà Đoàn Thị Mai
Anh - Trung tâm Nghiên cứu
phát triển nấm và Tài nguyên
sinh vật Hà Tĩnh (Trung tâm)
làm Chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài: Hoàn
thiện quy trình phân lập, nhân
giống cấp 1, cấp 2, nấm HC,
VC tại Hà Tĩnh với số lượng
60 ống gốc, 2.000 ống giống
cấp 1 và 600 chai giống cấp 2;
triển khai mô hình trồng thử
nghiệm 10.000 bịch phôi nấm
HC, VC thương phẩm tại
Trung tâm nhằm thử nghiệm
chất lượng giống sản xuất và
từ đó hoàn thiện quy trình
nuôi trồng nấm HC, VC; triển
khai mô hình chế biến 1.000
hộp trà túi lọc tại Trung tâm;
tập huấn, đào tạo hướng dẫn
kỹ thuật nuôi trồng, chế biến
cho 200 lượt người dân tham
gia.

Hội đồng KHCN đã trao
đổi, đánh giá tính ưu việt của
2 loại giống này so với các
loại đã nghiên cứu thành công
trước đó. Đồng thời bỏ phiếu
chấm điểm và đồng ý cho đề
tài được triển khai.

QT


