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HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI

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

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Hà Tĩnh

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KHCN trong
sản xuất và đời sống; thúc đẩy khát vọng khởi nghiệp,
sáng tạo, ý chí vươn lên của người Hà Tĩnh

Trong nhiệm kỳ vừa
qua, vượt qua những
khó khăn, thách

thức, kinh tế xã hội. Hà Tĩnh
đã có những chuyển biến tích

cực, đảm bảo sự ổn định và xu
thế phát triển. Báo cáo chính
trị trình Đại hội đã nêu: Tăng
trưởng kinh tế bình quân 2016
– 2020 đạt 6,75%, GRDP

bình quân/ đầu người tăng từ
44 triệu đồng lên 70 triệu
đồng, thu nhập bình quân/
người tăng từ 23 triệu đồng
lên 36 triệu đồng, giá trị sản

Ông Đỗ Khoa Văn- GĐ Sở KH&CN Hà Tĩnh báo cáo tham luận tại Đại hội Đảng bộ tỉnh
Hà Tĩnh lần thứ XIX;               Ảnh: PV
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xuất nông nghiệp tăng từ 70
triệu đồng/ha lên 90 triệu
đồng/ha; 02 di sản được UN-
ESCO vinh danh; hộ nghèo
giảm từ 11,4% xuống ˂3%;
lao động qua đào tạo tăng từ
53% lên 70%; công cuộc xây
dựng nông thôn mới đạt được
nhiều thành tựu nổi bật, về
đích trước 02 năm so với chỉ
tiêu của Đại hội,…. Kết quả
đó là sự nổ lực của toàn Đảng
bộ và nhân dân, trong đó có
sự đóng góp tích cực của hoạt
động KH&CN với tư cách là
nhân tố thúc đẩy sự tăng
trưởng nhanh và bền vững.

Nhận thức được tầm quan
trọng của KH&CN, Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh đã có sự
quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thể
chế hóa đường lối, chủ trương
chính sách của Đảng và Nhà
nước về KH&CN trong điều
kiện thực tiễn của tỉnh. Bên
cạnh việc tiếp tục quán triệt,
tổ chức thực hiện Nghị quyết
số 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
KH&CN đến năm 2020 và
những năm tiếp theo”, UBND
tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban
hành 05 Nghị quyết về một số
chính sách hỗ trợ phát triển
các lĩnh vực sở hữu trí tuệ,
công nghệ sinh học, doanh
nghiệp và thị trường
KH&CN, khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo, xây dựng tiêu
chuẩn quy chuẩn cho sản
phẩm hàng hóa dịch vụ của
tỉnh đáp ứng yêu cầu phát
triển và hội nhập quốc tế. Đến
nay, có thể nói các Nghị
quyết, chính sách về KH&CN
của tỉnh đã đi vào cuộc sống,
tác động tích cực vào sản xuất
và đời sống.

Trong nhiệm kỳ vừa qua
đã triển khai trên 100 đề tài,
dự án  nghiên cứu ứng dụng
KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh

thuộc các lĩnh vực khoa học
xã hội, khoa học kỹ thuật và
công nghệ, khoa học quản lý.
Theo thống kê, có trên 90%
đề tài, dự án được ứng dụng
ngay sau nghiên cứu. Cụ thể
như sau:

- Lĩnh vực chính trị: Tiêu
biểu là các đề tài nghiên cứu
đổi mới công tác tuyên giáo,
kiểm tra, dân vận, Mặt trận Tổ
quốc, nâng cao chất lượng các
kỳ họp và hoạt động của các
đại biểu HĐND, đã trở thành
cơ sở khoa học cho Ban Chấp
hành Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban
hành các Nghị quyết chuyên
đề.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội:
Tiêu biểu là các đề tài nghiên
cứu về Mộc bản Trường Lưu
và di sản văn hóa của dòng họ
Nguyễn Huy – Can Lộc đã
được sử dụng làm cơ sở khoa
học lập hồ sơ đề cử UNESCO
công nhận 02 di sản tư liệu ký
ức thế giới khu vực Châu Á –
Thái Bình Dương là “Mộc
bản trường học Phúc Giang”
và “Hoàng hoa sứ trình đồ”,
góp phần quảng bá hình ảnh
đồng thời nâng tầm văn hóa
và con người Hà Tĩnh ra khu
vực và thế giới.

- Lĩnh vực bảo vệ môi
trường: Tiêu biểu là đề tài
nghiên cứu về chế phẩm sinh
học đã tạo ra các chủng vi
sinh vật chất lượng cao, sản
xuất ra các chế phẩm ứng
dụng có hiệu quả cao trong xử
lý rác thải, nước thải, chất thải
sinh hoạt và chăn nuôi, áp
dụng rộng rãi trong các nhà
máy chế biến rác và thực hiện
tiêu chí môi trường trong xây
dựng nông thôn mới.

- Lĩnh vực nông nghiệp và
phát triển nông thôn: Tiêu
biểu là các đề tài về thụ phấn
bổ sung cho bưởi; phòng trừ
bệnh đốm đen cho bưởi Phúc
Trạch; sử dụng công nghệ nhà
màng trong sản xuất dưa lưới,

rau, hoa, quả,…; sản xuất
giống nấm và hoa lan bằng
công nghệ nuôi cấy mô tế
bào; sản xuất một số giống
lúa, đậu xanh, khoai lang,…
chất lượng cao theo chuỗi liên
kết (các giống lúa JO2, BQ,
N98; đậu xanh ĐX07, ĐX12;
khoai lang KL20-209,
KLR5); ứng dụng công nghệ
HDPE cải tiến nuôi cá trắm
giòn, chép giòn trên các hồ
đập; nuôi xen kẽ cá đối mục
hạn chế dịch bệnh trên ao
tôm; nuôi tôm càng xanh trên
đất lúa chuyển đổi,…

- Lĩnh vực y dược: Tiêu
biểu là các đề tài nghiên cứu
ứng dụng về chống nhiễm
khuẩn bệnh viện, phòng trừ
bệnh cao huyết áp, cong vẹo
cột sống ở lứa tuổi học sinh,
ghế vệ sinh di động cho người
già, ứng dụng kỹ thuật siêu
âm chẩn đoán hình ảnh gãy
xương sườn, sụn sườn trong
chấn thương ngực kín; hỗ trợ
điều trị các dạng ung thư
thường gặp; bào chế một số
thực phẩm chức năng và
thuốc từ nguồn dược liệu
trong tỉnh đã được lưu hành
rộng rãi trong phòng chữa
bệnh như: Mộc hoa trắng,
viên ngậm ho thông phế, viên
sủi gừng, thuốc ho trẻ em,…

- Lĩnh vực công nghệ
thông tin: Tiêu biểu là các đề
tài nghiên cứu thiết kế phần
mềm dịch vụ công trực tuyến
đã được áp dụng trên địa bàn
toàn tỉnh trong cải cách hành
chính; phần mềm cơ sở dữ
liệu quản lý các loại đối tượng
thi hành án hình sự, sau khi
nghiên cứu đã được công an
tỉnh tiếp nhận và triển khai
ứng dụng trong quản lý đối
tượng, góp phần đảm bảo an
ninh trật tự trên địa bàn.

Một số công nghệ kỹ thuật
mới, tiên tiến đã được nghiên
cứu, chuyển giao ứng dụng có
hiệu quả như công nghệ sản
xuất các cấu kiện bê tông
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thành mỏng, gạch ngói không
nung, ván gỗ MDF, HDF chất
lượng cao có xuất xứ từ Đức,
Hàn Quốc và các quốc gia
phát triển; công nghệ gia cố
cầu yếu bằng sợi thủy tinh
cường độ cao... Đặc biệt công
nghệ sản xuất nước mắm ứng
dụng hệ thống cấp nhiệt từ
tấm thu năng lượng mặt trời
đã tạo ra một cuộc cách mạng
khoa học kỹ thuật trong sản
xuất nước mắm, nâng cao
chất lượng và hiệu quả của
nghề sản xuất nước mắm Hà
Tĩnh lên nhiều lần. Đây là đề
tài nghiên cứu của Sở
KH&CN, đã đạt giải nhì hội
thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
và được quỹ môi trường toàn
cầu đánh giá cao, để cử giải
thưởng quốc tế. Hiện nay,
công nghệ này đã được áp
dụng trong toàn tỉnh và được
chuyển giao cho một số tỉnh
trong cả nước, được các cơ sở
sản xuất nước mắm và người
tiêu dùng phấn khởi đón nhận.

Ngày nay, khởi nghiệp
ĐMST trên cơ sở ứng dụng
các tiến bộ KH&CN, đặc biệt
là thành tựu của cuộc cách
mạng 4.0 đã trở thành xu thế
quốc tế. Đã có nhiều quốc gia
nhỏ bé trở thành quốc gia
khởi nghiệp rất thành công và
phát triển với tốc độ nhanh.
Thủ tướng Chính phủ đã ký
quyết định ban hành đề án hỗ
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
ĐMST quốc gia đến năm
2025; theo đó nhiều bộ ngành
và địa phương đã hưởng ứng
và thúc đẩy tốt phong trào
khởi nghiệp ĐMST. Ở Hà
Tĩnh, Sở KH&CN đã tham
mưu UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh khóa XVII ban hành
Nghị quyết về một số chính
sách hỗ trợ khởi nghiệp
ĐMST, nhờ vậy phong trào
khởi nghiệp của Hà Tĩnh đã
được khởi động và bắt đầu lan
tỏa. Năm 2018 chúng ta đã
ươm tạo và cử 5 doanh nghiệp

tham gia cuộc thi khởi nghiệp
sáng tạo Bắc Trung Bộ tại
Nghệ An và có 3 ý tưởng đạt
giải, trong đó có ý tưởng đã
được chọn tham dự ngày hội
khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia
tại Đà Nẵng. Tổ chức Cuộc
thi ý tưởng khởi nghiệp sáng
tạo Hà Tĩnh lần thứ I, năm
2019 có 39 ý tưởng/dự án
tham gia. lần thứ II, năm 2020
có 56  ý tưởng/dự án tham gia,
qua đó, mỗi năm đã lựa chọn
được 10 ý tưởng/dự án có
triển vọng ươm tạo ứng dụng
vào thực tiễn của tỉnh. Điều
này chứng tỏ tiềm năng và
khát vọng khởi nghiệp sáng
tạo ứng dụng KH&CN để làm
giàu chính đáng trên chính
mảnh đất của mình là một
nguồn lực mới, phù hợp với
đặc điểm văn hóa và trí tuệ, ý
chí và bản sắc của người Hà
Tĩnh cần được quan tâm kích
hoạt.

Nhiệm kỳ 2020-2025,
chúng ta đứng trước những
thời cơ và thách thức lớn chưa
từng có, dự báo có những biến
động rất khó lường. Trên quan

điểm biến nguy thành cơ, với
đặc điểm và điều kiện của Hà
Tĩnh, hơn lúc nào hết chúng ta
phải nhất quán hơn nữa việc
lấy KHCN và ĐMST làm nền
tảng, trở thành lực lượng sản
xuất chủ yếu và trực tiếp, vừa
là công cụ vừa là động lực cho
sự phát triển. Tất cả các cấp
ngành, người đứng đầu các cơ
quan đơn vị và doanh nghiệp
phải thực sự đổi mới tư duy và
hành động, tập trung lãnh đạo
chỉ đạo và ưu tiên các nguồn
lực cho nghiên cứu ứng dụng
các tiến bộ KH&CN, đặc biệt
là CN 4.0; thúc đẩy khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo trên
tất cả các lĩnh vực. Đầu tư cho
KH&CN là đầu tư cho tương
lai, cho phát triển nhanh và
bền vững, phải đi trước 1
bước, 1 vốn nhiều lời. Có như
vậy, chúng ta mới từng bước
khắc phục được các khó khăn
tồn tại, đổi mới được mô hình
tăng trưởng, khai thác có hiệu
quả các tiềm năng, hiện thực
hóa ý chí và khát vọng vươn
lên trở thành tỉnh phát triển
"khá".

ĐKVЉ

Lãnh đạo Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng Sở
KH&CN tham gia gắn biển Công trình nhà xưởng sản xuất chế
phẩm sinh học tại Trung tâm Ứng dụng TB KHCN Hà Tĩnh
chào mừng Đại hội; Ảnh: QT
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Xác định cải cách
hành chính
(CCHC) là một

trong những nhiệm vụ trọng
tâm, Sở KH&CN Hà Tĩnh đã
tập trung chỉ đạo, tổ chức thực
hiện đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm cải thiện các chỉ số,
nâng cao hiệu lực hiệu quả
giải quyết các thủ tục hành
chính thuộc phạm vi, tăng
cường ứng dụng công nghệ
thông tin, cải thiện chất lượng
công vụ, hướng tới sự hài
lòng của tổ chức và công dân.

Về công tác công tác chỉ
đạo, điều hành, hàng năm Sở
KH&CN bám sát các chủ
trương, định hướng về CCHC
của chính phủ, của tỉnh và
tình hình cụ thể để xây dựng
kế hoạch hàng năm với các
nội dung: Quyết định ban
hành, kế hoạch cải cách hành
chính; kế hoạch kiểm tra
CCHC; kế hoạch ứng dụng
công nghệ thông tin và đặc
biệt là kế hoạch về việc triển
khai xây dựng và áp dụng
HTQLCL theo TCVN ISO
9001:2008.

Trong quá trình triển khai,
Sở KH&CN đã cụ thể hóa các
chủ trương của Đảng, Nhà
nước và của tỉnh về CCHC
thành các kế hoạch, chương
trình cụ thể của ngành để thực
hiện một cách hiệu quả. Công
tác CCHC giai đoạn 2011-
2020 của Sở đã đạt được
nhiều kết quả tích cực, có
nhiều điểm mới mang tính đột
phá; xếp loại chỉ số CCHC

luôn nằm trong tốp đầu của
các cơ quan hành chính nhà
nước cấp tỉnh. Đặc biệt năm
2019 được xếp ở vị trí thứ
nhất  toàn tỉnh về chỉ số
CCHC. Công tác cải cách
TTHC được đơn giản hóa đã
tạo điều kiện thuận lợi trong
giải quyết công việc của cá
nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Thời gian, trình tự giải quyết
TTHC được rút ngắn. Quyết
định công bố TTHC được
công khai, minh bạch, kịp
thời. Chất lượng giải quyết
TTHC được nâng cao. Tổ
chức bộ máy được củng cố,
sắp xếp, kiện toàn theo hướng
tinh gọn, hợp lý và phát huy
hiệu quả..., đã có những tác
động tích cực, góp phần thực
hiện thắng lợi các chỉ tiêu,
nhiệm vụ trọng tâm của ngành
trong những năm qua.

Cụ thể, thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông,
hiện nay, Sở đã triển khai thực
hiện tiếp nhận và trả kết quả
qua cổng dịch vụ công của
tỉnh (DVC mức độ 3 và DVC
mức độ 4) và tại Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh,
quá trình tiếp nhận, xử lý áp
dụng theo tiêu chuẩn ISO
TCVN 9001:2015 với 42
TTHC được thực hiện qua cơ
chế một cửa (100%). Thực
hiện niêm yết công khai 100%
các hồ sơ, thủ tục quy trình, lệ
phí và thời gian giải quyết các
loại công việc tại bộ phận giao
dịch “một cửa” và trên Cổng
thông tin điện tử của Sở, công

bố số điện thoại tiếp nhận ý
kiến phản ánh, kiến nghị về
cải cách hành chính, TTHC. 

Bên cạnh đó, Sở KH&CN
đã ban hành các kế hoạch rà
soát, đơn giản hóa thủ tục
hành chính và tổ chức thực
hiện rà soát đồng thời lựa
chọn một số TTHC có tác
động lớn đến người dân,
doanh nghiệp, hoặc một số
lĩnh vực có văn bản mới ban
hành... để tiến hành rà soát,
tham mưu sửa đổi, bổ sung.
Qua đó, đã kiểm soát chặt chẽ
việc ban hành mới các thủ tục
hành chính; rà soát, kịp thời
bãi bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị
bãi bỏ, sửa đổi đối với những
quy định không phù hợp,
chồng chéo, gây cản trở phát
triển kinh tế - xã hội.

Việc tiếp nhận, xử lý phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ
chức đối với quy định hành
chính được Sở thực hiện công
khai kịp thời trên Cổng TTĐT
Sở KH&CN (http://skhcn.hat-
inh.gov.vn). Từ năm 2011 đến
nay không nhận được phản
ánh kiến nghị nào liên quan
đến quy định hành chính do
Sở cung cấp. Tình hình, kết
quả giải quyết TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở
ngày càng đi vào ổn định.
100% TTHC được tiếp nhận
và trả kết quả tại Trung tâm
phục vụ hành chính công tỉnh
và trực tuyến trên cổng dịch
vụ công của tỉnh. 

Đáng nói, qua các năm đưa
vào ứng dụng dịch vụ công

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ
quản lý Nhà nước về KH&CN

Phan Trọng Bình
Phó GĐ Sở KH&CN Hà Tĩnh



5Th«ng tin Khoa häc vµ C«ng nghÖ Hµ TÜnh

trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ tiếp
nhận, trả qua mạng tăng dần.
Đến nay, Sở KH&CN đã áp
dụng 15 dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 gồm: 03
TTHC lĩnh vực KH&CN; 07
TTHC lĩnh vực năng lượng
nguyên tử, an toàn bức xạ hạt
nhân; 01 TTHC lĩnh vực sở
hữu trí tuệ; 04 TTHC lĩnh vực
tiêu chuẩn đo lường chất
lượng. 

Giai đoạn 2011-2020, Sở
KH&CN cũng đã có nhiều
sáng kiến được CBCC, VC
đăng ký, được Hội đồng Khoa
học và Công nghệ Sở công
nhận để đưa vào ứng dụng
thực tiễn, trong đó một số
sáng kiến được công nhận
sáng kiến cấp tỉnh như: Áp
dụng tiêu chuẩn Việt Nam
9001:2015 trong xây dựng
quy trình nội bộ giải quyết thủ
tục hành chính trên địa bàn
tỉnh; thiết kế thực hiện phần
mềm quản lý nhiệm vụ
KH&CN; áp dụng API của
VNPT vào phần mềm lịch
biểu trên Cổng TTĐT để thực
hiện gửi tin nhắn điều hành
công tác văn phòng”...

Về cải cách tổ chức bộ
máy, hiện nay, tổ chức bộ
máy, cơ cấu công chức, viên
chức đã được sắp xếp, bố trí
cơ bản tinh gọn, hoạt động có
hiệu quả hơn; biên chế được
rà soát lại một cách cụ thể
theo từng chức danh, vị trí
tương ứng với nhiệm vụ
chuyên môn của đơn vị; giải
quyết được số lao động dôi
dư, đảm bảo bộ máy đi vào
hoạt động ổn định và có hiệu
quả.

Thực hiện đổi mới cơ chế
tài chính đối với cơ quan hành
chính và đơn vị sự nghiệp
công lập, cụ thể: 3 đơn vị sự
nghiệp công lập (Trung tâm
ứng dụng Tiến bộ KHCN;
Trung tâm kỷ thuật Tiêu

chuẩn Đo lường Chất lượng;
Trung tâm Phát triển Nấm và
Tài nguyên Sinh vật) tự đảm
bảo 100% chi thường xuyên
theo quy định. Sau khi chuyển
đổi, các đơn vị từng bước
vượt qua kho ́khăn; đổi mới tư
duy lãnh đạo, điều hành và tổ
chức hoạt động; mở rộng,
nâng cao chất lượng cung cấp
dịch vụ KH&CN; tinh gọn tổ
chức bộ máy, tinh giản biên
chế, nâng cao chất lượng đội
ngũ, đổi mới cơ chế quản lý,
cải thiện thu nhập cho người
lao động, doanh thu năm sau
tăng trên 15% so với năm
trước.

Đặc biệt, về hiện đại hóa
hành chính, tỷ lệ văn bản
được trao đổi hoàn toàn dưới
dạng điện tử giữa các cơ quan
nhà nước đến thời điểm hiện
tại đạt hơn 95%. Các đơn vị
trong Sở đều kết nối ổn định,
có hiệu quả với các hệ thống
quản lý văn bản và điều hành
của tỉnh và Trục liên thông
văn bản quốc gia. Sở duy trì,
cải tiến và thực hiện có hiệu
quả hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO
9001:2015 tại Văn phòng Sở
và các đơn vị thuộc Sở.

Trước yêu cầu của công
cuộc đổi mới, hướng tới phục
vụ người dân và doanh nghiệp
ngày càng tốt hơn, ngành
KH&CN Hà Tĩnh đã đề ra
nhiều nhiệm vụ CCHC trong
giai đoạn 2020-2030, cải cách
TTHC gắn với thực hiện có
hiệu quả cơ chế một cửa, một
cửa liên thông. Theo đó, đối
với cải cách TTHC: Đơn vị sẽ
định kỳ rà soát các quy định
TTHC theo hướng đơn giản
quy trình xử lý; đơn giản hóa
thành phần hồ sơ, giảm thời
gian và chi phí thực hiện để
kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi
bỏ các TTHC tạo điều kiện
thuận lợi cho các tổ chức,

doanh nghiệp. Tăng cường
nghiên cứu, đưa vào áp dụng
các sáng kiến cải cách TTHC;
tăng cường trách nhiệm phối
hợp trong giải quyết TTHC.

Phối hợp thực hiện cập
nhật, công bố và công khai
các TTHC trên Cơ sở dữ liệu
quốc gia về TTHC, trên cổng
thông tin dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh theo quy định
của pháp luật. Thực hiện niêm
yết các TTHC và địa chỉ tiếp
nhận, phản ánh kiến nghị của
cá nhân, tổ chức về quy định
hành chính, hành vi hành
chính đầy đủ, khoa học tại nơi
tiếp nhận, giải quyết TTHC
theo quy định, trên cổng
thông tin điện tử của Sở.

Về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông, Sở
tiếp tục duy trì và thực hiện có
hiệu quả việc tiếp nhận và trả
kết quả tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh. Thực
hiện giải quyết 100% hồ sơ
TTHC đúng và trước hạn; hồ
sơ TTHC được tiếp nhận và
trả kết quả qua cổng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4
tăng dần hằng năm. Bên cạnh
đó, tổ chức lấy ý kiến phản
ánh của người dân dưới nhiều
hình thức khác nhau về giải
quyết TTHC. Chủ động và
phối hợp triển khai thực hiện
đo lường sự hài lòng của
người dân, tổ chức đối với sự
phục vụ của các cơ quan. Kip
thời chuẩn hóa, công khai
thống nhất trên môi trường
mạng. Duy trì, cải tiến hệ
thống quản lý chất lượng theo
yêu cầu TCVN ISO
9001:2015 tại cơ quan Văn
phòng Sở, Chi cục tiêu chuẩn
Đo lường chất lượng và các
Trung tâm, đảm bảo thực
chất, hiệu quả.

PTB
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Xăng dầu là loại hàng
hóa có tính đặc thù,
mang tính chiến

lược và đóng vai trò quan
trọng trong tất cả các lĩnh vực
sản xuất và đời sống xã hội.
Theo tính toán của các chuyên
gia, nhu cầu tiêu dùng xăng
dầu có xu hướng tăng cao, tốc
độ tăng trưởng bình quân sử
dụng xăng dầu khoảng
8%/năm, chủ yếu tập trung ở
lĩnh vực giao thông vận tải
(chiếm khoảng 53% ) và ít
nhất là dân dụng, nông nghiệp
(chiếm khoảng 4%). Nhằm
đáp ứng yêu cầu và xu thế
phát triển chung của xã hội,
hàng năm, số lượng doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu
ngày càng tăng, hệ thống phân
phối ngày càng mở rộng, nâng
cấp. Song hành cùng với việc
mạng lưới kinh doanh ngày
càng phát triển thì công tác
quản lý cũng là bài toán khó
đối với các cơ quan quản lý
nhà nước bởi thực trạng gian
lận về đo lường, chất lượng

trong kinh doanh xăng dầu
với thủ thuật hết sức tinh vi,
sử dụng công nghệ hiện đại,
phức tạp để đối phó với cơ
quan quản lý của một số
doanh nghiệp nhằm thu lợi bất
chính.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh
Hà Tĩnh có trên 200 cơ sở
kinh doanh xăng dầu (800 cột
đo xăng, xầu), trong đó có 3
doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu lớn gồm: Công ty
xăng dầu Hà Tĩnh (71 cửa
hàng), Công ty CP XDDK
Vũng Áng (19 cửa hàng),
Công ty XD Nghệ An (5 cửa
hàng), Công ty TNHHTMXD
và Vận tải Quảng Hà (6 cửa
hàng) và khoảng 95 doanh
nghiệp kinh doanh với quy
mô vừa và nhỏ. Mạng lưới
phân phối đã phủ kín các địa
bàn, kể cả vùng sâu, vùng xa
góp phần đáp ứng nhu cầu sản
xuất, kinh doanh và tiêu dùng
của người dân. Hầu hết các
cửa hàng xăng dầu đang kinh
doanh các loại xăng RON 95,

xăng E5 RON 92, dầu diêzen
0,05S. Nguồn xăng dầu tiêu
thụ trên địa bàn do 2 đầu mối
lớn cung cấp chính là
Petrolimex Nghệ Tĩnh; Công
ty CP XDDK Vũng Áng;
ngoài ra còn có Công ty cổ
phần Thiên Minh Đức; Công
ty cổ phẩn Phúc Lộc Ninh và
Công ty TNHHTM&DVTH
Hòa Khánh (Đà Nẵng) cung
ứng cho các đại lý của công
ty.

Có thể nói hoạt động quản
lý về đo lường chất lượng
trong kinh doanh xăng dầu đã
được Sở KH&CN xác định là
một trong những nhiệm vụ
trọng tâm, là điểm nhấn cho
hoạt động quản lý đo lường,
chất lượng trên địa bàn, trong
thời gian qua Sở đã chỉ đạo
các đơn vị liên quan tăng
cường công tác thông tin
tuyên truyền, xây dựng đường
dây nóng, tổ chức ký cam kết,
tiến hành rà soát và chạy lại
toàn bộ IC chương trình cho
các cột đo xăng dầu, tổ chức

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU ĐÁP ỨNG TÌNH HÌNH MỚI Ở HÀ TĨNH

Bùi Phong An
Chi cục trưởng Chi cục TC ĐL CL Hà Tĩnh

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn ĐL CL kiểm tra
Bồn chứa xăng dầu tại Cẩm Xuyên; Ảnh: HP

Thanh tra liên ngành kiểm tra kho lưu mẫu
xăng dầu tại Vũng Áng; Ảnh: HP
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dán tem kẹp chì tại các điểm
xung yếu, phối hợp với Cục
thuế tổ chức dán tem đồng hồ
tổng để chống thất thu thuế,
xây dựng cơ sở dữ liệu về
xăng dầu…. Đặc biệt trong
thời gian qua công tác quản
lý, thanh, kiểm tra chất lượng
xăng dầu được siết chặt, qua
đó một số vụ việc về kinh
doanh xăng dầu có chất lượng
không phù hợp với quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia QCVN
01:2015/BKHCN được phát
hiện và đã xử lý theo quy định
pháp luật; đến nay chưa phát
hiện vụ việc nào liên quan đến
sản xuất, buôn bán xăng dầu
giả trên địa bàn tỉnh. Hàng
năm, Sở Khoa học và Công
nghệ đã chủ trì, phối hợp các
cơ quan liên quan (Công an
tỉnh, Cục quản lý thị trường,
UBND các huyện, thành phố,
thị xã) đã tiến hành thanh,
kiểm tra về tiêu chuẩn đo
lường chất lượng trong hoạt
động kinh doanh xăng dầu
(chủ yếu thanh, kiểm tra đột
xuất), Đoàn đã tiến hành lấy
mẫu xăng dầu để đưa đi thử
nghiệm chất lượng theo quy
định, kết quả về chất lượng
xăng dầu năm 2020 như sau:
Thanh tra Sở Khoa học và
Công nghệ tiến hành một
cuộc thanh tra về tiêu chuẩn
đo lường chất lượng trong
kinh doanh xăng dầu đối với
10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu
và một tổng kho trên địa bàn
tỉnh, đã tiến hành lấy 24 mẫu
xăng dầu, kết quả có 3/24 mẫu
(12,5%) không phù hợp quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN 01:2015/BKHCN về
xăng dầu. Đã xử phạt vi phạm
hành chính với số tiền là:
80.000.000 đồng (năm 2019
xử phạt trên 800 triệu đồng);
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng đã tổ chức 3 cuộc
kiểm tra đột xuất tại 42 lượt
doanh nghiệp kinh doanh
xăng dầu (Công ty TNHH XD
TMDL Quê Hương kiểm tra

02 lần); lấy 24 mẫu (17 mẫu
xăng RON 95-III; 04 mẫu
xăng E5 RON 92-II; 02 mẫu
dầu DO 0,05S). Kết quả các
mẫu xăng dầu có chất lượng
đáp ứng yêu cầu quy định
theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia QCVN 01: 2015/BKHCN.
Ngoài ra Chi cục Tiêu chuẩn
Đo lường Chất lượng thường
xuyên cử cán bộ bí mật mua
các mẫu xăng của các doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu
để khảo sát chỉ số Octan và
hàm lượng Etanol trong xăng
bằng máy kiểm tra nhanh ZX-
101XL, trường hợp có kết quả
nghi vấn sẽ tiến hành lấy mẫu
để đưa đi thử nghiệm theo
đúng quy định. 

Nhìn chung công tác quản
lý về đo lường, chất lượng về
xăng dầu trên địa bàn trong
thời gian qua đã thực hiện
tương đối tốt, cơ bản đã giám
sát và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm (100%
cột đo xăng dầu được kiểm
định, 100% cơ sở xây dựng và
áp dụng hệ thống quản lý...).
Mặc dù vẫn còn tình trạng vi
phạm về chất lượng xăng dầu
nhưng qua lấy mẫu chưa phát
hiện về chất lượng xăng dầu
vi phạm nghiêm trọng, chất
lượng kém như nguồn xăng
dầu Trịnh Sướng…, việc vi
phạm chất lượng chủ yếu tập
trung ở sản phẩm xăng E5-
RON92 (4-5% etanol)và các
mẫu chỉ đạt <4% etanol
không phù hợp Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia QCVN 01, còn
các chỉ tiêu khác đều đạt yêu
cầu, ngoài ra trên địa bàn vẫn
còn xẩy ra một số tình trạng vi
phạm, như: Thực hiện chưa
nghiêm túc việc áp dụng và
duy trì hệ thống quản lý chất
lượng, chưa mở sổ theo dõi
cột đo, việc ghi nhãn chưa
đúng quy định…

Mặc dù đã có những
chuyển biến tích cực, nhưng
hiện nay, công tác quản lý đo

lường, chất lượng trong kinh
doanh xăng dầu vẫn gặp nhiều
khó khăn, trang thiết bị phục
vụ cho công tác quản lý đo
lường, chất lượng mặc dù
được đầu tư, song chưa đáp
ứng được nhu cầu công việc
(việc phân tích chất lượng
xăng dầu phải thuê các đơn vị
khác), trong khi các công ty,
doanh nghiệp xăng dầu
thường xuyên đổi mới về máy
móc, trang thiết bị, hoạt động
gian lận đo lường, chất lượng
ngày càng tinh vi..., như:
Thay đổi đơn vị cung ứng
xăng xầu so với đăng ký, thay
đổi chất lượng xăng dầu trong
quá trình vận chuyển, kinh
doanh; phá niêm phong, kẹp
chì để điều chỉnh làm sai lệch
đồng hồ đo, thay đổi số xung
phát tại bộ phát xung, lắp
thêm bo mạch điện tử trung
gian giữa bộ phát xung và bộ
vi xử lý, đặc biệt là thay đổi
chương trình tính toán của bộ
vi xử lý…. Đội ngũ cán bộ
làm công tác thanh tra, kiểm
soát viên chất lượng thiếu và
mỏng (02 thanh tra viên, 03
kiểm soát viên chất lượng) địa
bàn quản lý rộng và đối tượng
phức tạp nên gặp không ít khó
khăn.

Để nâng cao hiệu quả và
đổi mới công tác quản lý Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
nói chung và trong kinh
doanh xăng dầu nói riêng đáp
ứng trong tình hình mới, thực
hiện tốt việc phòng, chống
buôn lậu, gian lận thương
mại, hàng giả, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ
quyền lợi, đồng thời hỗ trợ
nâng cao nhận thức cho người
tiêu dùng, chúng ta cần tập
trung thực hiện một số nội
dung sau:

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

- Thứ hai: Tập trung nâng
cao năng lực, hiệu lực trong
công tác quản lý nhà nước về
tiêu chuẩn đo lường chất
lượng. Phối hợp chặt chẽ
trong việc xây dựng kế hoạch
thanh tra, kiểm tra hàng năm
tránh sự chồng chéo, bỏ sót,
nhưng không gây phiền hà
cho các tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh. Thực hiện
tốt việc phân cấp trách nhiệm
quản lý của các cấp, các
ngành theo quy định.

Chú trọng công tác đào
tạo, tập huấn cho đội ngũ cán
bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ
trực tiếp thực thi các nhiệm vụ
QLNN về TCĐLCL.... Tăng
cường trang thiết bị phục vụ
công tác quản lý nhà nước.
Thiết lập đường dây nóng, kịp
thời cập nhật thông tin phản
ảnh của người tiêu dùng và
thông báo trên phương tiện
thông tin đại chúng để công
khai cho người tiêu dùng trên
toàn tỉnh biết.

- Thứ ba: Tăng cường
công tác thanh kiểm tra cả đột
xuất lẫn định kỳ để kịp thời
phát hiện và xử lý nghiêm

minh theo quy định của pháp
luật đối với tổ chức, cá nhân
sản xuất, nhập khẩu, kinh
doanh vi phạm về tiêu chuẩn,
đo lường, chất lượng sản
phẩm, hàng hóa, quyền sở
hữu công nghiệp, ghi nhãn
hàng hóa; ngăn chặn việc lưu
thông hàng hóa giả, hàng hóa
kém chất lượng, hàng hóa đã
hết hạn sử dụng, hàng hóa
không đảm bảo đo lường,
hàng hóa độc hại gây ảnh
hưởng đến sức khoẻ người
tiêu dùng và môi trường. Tăng
cường sự phối hợp của các
ngành trong việc nắm bắt,
cung cấp thông tin, đấu tranh,
thanh kiểm tra, kiểm soát chất
lượng xăng dầu nhằm kịp thời
phát hiện các hành vi vi phạm. 

Lực lượng Công an, quản
lý thị trường cần phải thực
hiện các biện pháp để ngăn
chặn nguồn xăng dầu không
rõ nguồn gốc, xăng dầu nhập
lậu, không có hóa đơn chứng
từ vào địa bàn tỉnh làm rối
loạn thị trường, nguồn xăng
dầu này thường  có chất lượng
không đảm bảo,  ảnh hưởng
đến tâm lý khách hàng, gây
thiệt hại cho nguồn thu ngân
sách của tỉnh.

- Thứ tư: Cần phải xây
dựng và ban hành các cơ chế,
chính sách  hỗ trợ đầu tư nâng
cấp các trang thiết bị; đầu tư
xây dựng một số phòng thí
nghiệm để phục vụ cho công
tác quản lý CLSPHH, nhất là
kiểm nghiệm chất lượng an
toàn thực phẩm, vật tư nông
nghiệp, xăng dầu...

- Thứ năm: Kiến nghị các
cơ quan có thẩm quyền
nghiên cứu sửa đổi ban hành
các chế tài xử phạt đủ mạnh
để đủ sức răn đe các đối tượng
vi phạm, tái phạm và tổ chức,
cá nhân tiếp tay cho người vi
phạm vì hiện nay các chế tài
còn quá nhẹ. Xem lại việc cho
chuyển nhượng cửa hàng

xăng dầu từ các doanh nghiệp
quốc doanh cho tư nhân,
nhưng vẫn để biển hiệu nhà
nước, việc này phát sinh khá
nhiều hệ lụy phức tạp cần có
sự kiểm soát.

- Thứ sáu: Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng là
đơn vị được giao thực hiện
chức năng quản lý nhà nước
về chất lượng xăng dầu trên
địa bàn nhưng lực lượng quá
ít không đáp ứng cả về con
người lẫn cơ sở vật chất nên
gặp nhiều khó khăn trong việc
nắm bắt địa bàn cũng như khó
khăn trong công tác quản lý,
do đó cần sớm kiện toàn tổ
chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng thống nhất
trên toàn quốc đảm bảo đủ
mạnh về con người và cơ sở
vật chất. Đặc biệt khi Nghị
định 107 ra đời cơ cấu tổ chức
của Chi cục có nguy cơ bị giải
tán việc này sẽ rất khó khăn
trong khi việc gian lận về chất
lượng lượng xăng dầu diễn ra
ngày càng tinh vi phức tạp (có
thể lô hàng này tốt, lô hàng
sau kém, nhập lậu, pha trộn);

Công tác đấu tranh phòng,
chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả ngày
càng tinh vi, phức tạp, trong
đó trên lĩnh vực hoạt động
quản lý tiêu chuẩn đo lường
chất lượng trên địa bàn nói
chung và trong kinh doanh
xăng dầu nói riêng đòi hỏi
ngày càng cao, cần phải có sự
vào cuộc mạnh mẽ của các
cấp, các ngành, sự phối kết
hợp của các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh và người tiêu
dùng. Với quan điểm kiên
quyết đấu tranh, phát hiện và
xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm về Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng sản phẩm
hàng hóa để góp phần bảo vệ
các doanh nghiệp làm ăn
chính đáng và đảm bảo quyền
lợi cho người tiêu dùng./.

BPA
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Cùng với việc việc
đẩy mạnh sự phát
triển các ngành,

các lĩnh vực khoa học, nghiên
cứu, ứng dụng các tiến bộ
khoa học công nghệ vào sản
xuất, đời sống, thì việc phát
huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật, khơi dậy tiềm năng
sáng tạo của quần chúng nhân
dân trong lao động sản xuất là
một trong những yếu tố quan
trọng để đẩy nhanh quá trình
phát triển kinh tế, xã hội của
đất nước cũng như ở mỗi địa
phương. 

Với tinh thần này, để khai
thác tiềm năng sáng tạo to lớn
của nhân dân, đẩy mạnh sự
nghiệp CNH, HĐH đất nước,
ngày 14/7/2006, Thủ tướng
Chính phủ đã có Quyết định
số 165/QĐ-TTg về tổ chức
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật;
Công văn số 6131/VPCP-KG
ngày 11/12/2003 về tổ chức
Cuộc thi Sáng tạo dành cho
thanh, thiếu niên, nhi đồng
toàn quốc. Đến nay Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi),
Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu
niên, nhi đồng (Cuộc thi) toàn
quốc đã được tổ chức 16 lần
với hàng ngàn công trình, đề
tài, giải pháp được trao giải
thưởng của quốc gia. Những
công trình này phần lớn đã
được ứng dụng vào sản xuất,
đời sống, góp phần quan trọng

vào việc thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh
tế, xã hội, quốc phòng an ninh
của đất nước.  

Từ năm 2000, thực hiện
chỉ đạo của Chính phủ, Hà
Tĩnh đã tổ chức Hội thi Cuộc
thi tạo nên phong trào thi đua
lao động trong quần chúng
nhân dân, là hoạt động thường
niên được các cá nhân tổ
chức, doanh nghiệp tham gia
tích cực. Đến nay Hà Tĩnh đã
11 lần tổ chức Hội thi và Cuộc
thi với hàng trăm đề tài, giải
pháp của các cá nhân, đơn vị,
trong đó Ban Tổ chức tỉnh đã
trao chứng nhận cho 215 công
trình đối với Hội thi, 283 công

trình đối với Cuộc thi. Nhiều
công trình, giải pháp đã được
ứng dụng thành công vào sản
xuất, đời sống mang lại hiệu
quả kinh tế, xã hội trên các
lĩnh vực y tế, an ninh quốc
phòng, giáo dục, kỹ thuật ...,
trong số đó nhiều đề tài không
chỉ được ứng dụng thành công
về mặt khoa học mà còn mang
lại ý nghĩa về xã hội. Tiêu
biểu như đề tài “Áp dụng kỹ
thuật đo áp lực nội sọ qua
Catheter não thất ở bệnh nhân
xuất huyết não tiên phát” của
bác sĩ Hoàng Quang Trung và
cộng sự, Bệnh viện Đa khoa
Hà Tĩnh. Đề tài đã đạt giải ba
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn

Phát huy tiềm năng sáng tạo của nhân dân
góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước

Thái Sơn
Phó Chủ tịch Liên hiệp Các Hội KHKT tỉnh Hà Tĩnh

Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho TTN-NĐ
tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 11 năm 2020; Ảnh: Th.S
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quốc và được ứng dụng thành
công tại bệnh viện Hà Tĩnh.
Với kỹ thuật này qua gần 3
năm triển khai nghiên cứu
nhóm bác sĩ đã giúp chẩn
đoán chính xác cho các bệnh
nhân xuất huyết não tránh ảnh
hưởng làm phù não và thoát vị
não đem lại nhiều cơ hội sống
sót cho bệnh nhân lên đến
40%. Bên cạnh đó nhiều công
trình như “Máy đóng gạch
không nung” của tác giả Trần
Văn Lộc được sản xuất
chuyển giao sang nước bạn
Lào, công trình “Máy cắt viền
ba cạnh” của nhóm tác giả là
cán bộ, công nhân tại Công ty
Môi trường đô thị Hà Tĩnh,
giải pháp "Rút ngắn thời gian
chế biến, nâng cấp chất lượng
nước mắm bằng hệ thống cấp
nhiệt sử dụng năng lượng mặt
trời" của kỹ sư Lê Văn Danh
được khẳng định và ứng dụng
vào thực tiễn cuộc sống. Gần
đây nhất công trình đạt giải
Ba toàn quốc "Giải pháp ứng
dụng kỹ thuật siêu âm chẩn

đoán gãy xương sườn và sụn
sườn trong chấn thương ngực
kín” Bác sỹ Bùi Huy Thương
(Khoa Chấn đoán hình ảnh
cận lâm sàng, Bệnh viện Đa
khoa TP. Hà Tĩnh) đã được áp
dụng rộng rãi trong Bệnh viện
Đa khoa TP Hà Tĩnh cũng
như các bệnh viện khác. Kỹ
thuật này giúp bác sỹ phát
hiện đến 90% tổn thương
xương sườn, sụn sườn mà kỹ
thuật X – quang còn bỏ sót,
tiết kiệm không xâm lấn, chẩn
đoán được các gãy xương
nông ở gần mặt da, gãy một
thành xương, sử dụng được
cho phụ nữ mang thai.

Nếu Hội thi mang tính ứng
dụng cao, các đề tài giải pháp
được đánh giá cao nhất ở tính
hiệu quả thì Cuộc thi đã khơi
gợi các ý tưởng, ươm mầm
sáng tạo cho các em, giúp các
em tiếp cận với sân chơi khoa
học. Với truyền thống hiếu
học, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã tham
gia Cuộc thi với tinh thần
nhiệt huyết cao nhất và đã có

nhiều công trình đạt giải,
được đánh giá cao tại cuộc thi
cấp tỉnh, toàn quốc. Đặc biệt
tại Cuộc thi sáng tạo trẻ quốc
tế Hà Tĩnh đã có 4 lần được
tham dự tại các nước như Đài
Loan, Malaixia, Singgapo
trong đó có 7 công trình đạt
huy chương vàng, huy
chương Bạc mang về thành
tích chung cho đoàn Việt Nam
tại đấu trường quốc tế. Gần
đây nhất nhiều công trình đạt
giải được đầu tư công phu,
hàm lượng khoa học cao được
ghi nhận như “Chân rô bốt
cho người khuyết tật” của em
Nguyễn Nhật Lâm, “Giải
pháp hỗ trợ giám sát và quản
lý máy tính” của em Nguyễn
Anh Nhân và cộng sự, “Ván
dậm nhảy tự báo lỗi” của
nhóm tác giả Phan Thảo Vy,
“Găng tay hỗ trợ giao tiếp cho
người câm điếc” của nhóm tác
giả Lương Đình Quỳnh, “Hệ
thống chăm sóc cây trồng
thông minh 5 trong 1”
của nhóm Hoàng Quỳnh
Phương... 

Hội thi Cuộc thi đã khơi
dậy tiềm năng sáng tạo, ý
tưởng của mọi tầng lớp nhân
dân, trong đó có kỹ sư, cán bộ
công chức, người nông dân,
có các em học sinh tạo nên
sân chơi đầy sức hút. Qua hơn
10 năm tổ chức, Hội thi, Cuộc
thi đã khơi dậy ý thức sáng
tạo, phong trào thi đua lao
động sáng tạo trong quần
chúng nhân dân, thu hút được
nhiều đối tượng tham gia,
không chỉ là những người làm
công tác khoa học, cán bộ,
công chức, viên chức mà có
sự tham gia khá đông đảoGiải pháp “Ứng dụng kỹ thuật siêu âm chẩn đoán gãy

xương sườn và sụn sườn trong chấn thương ngực kín” của bác
sỹ Bùi Huy Thương được triển khai tại Khoa Chấn; Ảnh: Th.S (Xem tiếp trang 13)
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Thượng tá. Nguyễn Đức Bình
Trưởng Ban Khoa học quân sự - Bộ CHQS tỉnh

Trong những năm
qua, hoạt động sáng
kiến, cải tiến mô

hình, trang thiết bị huấn luyện
đã trở thành phong trào thi
đua rộng khắp từ cơ quan Bộ
Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh
đến các đơn vị cơ sở. Triển
khai thực hiện Nghị quyết số
791-NQ/QUTW ngày 30-12-
2012 của Quân ủy Trung
ương về “Lãnh đạo công tác
khoa học, công nghệ và môi
trường trong quân đội đến
năm 2020 và những năm tiếp
theo”, Bộ CHQS tỉnh đã đạt
nhiều kết quả thiết thực.
Nhiều sáng kiến, sản phẩm
khoa học công nghệ đã được
nghiên cứu, chế tạo phù hợp
với yêu cầu nhiệm vụ; được
ứng dụng mang lại hiệu quả
cao trong công tác bảo đảm
kỹ thuật, phục vụ huấn luyện,
sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Xác định đúng đắn và thấy
rõ tầm quan trọng của công
tác khoa học, công nghệ và
môi trường trong thực hiện
nhiệm vụ Quân sự - Quốc
phòng của đơn vị, nhất là việc
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật để ứng dụng hiệu quả
vào thực tiễn, nên trong
những năm qua Đảng ủy
Quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ
huy các cấp đã tổ chức quán
triệt sâu sắc và triển khai thực
hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng đến

mọi cán bộ, chiến sỹ, đồng
thời xây dựng chương trình,
kế hoạch hành động hết sức
cụ thể.  

Trong những năm qua
cùng với triển khai thực hiện
các nhiệm vụ chính trị được
giao, công tác hoạt động sáng
kiến cải tiến kỹ thuật trong cơ
quan, đơn vị thường xuyên
được cấp ủy, chỉ huy hết sức
coi trọng và quan tâm, hàng
năm đưa vào Nghị quyết lãnh
đạo, kế hoạch công tác, phân
chỉ tiêu, đề tài và đối tượng
sáng kiến cải tiến kỹ thuật cụ
thể. Cơ quan, đơn vị  đã đầu
tư công sức, trí tuệ và kinh
phí, thường xuyên làm tốt

việc khuyến khích cho cán bộ,
nhân viên nghiên cứu sáng
kiến cải tiến kỹ thuật, đưa nội
dung này vào kết quả bình
xét, phân loại đảng viên và
công tác thi đua khen thưởng
hàng năm. Do vậy, phong trào
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ
thuật luôn được duy trì và
phát triển tương đối toàn diện,
số lượng sáng kiến nhiều, đa
dạng, kịp thời ứng dụng hiệu
quả vào công tác bảo quản,
bảo dưỡng, sửa chữa vũ khú
trang bị kỹ thuật cho lực
lượng vũ trang tỉnh. 

Xuất phát từ thực tế hiện
nay, mô hình học cụ, trang
thiết bị huấn luyện tại các cơ
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Các đại biểu Cục Kỹ thuật Quân khu 4, Sở KH&CN và Liên
hiệp các Hội KHKT tỉnh Hà Tĩnh tham quan các sản phẩm
trưng bày tại hội thi; Ảnh: PV
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quan, đơn vị đã không còn
phù hợp với thực tế huấn
luyện, nhiều chủng loại đã
qua sử dụng lâu năm, hệ số kỹ
thuật ở mức độ thấp. Trước
yêu cầu ngày càng cao của
nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ,
Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã
chỉ đạo đẩy mạnh phong trào
phát huy sáng kiến, cải tiến
mô hình học cụ, trang thiết bị
kỹ thuật phục vụ hiệu quả
nhiệm vụ. Quá trình thực
hiện, gắn kết chặt chẽ với
phong trào thi đua quyết
thắng và các cuộc vận động
của các ngành; lựa chọn
những sáng kiến có giá trị, đạt
hiệu quả cao để nhân rộng
trong đơn vị. 

Hàng năm, bước vào mùa
huấn luyện, từ cơ quan Bộ
CHQS tỉnh đến Ban CHQS
các huyện, thị xã, thành phố
đều tổ chức lễ ra quân huấn
luyện gắn với phát động hội
thi sáng kiến, cải tiến mô hình
học cụ huấn luyện, qua đó góp
phần phát huy tính chủ động,
sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ
các cơ quan, đơn vị trong cải
tiến, sáng chế mô hình học cụ,
đảm bảo huấn luyện trực
quan, phù hợp với nhận thức
của từng đối tượng. Đồng
thời, nâng cao chất lượng
huấn luyện tại đơn vị, tạo
thành phong trào thi đua sôi
nổi trong toàn LLVT tỉnh.
Theo quy định, đối với cấp Bộ
CHQS tỉnh hai năm một lần
và cấp Phòng, Ban CHQS cấp
huyện mỗi năm một lần tổ
chức hội thi sáng kiến cải tiến
kỹ thuật. Mỗi năm các cơ
quan, đơn vị LLVT tỉnh đã lựa
chọn từ 130 đến 180 sản
phẩm tiêu biểu được các cấp
công nhận đạt giải và đưa vào

ứng dụng các lĩnh vực công
tác quân sự, chính trị hậu cần,
kỹ thuật một cách có hiệu quả,
góp phần nâng cao chất lượng
huấn luyện, xây dựng chính
quy. 

Trên lĩnh vực quân sự có
sáng kiến tiêu biểu như:
“Thiết bị quan sát – TBQS
01” thiết bị này có thể chụp
hình, quay video trong kiểm
tra tình trạng môi trường hạn
chế, góc khuất, quan sát mục
tiêu trong điều kiện ban ngày,
ban đêm, trên cao, trong môi
trường độc hại, nhiệt độ cao,
ở các vị trí có tiết diện nhỏ,
hẹp không quan sát được bằng
mắt thường… áp dụng  trong
công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu
nạn, cứu sập, nhất là hệ thống
nhà cao tầng; giúp quan sát,
tìm kiếm ở những góc, cạnh
mà khi chúng ta quan sát bình
thường không thực hiện được
do vướng phải các vật che
chắn. Trong hoạt động quân
sự, thiết bị này sẽ giúp quan
sát, tìm kiếm các đầu đạn,
pháo khi thực hành bắn mục
tiêu nhưng đạn, pháo bị hỏng
không nổ, có những đầu đạn
chui sâu trong lòng đất, nhưng
cũng có trường hợp đầu đạn
trúng vào sắt, đá, bay thia lia
rơi vào các hang, hốc, khe đá,
hốc cây; các sáng kiến phục
vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ
huấn luyện như: “Hệ thống tự
động báo bia cố định ban
ngày và ban đêm”, “Bộ tét
linh kiện đa năng”, “Giá lắp
thiết bị chiếu sáng học bắn
ban đêm của SMPK
12,7mm”... 

Trên lĩnh vực công tác
Đảng, công tác chính trị có
các sáng kiến “Đổi mới nội
dung, hình thức hội thao môn

chính trị đối với lực lượng
Dân quân các xã, phường”,
“Giải pháp nâng cao chất
lượng hoạt động công tác
Đảng, công tác chính trị trong
diễn tập khu vực phòng thủ
cấp tỉnh, huyện”, “Thiết bị
tuyên truyền huấn luyện trong
hành, trú quân, dã ngoại ban
đêm”... 

Trên lĩnh vực hậu cần có
các sáng kiến: “Bộ sản phẩm
công nghệ nhập, xuất bằng
phương pháp dòng tự chảy”,
“Dụng cụ cân, đo thể lực và
cỡ số quân trang”, “Khung
mui di động dùng cho bốc dỡ
hàng hóa trong điều kiện mưa
gió”, “Giá Ba lô đa năng”,
“Gậy đa năng”, “Nồi ủ nước
cho bộ đội trên thao trường và
tại đơn vị”, “Bếp nấu trong
điều kiện dã ngoại, hành quân
tham gia xây dựng nông thôn
mới”, “Mô hình mắc tăng
võng thu nhỏ”, “Áo phao cứu
sinh ứng dụng”...  

Trên lĩnh vực kỹ thuật có
các sáng kiến tiêu biểu “Cải
tiến thay thế động cơ xăng
sang động cơ Diesel”; “Hệ
thống lái cơ khí sang hệ thống
lái trợ lực dầu”; “Hệ thống
điện 12 vôn sang 24 vôn cho
7 xe Thiết giáp BTR – 152”
hoạt động hiệu quả, tiết kiệm
hàng trăm triệu đồng cho
ngân sách, vật tư của đơn vị,
vừa bảo đảm an toàn cho cán
bộ, nhân viên; hoặc như các
sáng kiến “Kìm chuyên dùng
bảo dưỡng bầu phanh ô tô đời
mới”, sản phẩm dễ chế tạo,
giá thành rẽ, độ chính xác cao,
sử dụng cho cả xe đời củ, nhất
là bảo đảm an toàn trong quá
trình sử dụng; sáng kiến “Nồi
nấu mỡ bảo quản bằng điện”
của cán bộ, nhân viên Trạm
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sửa chữa Z12, từ khi sản
phẩm này ra đời, đã có hiệu
quả sử dụng rõ rệt đó là giảm
3/4 thời gian làm việc của
người thợ, hạn chế môi trường
độc hại; bên cạnh đó còn có
các sáng kiến tiêu biểu như
“Kìm tháo nắp phòng ẩm đạn
cối”, “Bình nén hơi phun sơn
in xì kí hiệu”, “Giá bảo dưỡng
súng cối”, “Dụng cụ tháo lắp
hạt lửa”, “Lưới lọc dầu lọc

mỡ”; “Dụng cụ đo độ võng
dây đai xe ô tô”, “Bộ dụng cụ
hiệu chỉnh súng BB”, “Thiết
bị đo nhiệt độ, độ ẩm nhà
kho”, “Giá bảo quản, bảo
dưỡng máy xuồng”...

Phát huy kết quả, kinh
nghiệm đã đạt được trong
những năm qua, thời gian tới,
phong trào sáng kiến cải tiến
kỹ thuật, mô hình học cụ tiếp
tục được đẩy mạnh, tập trung

nhân rộng các sáng kiến tiêu
biểu, chất lượng tốt; lựa chọn
các sáng kiến có hàm lượng
chất xám cao để nâng cấp
thành đề tài nghiên cứu khoa
học, góp phần cải thiện năng
lực, nâng cao chất lượng, hiệu
quả trên các mặt công tác, đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn
luyện, SSCĐ của lực lượng
vũ trang tỉnh trong tình hình
mới./.

những người lao động thuộc
các thành phần kinh tế. Đặc
biệt nhiều công nhân, nông
dân, người lao động đã tham
gia hội thi với nhiều giải pháp
hữu ích xuất phát từ cuộc
sống hàng ngày. Tiêu biểu
như giải pháp "Máy tách hạt
ngô" của bác nông dân Cao
Đình Hợi, Xóm 4, xã Sơn Lễ,
huyện Hương Sơn đã ứng
dụng vào tách bóc hạt ngô có
hiệu quả, giúp cho việc tách
bóc hạt ngô được dễ dàng,
thuận lợi, nhanh chóng, năng
suất gấp 10 lần so với tách hạt
ngô bằng tay. Giải pháp "Máy
gieo lúa, gặt lúa tự tạo" của
bác Trương Minh Hải, quê xã
Thạch Môn, cư trú tại phường
Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh.
Giải pháp: "Cánh tay hàn cơ
động" của anh Trần Hữu
Lượng giúp người thợ hàn có
thể thực hiện mọi nốt hàn ở
các vị trí, các phương khác
nhau... “Mãng cao su, mái ta
luy tiêu năng chống sạt lở bờ
biển” của bác Lê Đắc Thanh,
một người cao tuổi tại thành
phố Hà Tĩnh.

Theo thống kê, trung bình
mỗi năm toàn tỉnh có trên
1000 đề tài, giải pháp, sáng
kiến kinh nghiệm đăng ký, xét
duyệt, dự thi. Hầu hết các đề
tài, giải pháp, sáng kiến kinh
nghiệm được tổng kết, đúc rút
từ thực tiễn, có khả năng ứng
dụng. Qua tổ chức Hội thi,
Cuộc thi càng thấy rõ tiềm
năng sáng tạo vô tận của quần
chúng nhân dân, nếu được
khơi dậy, phát huy cao độ sẽ
là nguồn lực trí tuệ vô giá cho
tiến trình CNH, HĐH, phát
triển nền kinh tế của đất nước. 

Thông qua việc tổ chức
Hội thi, Cuộc thi hàng năm đã
khích lệ, khơi dậy phong trào
thi đua lao động sáng tạo của
quần chúng trên bề rộng, đi
vào chiều sâu, hướng tới
những vấn đề đặt ra trong lao
động sản xuất và cuộc sống,
góp phần nâng cao năng suất,
hiệu quả công tác, lao động
sản xuất là vấn đề có ý nghĩa
thiết thực, có tầm chiến lược
lâu dài. 

Tuy nhiên bên cạnh đó
việc tổ chức Hội thi Cuộc thi
vẫn còn một số hạn chế như
một số cấp ủy chính quyền
chưa nhận thức đúng vai trò ý

nghĩa cuộc thi, chất lượng các
đề tài các lĩnh vực chưa đồng
đều, chính sách, việc ứng
dụng, hỗ trợ tác giả triển khai
giải pháp còn hạn chế. Đặc
biệt công tác tuyên truyền hội
thi chưa thực sự sâu rộng, lan
tỏa, một số địa phương đơn vị
thiếu quyết liệt trong chỉ đạo,
có tình trạng hình thức, việc
phối hợp liên ngành hiệu quả
chưa cao...

Sáng tạo là động lực phát
triển, hoạt động sáng tạo là
hoạt động trí tuệ, khoa học
của mỗi người, là vấn đề cốt
lõi trong phát triển nền kinh tế
tri thức. Để khơi dây, nhân lên
sự sáng tạo vô tận của quần
chúng nhân dân ngoài việc
nhận thức đúng cần phải có
những cách làm năng động,
đa dạng, sáng tạo, linh hoạt,
phù hợp tạo ra môi trường,
sân chơi lành mạnh. Để Hội
thi, Cuộc thi thực sự là phòng
trào thi đua lao động sáng tạo
còn nhiều vấn đề phải tiếp tục
quan tâm để từ đó giải quyết
tốt những vấn đề thực tiễn lao
động sản xuất đặt ra, góp phần
vào phát triển kinh tế, xã hội
của quê hương, đất nước./.

T.S

Phát huy tiềm năng ...
(Xem tiếp trang 10)
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Ngày 04/3/2005, Ban
Bí thư Trung ương
Đảng ban hành Chỉ

thị 50-CT/TW về đẩy mạnh
phát triển và ứng dụng công
nghệ sinh học phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Từ chủ
trương của Trung ương, tỉnh
đã cụ thể hóa bằng việc ban
hành Đề án Ứng dụng công
nghệ sinh học sản xuất phân

hữu cơ vi sinh giai đoạn 2014
- 2016, định hướng đến năm
2020 (Quyết định số
1453/QĐ-UBND ngày
22/5/2013 của UBND tỉnh),
Nghị quyết về phát triển công
nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh
đến năm 2025 và những năm
tiếp theo (Nghị quyết số
48/2017/NQ-HĐND ngày
15/7/2017 của HĐND tỉnh).
Trên cơ sở đó, công tác lãnh

đạo, chỉ đạo ứng dụng công
nghệ sinh học vào sản xuất và
xử lý môi trường được quan
tâm, có sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị và người dân
nên đạt nhiều kết quả đáng
khích lệ:

- Trong lĩnh vực nông
nghiệp: Nghiên cứu, ứng
dụng thành công công nghệ
nuôi cấy mô tế bào, công nghệ
vi ghép, công nghệ mô – hom

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Duy Hưng
Trưởng phòng Kế hoạch Tài chínhЉ

Lãnh đạo Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng Sở KH&CN tham quan dây chuyền
nhà xưởng sản xuất chế phẩm sinh học tại Trung tâm Ứng dụng TB KHCN Hà Tĩnh; Ảnh: HP
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để sản xuất giống cây trồng
với số lượng lớn, nhanh, sạch
bệnh, bảo đảm chất lượng tốt:
Các loại giống cây ăn quả
(cam, bưởi, chuối), các loại
hoa (cúc, đồng tiền, phong
lan), cây lâm nghiệp; bảo tồn
và lưu giữ được các nguồn
gen sinh học quý của địa
phương (dược liệu quí như
mộc hoa trắng, ích đồng nam,
sâm đại hành, bồ công anh;
cây ăn quả như cam Vũ
Quang, cam Hương Sơn, bưởi
Phúc Trạch). Làm chủ công
nghệ từ phân lập giống gốc
đến giống cấp 2, giống cấp 3
đối với 10 loại nấm như: Linh
chi, mộc nhĩ, sò, rơm, kim
châm, đùi gà, đầu khỉ,…
chuyển giao thành công công
nghệ sinh sản nhân tạo (ốc
hương; cua xanh). Các giống
cây sản xuất đã cung cấp cho
các lâm trường, các trại giống
sản xuất, bà con nông dân,...
trên địa bàn tỉnh đem lại hiệu
quả kinh tế cao hơn so với
công nghệ nhân giống thông
thường; sử dụng bẩy bã pro-
tein phòng trừ ruồi đục quả
trên các cây lấy quả,…

- Trong y dược: Ứng dụng
các kỹ thuật sinh học hiện đại
trong xét nghiệm chẩn đoán
bệnh nhiễm viruts, vi khuẩn,
đặc biệt là bệnh viêm gan, lao,
sốt xuất huyết, ung thư cổ tử
cung; ứng dụng công nghệ
Test Elisa trong chẩn đoán
HIV; kỹ thuật xét nghiệm
PCR giúp phát hiện sớm,
chính xác các dịch bệnh nguy
hiểm như cúm AH1N1, cúm
AH5N1, viêm gan siêu vi.
Nghiên cứu phát triển và bảo
tồn các cây thuốc quí cung
cấp nguyên liệu chữa bệnh
như mộc hoa trắng, ích đồng
nam, sâm đại hành, bồ công

anh, ba kích, sản xuất một số
loài nấm làm thuốc chữa
bệnh,.... Đặc biệt qua nghiên
cứu đã tạo ra được những sản
phẩm có giá trị cao phục vụ
chăm sóc sức khỏe nhân dân
như "viên ngậm thông phế",
"viên nhuận tràng", “thuốc
nam điều trị bệnh táo bón”,
“thuốc nam hạ áp”  bằng thảo
dược của địa phương, đã có
mặt trên thị trường toàn quốc
và một số nước trên thế giới,
góp phần quan trọng trong
phát triển kinh tế xã hội của
tỉnh.

- Trong xử lý ô nhiễm và
bảo vệ môi trường: Ứng dụng
trên 10 loại chế phẩm sinh
học như Green, Bio-EMS,
HT- Bio, Neo-Polymic, Neo –
Polyut, Hatimic,… xử lý nước
trong nuôi trồng thuỷ sản.
Ngoài yếu tố giống, đây là
thành tựu quan trọng giúp Hà
Tĩnh thâm canh trong nuôi
tôm và đạt kết quả tốt; ứng
dụng công nghệ Biogas (yếm
khí vi sinh vật) xử lý chất thải
trong ngành chăn nuôi làm
chất đốt và phát điện góp
phần bảo vệ môi trường, tăng
giá trị kinh tế; ứng dụng nhiều
chế phẩm sinh học làm đệm
lót sinh học trong chăn nuôi
(chế phẩm Balasa N0 -1, Max
250, Malasa 01,…). Đã xây
dựng phong trào ứng dụng
chế phẩm sinh học Hatamic
và sản xuất phân hữu cơ vi
sinh từ phế, phụ phẩm trong
trồng trọt và chăn nuôi, giảm
thiểu được ô nhiễm môi
trường, giảm chi phí đầu vào
(phân bón hóa học) trong sản
xuất trồng trọt (riêng đối với
chế phẩm Hatimic, trong 5
năm gần đây sử dụng trên
400.000 gói chế phẩm sinh
học (mỗi gói chế phẩm sinh

học có khối lượng 200 gam),
ứng dụng vào sản xuất tạo ra
trên 250.000 tấn phân hữu cơ
vi sinh từ phụ phẩm nông
nghiệp. Giúp tiết kiệm được
gần 200 tỷ đồng tiền mua
phân bón hóa học (Tính quy
đổi 1 gói chế phẩm ủ được
bình quân 0,7 tấn phân hữu
cơ, tạm tính giá bình quân
700.000 đồng/tấn phân). Áp
dụng rộng khắp công nghệ
sinh học vào lĩnh vực diệt mối
tận gốc (mối bị diệt theo cơ
chế lây nhiễm chất dẫn dụ
sinh học) đối với các công
trình xây dựng, lại hiệu quả
cao và an toàn tuyệt đối cho
người dùng.

Như vậy, chúng ta có thể
thấy trong thời gian qua, công
tác nghiên cứu và phát triển
công nghệ sinh học đã có
nhiều tiến bộ rõ rệt; những
ứng dụng rộng rãi trên các
lĩnh vực nông nghiệp, y -
dược, bảo vệ môi trường... đã
phát huy tác dụng, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội, bảo
vệ môi trường, nâng cao chất
lượng cuộc sống nhân dân
trong tỉnh. Tuy nhiên, công
nghệ sinh học của tỉnh ta vẫn
đang ở tình trạng lạc hậu,
chưa đáp ứng được nhu cầu
ngày càng tăng trong phát
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ
môi trường và nâng cao mức
sống của nhân dân. Công
nghiệp sinh học chậm phát
triển, chưa tạo ra được các sản
phẩm chủ lực cho nền kinh tế.

Trong thời gian tới, nhằm
triển khai thực hiệu có hiệu
quả Kết luận số 06-KL/TW
ngày 01/9/2016 của Ban Bí
thư về việc tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban
Bí thư về đẩy mạnh phát triển
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và ứng dụng công nghệ sinh
học phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước, cần tập trung thực hiện
một số nhiệm vụ như sau:

1. Tăng cường nhận thức
và hành động đối với phát
triển công nghệ sinh học

Nâng cao nhận thức cho cả
hệ thống chính trị, các tổ
chức, doanh nghiệp và người
dân về tầm quan trọng, vai trò
của công nghệ sinh học phục
vụ sản xuất, đời sống, bảo vệ
môi trường trong phát triển
bền vững; đẩy mạnh các hoạt
động nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao công nghệ sinh
học phục vụ sản xuất, đời
sống thông qua các lớp đào

tạo, tập huấn, thông tin,
truyền thông hàng năm.

2. Tăng cường đổi mới
công tác quản lý Nhà nước, rà
soát, xây dựng chính sách
nhằm khuyến khích và thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ ứng
dụng, phát triển công nghệ
sinh học

a) Tiếp tục rà soát, chỉ đạo
thực hiện tốt các nhiệm vụ có
trong Nghị quyết, Kết luận,
Chương trình của Trung ương
và tỉnh về ứng dụng công
nghệ sinh học.  Tăng cường
sự quản lý của Nhà nước, đặc
biệt là việc lựa chọn công
nghệ sinh học mới, tiên tiến
có khả năng chuyển giao, ứng
dụng và phù hợp với thực tiễn

của tỉnh, từ đó đề xuất kế
hoạch nhân rộng; gắn với việc
kiểm tra, đánh giá, tổng kết.

Tiếp tục triển khai hiệu quả
Nghị quyết số Nghị quyết
48/2017/NQ-HĐND ngày
15/7/2017 về phát triển công
nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh
đến năm 2025 và những năm
tiếp theo; tổ chức sơ kết, đánh
giá và đề xuất các nội dung,
nhiệm vụ, giải pháp phù hợp
với tình hình phát triển kinh tế
– xã hội của tỉnh theo từng
giai đoạn. 

b) Chủ động xây dựng và
thực hiện có hiệu quả các
chính sách nhằm khuyến
khích, gắn kết chặt chẽ hoạt
động khoa học và công nghệ

Bà Dương Thị Ngân – GĐ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN Hà Tĩnh giới thiệu nguyên
liệu sản xuất chế phẩm sinh học cùng giảng viên và sinh viên Học Viện Khoa học Nông nghiệp
Việt Nam; Ảnh: HP
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với hoạt động sản xuất kinh
doanh của các tổ chức, cá
nhân và doanh nghiệp. Ưu
tiên việc hình thành và phát
triển các trung tâm ươm tạo
công nghệ, ươm tạo doanh
nghiệp khoa học và công nghệ
trong lĩnh vực công nghệ sinh
học, nhất là công nghệ sinh
học phục vụ phát triển các sản
phẩm chủ lực của tỉnh. Phát
triển thị trường khoa học và
công nghệ.

c) Hỗ trợ hình thành các
nhóm, doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc
biệt là các dự án khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo trong lĩnh
vực công nghệ sinh học. Phát
triển tài sản trí tuệ để bảo hộ,
tạo điều kiện thuận lợi cho
quá trình phát triển các sản
phẩm do công nghệ sinh học
tạo ra. Đảm bảo 100% sản
phẩm do công nghệ sinh học
tạo ra được áp dụng tiêu
chuẩn tiên tiến.

d) Nâng cao hiệu quả hợp
tác (trong nước và quốc tế) về
công nghệ sinh học. Chú
trọng đẩy mạnh hợp tác với
các tổ chức, cá nhân nhằm
tiếp cận và chuyển giao công
nghệ; chủ động xây dựng các
chương trình, nhiệm vụ về
phát triển công nghệ sinh học
với các tổ chức trong nước và
quốc tế.

3. Tăng cường triển khai
đề tài, dự án, nhiệm vụ ứng
dụng công nghệ sinh học vào
sản xuất và đời sống, chú
trọng:

a) Về giống cây trồng, vật
nuôi: Chú trọng công tác chọn
tạo giống có ưu thế từ kỹ thuật
công nghệ sinh học, từ đó xác
lập Quy hoạch sản xuất hàng

hóa với một số sản phẩm chủ
lực, đồng thời hỗ trợ phát
triển hoàn thiện các sản phẩm
mang tính đặc sản từng địa
phương theo hướng 01 xã,
phường 01 sản phẩm.

b) Về cải tạo đất, xử lý chất
thải, khắc phục và bảo vệ môi
trường: Nghiên cứu, chuyển
giao công nghệ sản xuất các
chế phẩm vi sinh; khuyến
khích sử dụng các loại chế
phẩm vi sinh để phân hủy các
chất thải phế thải từ quá trình
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
và sinh hoạt của nhân dân để
hình thành phong trào sử
dụng các chế phẩm vi sinh
rộng rãi trong toàn tỉnh, trở
thành nhu cầu thường xuyên
của đa số nhân dân.

c) Về bảo quản chế biến
sản phẩm nông sản: Đảm bảo
hầu hết các sản phẩm sản xuất
ra phải đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm, áp dụng quy
trình công nghệ kiểm soát phù
hợp quy chuẩn, được sơ chế,
bảo quản mức độ từ thấp đến
cao; chế biến được một số sản
phẩm hàng hóa có giá trị cao
từ áp dụng thành tựu công
nghệ sinh học và công nghệ
cao khác.

d) Về chăm sóc, bảo vệ sức
khỏe cộng đồng, phòng chống
có hiệu quả dịch bệnh cho
người và gia súc:

Công nghệ sinh học phải
được áp dụng mạnh mẽ trong
việc sản xuất và phát triển
dược liệu tại các địa phương,
bào chế các loại thảo dược,
thực phẩm chức năng; phát
hiện và chẩn đoán sớm các
loại bệnh trên người và gia
súc, gia cầm, thủy hải sản để
có biện pháp phòng chống

chủ động và giảm nhẹ thiệt
hại; phổ biến các loại thuốc
chữa bệnh cho người và gia
súc, thuốc trừ sâu có nguồn
gốc sinh học; phát triển các
loại nấm, vi sinh vật có ích,
côn trùng có lợi trong môi
trường sống, bệnh viện,
trường học, khu dân cư và các
gia đình; sử dụng rộng rãi các
loại bẫy, bã Protein, chất dẫn
dụ sinh học, thuốc trừ sâu sinh
học và các chế phẩm tạo ra từ
công nghệ sinh học khác vào
quá trình sản xuất của các
ngành trồng trọt, chăn nuôi,
nuôi trồng thủy sản.

4. Xây dựng và phát triển
tiềm lực công nghệ sinh học

- Đầu tư chiều sâu để nâng
cấp các cơ sở nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ sinh học; bổ
sung máy móc, thiết bị tiên
tiến và hiện đại hóa các phòng
thí nghiệm.

- Chú trọng thu hút, đào
tạo phát triển nguồn nhân lực
có trình độ từ thấp đến cao về
lĩnh vực công nghệ sinh học;

- Huy động các nguồn lực
trong và ngoài nước: Thông
qua chương trình, đề án về
phát triển công nghệ sinh học
đã được Thủ tướng Chính phủ
và các bộ, ngành phê duyệt;
các chương trình nghiên cứu,
ứng dụng, chuyển giao công
nghệ sinh học của tỉnh; xã hội
hóa các nguồn đầu tư ngoài
ngân sách nhà nước cho phát
triển công nghệ sinh học từ
các tổ chức, cá nhân, doanh
nghiệp; xã hội hóa theo hình
thức đối tác công - tư (PPP);
từ chương trình hợp tác trong
và ngoài nước, các chương
trình theo Nghị định thư.

N.D.H
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Sâu bệnh hại ảnh
hưởng xấu đến sinh
trưởng và phát triển

của cây trồng. Khi bị sâu,
bệnh hại thì cây trồng sinh
trưởng và phát triển kém,
năng suất, chất lượng nông
sản giảm, thậm chí là không
cho thu hoạch. 

Có nhiều biện pháp phòng
trừ sâu bệnh hại: Biện pháp

canh tác và sử dụng giống
chống sâu bệnh hại; Biện
pháp thủ công (dùng tay bắt,
bẫy, bả, vợt); biện pháp hóa
học; biện pháp sinh học.

Việc phòng trừ sâu hại trên
các cây trồng bằng biện pháp
phun thuốc hóa học rất phổ
biến do có tác dụng nhanh, có
thể nhìn thấy sâu hại chết
ngay. Tuy nhiên việc sử dụng

thuốc bảo vệ thực vật hóa học
nếu không tuân thủ thời gian
cách ly, liều lượng sẽ gây ra
hệ lụy như: Ảnh hưởng đến
sức khỏe của người sản xuất
và người tiêu dùng; gây ô
nhiễm môi trường nước, đất,
không khí; làm suy giảm đa
dạng sinh học của hệ sinh
thái; dùng thuốc BVTV hóa
học nhiều dễ dẫn đến hiện

ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM NẤM KÝ SINH (Metarhizium anisopliae)
PHÒNG TRỪ SÂU, RỆP HẠI CÂY TRỒNG

ThS. Trần Thị Thúy Anh
PGĐ Trung tâm ƯDTB KH&CN Hà Tĩnh

Lãnh đạo Sở KH&CN cùng các đại biểu tham quan vườn cây ăn quả có sử dụng chế phẩm
nấm Metarhizium anisopliae; Ảnh: QT
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tượng kháng thuốc và ngày
càng xuất hiện nhiều dịch
bệnh xảy ra trên cây trồng.

Vì vậy, việc áp dụng các
biện pháp sinh học, đặc biệt là
các chế phẩm sinh học nhằm
kiểm soát, phòng trừ sâu, rệp
hại, nâng cao chất lượng cây
trồng, tạo ra sản phẩm an toàn
bảo vệ sức khỏe con người
đồng thời bảo vệ môi trường
khỏi sự ô nhiễm là việc làm
rất cấp thiết.

Xuất phát từ thực tiễn,
năm 2018-2020, được sự hỗ
trợ của Sở Khoa học và Công
nghệ, Trung tâm Ứng dụng
tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh thực
hiện Dự án “Nghiên cứu hoàn
thiện công nghệ sản xuất chế
phẩm nấm ký sinh (Metarhiz-
ium) để quản lý rầy nâu hại
lúa và phòng trừ sâu, rệp hại
rau màu, cây ăn quả tại Hà
Tĩnh” nhằm sản xuất chế
phẩm sinh học phục vụ sản
xuất nông nghiệp theo hướng
tạo ra các sản phẩm an toàn,
giảm sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật hoá học, bảo vệ môi
trường và sức khoẻ con
người.

Nấm ký sinh Metarhizium
anisopliae (MA) hay còn gọi
là Nấm xanh, là loài nấm gần
đây được thế giới quan tâm
phát triển vì nó dễ nuôi cấy
trong điều kiện thủ công và nó
có tác dụng diệt rầy nâu và
sâu, rệp rất có hiệu quả. Nấm
xanh Metarhizium anisopliae
sinh sản vô tính tạo ra các bào
tử. Các bào tử nấm xanh khi
tiếp xúc với cơ thể côn trùng
chúng nẩy mầm thành sợi
nấm, các sợi nấm xâm nhập
vào các lớp biểu bì của côn
trùng. Sau đó nấm sẽ phát
triển bên trong cơ thể và cuối
cùng giết côn trùng sau một
vài ngày. Các lớp biểu bì của

các côn trùng mới chết
thường trở thành màu đỏ do
nấm hủy hoại chất peptide
(destruxins) ở da côn trùng.
Khi độ ẩm môi trường xung
quanh đủ cao, một khuôn màu
trắng sau đó phát triển trên
xác côn trùng rồi sớm chuyển
sang màu xanh do các bào tử
của nấm xanh được sản xuất.

Sau hai năm triển khai, dự
án đã đạt được một kết quả
bước đầu như sau:

- Đã thu thập các mẫu nấm
ở các địa phương trong tỉnh và
đã phân lập 20 chủng nấm
Metarhizium anisopliae và
chọn được 5 chủng có tiềm
năng để sản xuất chế phẩm
nấm ký sinh tại Trung tâm.

- Đã nghiên cứu và hoàn
thiện các công thức phù hợp
nhất để nhân giống và sản
xuất thành công chế phẩm
nấm Metarhizium anisopliae
tại Hà Tĩnh. Chế phẩm đạt
mật độ bào tử ≥ 2,0x108
CFU/g, thời gian bảo quản 6
tháng. Công bố tiêu chuẩn cơ
sở sản phẩm.

- Tổ chức tập huấn về kỹ
thuật sử dụng chế phẩm nấm
Metarhizium anisopliae cho
người dân ứng dụng vào sản
xuất.

- Xây dựng mô hình thử
nghiệm ứng dụng chế phẩm
nấm ký sinh (Metarhizium
anisopliae) quản lý rầy nâu
trên cây lúa; phòng trừ sâu hại
trên cây rau màu tại xã Tượng
Sơn, huyện Thạch Hà và
phòng trừ rệp muội hại trên
cây ăn quả tại xã Nam Điền,
huyện Thạch Hà.

Kết quả cho thấy so với mô
hình không sử dụng chế
phẩm, mô hình sử dụng chế
phẩm nấm Metarhizium
anisopliae hiệu lực trừ sâu đạt

77% và hiệu lực trừ rệp đạt
75%.

- Ngoài ra chế phẩm còn
được ứng dụng trên các loại
cây ăn quả tại vườn ươm
Trung tâm.

Việc sử dụng nấm ký sinh
Metarhizium anisopliae qua
các đợt sẽ tạo nên nguồn nấm
dồi dào trong hệ sinh thái.
Nguồn nấm sẽ tồn tại và phát
triển có thể kiểm soát được
các côn trùng gây hại trên
đồng ruộng.

Sử dụng chế phẩm sinh
học Metarhizium anisopliae,
người dân cũng sẽ tiết kiệm
được khoảng 15 - 20% chi phí
phòng trừ dịch hại so với
dùng thuốc hóa học. Điều
quan trọng hơn là đảm bảo
sản phẩm nông nghiệp không
có dư lượng thuốc trừ sâu,
giảm ô nhiễm môi trường, bảo
vệ sức khỏe cộng đồng, môi
trường và hệ sinh thái, góp
phần làm giảm chi phí sản
xuất.

Áp dụng biện pháp sinh
học trong quản lý dịch hại
ngoài lợi ích kinh tế, tạo ra
sản phẩm an toàn, bảo vệ môi
trường, sức khoẻ cộng đồng,
còn giúp nâng cao nhận thức
và niềm tin của nông dân về
vai trò của chế phẩm sinh học
trên đồng ruộng. Vì vậy, trong
thời gian tới Trung tâm Ứng
dụng tiến bộ KH&CN Hà
Tĩnh tiếp tục có kế hoạch
tuyên truyền, phổ biến rộng
rãi để người dân có thể hiểu
biết được rõ hơn về tác dụng
của chế phẩm nấm Metarhiz-
ium anisopliae, nhân rộng mô
hình ứng dụng và tạo cơ hội
cho chế phẩm tiếp cận rộng
rãi với thị trường.

T.T.T.A
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Đào tạo theo phương
thức tích lũy mô –
đun/tín chỉ là một

phương thức đào tạo mới đối
với nhiều cơ sở GDNN Việt
Nam. So với đào tạo theo niên
chế - học phần, đào tạo theo
tích lũy mô- đun, tín chỉ có
những đặc trưng cơ bản sau
đây: Kiến thức được cấu trúc
thành các mô đun; quá trình
học tập là sự tích lũy kiến
thức của sinh viên (SV); SV
tự đăng ký kế hoạch học tập
và tổ chức lớp học theo mô
đun/tín chỉ; đơn vị học vụ là
học kỳ, xét kết quả học tập
theo học kỳ chính (mỗi năm
học có hai học kỳ chính và
một học kỳ phụ); kết quả học
tập các học phần của SV được
đánh giá theo quá trình (bao
gồm điểm chuyên cần, điểm
giữa kỳ và điểm thi kết thúc

mô đun/tín chỉ; sử dụng thang
điểm 10, thang điểm chữ (A,
B, C, D, F) và thang điểm 4;
quy định khối lượng kiến thức
phải tích lũy (số tín chỉ tối
thiểu) cho từng văn bằng; có
hệ thống cố vấn học tập;
chương trình đào tạo mềm
dẽo, có tính liên thông cao,
ngoài các học phần bắt buộc
còn có mô đun tự chọn để SV
có điều kiện tích lũy thêm
kiến thức cho định hướng kỹ
năng nghề nghiệp; bắt buộc
áp dụng các phương pháp dạy
học phát huy tính tích cực chủ
động của SV….  Những đặc
trưng nói trên của đào tạo theo
tích lũy mô – đun/tín chỉ đòi
hỏi các trường Cao đẳng phải
đổi mới công tác quản lý đào
tạo. 

* Đổi mới quản lý xây
dựng chương trình đào tạo

Trong đổi mới quản lý xây
dựng chương trình đào tạo,
cần chú ý một số yêu cầu sau
đây:

Thực hiện việc quản lý hệ
thống mô-đun/tín chỉ của từng
nghề đào tạo.

Mỗi nghề đào tạo có một
hệ thống mô – đun/tín chỉ, bao
gồm các mô – đun/tín chỉ bắt
buộc và mô – đun/tín chỉ tự
chọn. Chương trình đào tạo
của các nghề có đảm bảo chất
lượng đào tạo, hiệu quả đào
tạo, kỹ năng nghề phụ thuộc
chủ yếu vào hệ thống mô –
đun/tín chỉ này. Vì thế, đưa
mô – đun/tín chỉ nào vào
chương trình và với thời
lượng bao nhiêu phải được
Hội đồng khoa học- đào tạo
của trường cân nhắc kỹ lưỡng.
Thực hiện nguyên tắc dạy
những gì SV và doanh nghiệp

Đổi mới tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy
Mô-đun/tín chỉ một số ngành kỹ thuật ở trường Cao đẳng

TS. Nguyễn Xuân Ninh
Chủ tịch Hội đồng trường - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh

Hội đồng KHCN chuyên ngành cấp tỉnh nghiệm thu đề tài "Hệ thống trắc nghiệm trực tuyến
đa tương tác áp dụng cho các kỳ thi, môn thi ở những cơ sở GDNN trên địa bàn Hà Tĩnh";

Ảnh: HP
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cần, chứ không dạy những gì
giáo viên có. Các nghề có
cùng một thời gian đào tạo
nên có cùng số lượng mô –
đun/tín chỉ như nhau. 

Quản lý việc thực hiện các
quy định về biên soạn đề
cương mô- đun/tín chỉ

Đề cương mô – đun/tín chỉ
có vai trò quan trọng như một
công cụ pháp quy để kiểm
định việc dạy và học; góp
phần nâng cao chất lượng dạy
học, năng lực tự học, tự
nghiên cứu, phát huy tính chủ
động sáng tạo của SV. Đề
cương mô – đun/tín chỉ cung
cấp đầy đủ, chính xác những
thông tin về mô-đun/tín chỉ
mang tính tiên tiến, tiếp cận
những chuẩn mực khu vực và
quốc tế, đáp ứng yêu cầu
doanh nghiệp, đồng thời có
tính khả thi, phù hợp với điều
kiện thực tế của các trường
Cao đẳng. 

* Đổi mới quản lý quá
trình đào tạo.

Trong đổi mới quản lý quá
trình đào tạo, cần tập trung
vào quản lý đổi mới phương
pháp đào tạo (PPĐT) và quản
lý đổi mới hình thức tổ chức
đào tạo (HTTCĐT). 

Quản lý đổi mới PPĐT.
Đổi mới PPĐT là một đặc

trưng, đồng thời là một yêu
cầu bắt buộc khi các trường
Cao đẳng chuyển sang đào tạo
theo phương thức tích lũy mô
– đun/tín chỉ. Quản lý đổi mới
PPĐT đòi hỏi các trường cao
đẳng phải thực hiện tốt những
yêu cầu sau:

- Xây dựng kế hoạch đổi
mới PPĐT ở từng tổ bộ môn,
từng khoa và trong toàn
trường

- Tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ
công tác đổi mới PPĐT

- Thường xuyên kiểm tra,
đánh giá kết quả đổi mới
PPĐT  

Quản lý đổi mới hình thức
tổ chức đào tạo.

Cùng với quản lý đổi mới
PPĐT, cần phải quản lý đổi
mới HTTCĐT.

Trong đào tạo các nghề ở
cao đẳng, người ta thường sử
dụng phổ biến các HTTCĐT
như: Giờ lên lớp lý thuyết; giờ
thực hành tại xưởng; giờ tự
học, tự nghiên cứu; giờ thực
tập tại doanh nghiệp. Mỗi một
HTTCĐT nói trên đòi hỏi
những yêu cầu nhất định khi
sử dụng:

- Giờ lên lớp lý thuyết đòi
hỏi GV phải trình bày tài liệu
học tập một cách logic, hệ
thống thông qua việc giảng
giải, phân tích, chứng minh,
biện luận…của mình.

- Giờ thực hành tại xưởng
phải tạo cơ hội rèn luyện tay
nghề và củng cố kiến thức lý
thuyết cho SV; giúp SV vận
dụng các kiến thức lý luận vào
thực tế, rèn luyện và nâng cao
kỹ năng nghề cho SV.

- Giờ tự học, tự nghiên cứu
phải rèn luyện cho SV kỹ
năng tự học, tự nghiên cứu,
độc lập giải quyết các nhiệm
vụ học tập.

- Giờ thực tập tại doanh
nghiệp giúp SV trải nghiệm
thực tế sản xuất, rút kinh
nghiệm và củng cố nâng cao
tay nghề.

* Đổi mới quản lý việc
kiểm tra, đánh giá kết quả
học tập của sinh viên

Trong đổi mới quản lý việc
kiểm tra, đánh giá kết quả học
tập của SV, cần tập trung vào
quản lý việc đổi mới đánh giá
chuyên cần, đánh giá thường

xuyên và quản lý việc đánh
giá theo các thang điểm của
hệ thống tín chỉ.

* Đổi mới quản lý các
điều kiện đảm bảo cho công
tác đào tạo

Trong đào tạo theo phương
thức tích lũy mô – đun/tín chỉ
các điều kiện đảm bảo cho
công tác đào tạo có một ý
nghĩa hết sức quan trọng. Đổi
mới quản lý các điều kiện
đảm bảo cho công tác đào tạo,
cần tập trung vào ứng dụng
công nghệ thông tin trong
quản lý đào tạo và quản lý vật
tư thực hành, cơ sở vật chất -
thiết bị phục vụ đào tạo.

* Thực hiện phân cấp
mạnh mẽ trong quản lý đào
tạo

Cần có sự phân cấp mạnh
mẽ công tác quản lý đào tạo,
trên cơ sở xác định rõ trách
nhiệm của Ban Giám hiệu nhà
trường, các phòng ban, trung
tâm, các khoa đào tạo, giáo
viên trong quản lý đào tạo.
Đồng thời phải xây dựng hệ
thống văn bản chặt chẽ, chi
tiết về chức năng, nhiệm vụ
của các phòng ban, trung tâm,
khoa trong công tác quản lý
đào tạo; huy động các phòng
ban, trung tâm, khoa tham gia
công tác quản lý đào tạo.

Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy

chế đào tạo đại học và cao đẳng theo
hệ thống tín chỉ (Ban hành theo
Quyết định số 43/2007/QĐ-
BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm
2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

2. Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội, Quy chế việc tổ chức thực
hiện chương trình đào tạo trình độ
trung cấp, trình độ Cao đẳng theo
niên chế hoặc theo phương thức tích
lũy mô đun, tín chỉ (Ban hành theo
Thông tư số 09/2017/TT-BLĐT-
BXH, ngày 13 tháng 03 năm 2017
của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH).
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Nông nghiệp Công
nghệ cao (CNC) là
một nền nông

nghiệp được ứng dụng hợp lý
những công nghệ mới, tiên tiến
vào sản xuất, nhằm nâng cao
hiệu quả, tạo bước đột phá về
năng suất, chất lượng nông
sản, thỏa mãn nhu cầu ngày
càng cao của xã hội và bảo
đảm sự phát triển nông nghiệp
bền vững. Phát triển nông

nghiệp CNC là xu hướng tất
yếu, đã và đang tạo ra động lực
mới cho nền nông nghiệp Việt
Nam trong bối cảnh hội nhập
quốc tế, biến đổi khí hậu và
cách mạng công nghiệp 4.0. 

Sản xuất nông nghiệp ở
nước ta hiện nay đang phải
đối mặt với nhiều thách thức:
Dân số tăng, nhu cầu lương
thực không ngừng tăng lên,
diện tích đất nông nghiệp bị

thu hẹp do quá trình đô thị
hóa, đòi hỏi phải nâng cao
năng suất nông nghiệp để đáp
ứng yêu cầu an ninh lương
thực; biến đổi khí hậu đang
diễn ra mạnh mẽ, tạo ra sức ép
rất lớn cho nông nghiệp; quá
trình hội nhập quốc tế, đòi hỏi
chất lượng nông sản phải cao
hơn mới tiếp cận được thị
trường. Vì thế, phát triển nông
nghiệp ứng dụng CNC là xu
hướng tất yếu, là hướng đi

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp
ở Hà Tĩnh - hướng đi đột phá trong thời kỳ hội nhập

Ths. Nguyễn Trọng Thắng 
Hội khoa học Kinh tế Hà Tĩnh

Tham quan mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại Trung tâm Ứng dụng TB KHCN Hà
Tĩnh; Ảnh: HP
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đúng đắn của Việt Nam nhiều
quốc gia trên thế giới. Chỉ có
phát triển nông nghiệp CNC
mới có thể đưa nền nông
nghiệp nước ta trở thành nền
nông nghiệp hiện đại. 

Nhận thức rõ tầm quan
trọng của nông nghiệp CNC,
thời gian qua, Đảng, Nhà
nước, Chính phủ đã quan tâm
chỉ đạo và ban hành nhiều cơ
chế, chính sách đặc thù, thu
hút đầu tư vào sản xuất nông
nghiệp ứng dụng CNC; hỗ trợ
cho các doanh nghiệp và hộ
nông dân sản xuất nông
nghiệp CNC. Bên cạnh đó,
nhiều chính sách để nâng cao
quy mô và chất lượng đào tạo
nguồn nhân lực trong nông
nghiệp cũng được thực thi.
Chính phủ cũng dành nhiều
nguồn lực, tạo điều kiện cho
nghiên cứu, chuyển giao công
nghệ, nhằm nâng cao năng
suất chất lượng nông sản. Đặc
biệt là những nỗ lực lớn trong
công tác tổ chức và phát triển
thị trường ở cả trong và ngoài
nước. Việt Nam đã và đang
tham gia nhiều hiệp định
thương mại tự do. Nông sản
Việt Nam từng bước xâm
nhập vào những thị trường có
sức mua lớn, đòi hỏi cao về
chất lượng như Nhật Bản,
châu Âu, Mỹ, Australia....
Những chính sách tháo gỡ
khó khăn, thúc đẩy sản xuất
nông nghiệp phát triển đã
khẳng định sự quan tâm đầu
tư của Đảng, Nhà nước cho
nông nghiệp, đặc biệt là nông
nghiệp công nghệ cao. 

Thực hiện chủ trương của
Đảng, Nhà nước và Chính
phủ, những năm gần đây, việc
ứng dụng CNC trong nông
nghiệp đã được nhiều địa
phương, doanh nghiệp trong
cả nước triển khai thực hiện,
mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

Tại Hà Tĩnh, thời gian qua,
việc ứng dụng CNC trong

phát triển nông nghiệp đã
được các cấp các nghành, các
địa phương đặc biệt quan tâm.
Rõ nét nhất là trong 5 năm
gần đây (2015-2020), do tích
cực ứng dụng CNC trong sản
xuất nông nghiệp, tập trung
đầu tư, chuyển giao thành
công nhiều mô hình kinh tế
tổng hợp cho thu nhập cao,
nên đã đưa lại nhiều kết quả
đáng phấn khởi. Giá trị sản
xuất nông nghiệp tăng từ 70
triệu đồng/ha (năm 2015) lên
90 triệu đồng/ha (năm 2020).
Từ chỗ sản xuất manh mún,
nhỏ lẻ, đến nay Hà Tĩnh đã có
những cánh đồng mẫu lớn,
trang trại chăn nuôi tập trung
quy mô hàng nghìn con và
nhiều cơ sở nuôi trồng thủy
sản, sản xuất rau - củ - quả
được mở rộng, phát triển theo
hướng ứng dụng CNC. 

Trên lĩnh vực trồng trọt,
nhiều mô hình sản xuất công
nghệ cao theo tiêu chuẩn Vi-
etGAP được áp dụng; bước
đầu hình thành chuỗi liên kết,
góp phẩn ổn định sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm. Việc ứng
dụng công nghệ Sinh học để
sản xuất các giống cây lương
thực, các loại cây ăn trái, cây
lâu năm như Cam bù, bưởi
Phúc Trạch, chè, cao su… đã
được nghiên cứu, áp dụng quy
trình canh tác tổng hợp, đưa
lại năng xuất cao. Ngoài ra
các địa phương còn tích cực
du nhập các giống lúa có chất
lượng cao, phù hợp với điều
kiện của từng vùng để đưa
vào sản xuất; ứng dụng công
nghệ nuôi cấy mô tế bào thực
vật và vi sinh tạo ra nhiều,
nhanh, bảo đảm chất lượng tốt
các loại giống cây ăn quả đặc
sản, các loại hoa và cây cảnh,
cây lâm nghiệp, bảo quản và
lưu giữ được các nguồn gen
sinh học quý của địa phương. 

Lĩnh vực chăn nuôi đã
chuyển mạnh về hình thức tổ

chức sản xuất theo hướng
chăn nuôi gia trại, trang trại
và liên kết với doanh nghiệp.
Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh
đã có 143 cơ sở chăn nuôi lợn,
quy mô từ 300 - 6.000
con/lứa; hình thành một số
mô hình liên kết chăn nuôi bò
thịt chất lượng cao, nuôi hươu
thâm canh ở TX Hồng Lĩnh,
Hương Sơn. Sản xuất thủy sản
chuyển mạnh hình thức đầu tư
nuôi trồng từ nông hộ sang
doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp
tác xã; tăng diện tích nuôi tôm
thâm canh công nghệ cao trên
cát từ 400 ha (năm 2015) lên
810 ha (năm 2020). Giai đoạn
2020 - 2025, Hà Tĩnh phấn
đấu tốc độ tăng trưởng nông,
lâm, thủy sản đạt trên
3%/năm; giá trị sản xuất trên
đơn vị diện tích đạt trên 130
triệu đồng/ha. Để thực hiện
tốt các chỉ tiêu đó, tỉnh tiếp
tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành
nông nghiệp, phát triển
nhanh, hiệu quả, bền vững,
toàn diện hơn theo hướng
hiện đại, thích ứng với biến
đổi khí hậu. Trong đó, tập
trung cơ cấu lại sản xuất từng
ngành, từng lĩnh vực, gắn với
phát triển kinh tế nông thôn,
xây dựng nông thôn mới theo
hướng khai thác tối đa tiềm
năng, lợi thế của các địa
phương, vùng sinh thái; phát
triển mạnh các sản phẩm nông
nghiệp hàng hóa chủ lực theo
3 cấp độ: Nhóm sản phẩm
thuộc danh mục chủ lực quốc
gia (tôm, thịt lợn, gia cầm, gỗ
và các sản phẩm từ gỗ); nhóm
sản phẩm chủ lực cấp tỉnh
(cam chanh chất lượng cao,
cam bù, bưởi Phúc Trạch, chè
công nghiệp, nhung hươu, lúa
gạo chất lượng cao) và nhóm
sản phẩm chủ lực đặc sản, có
giá trị cá biệt cấp vùng, miền,
địa phương gắn với “Mỗi xã
một sản phẩm - OCOP”.
Đồng thời tập trung khai thác
tối đa tiềm năng, phát triển
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các sản phẩm đặc sản, riêng
có của vùng miền, địa phương
thành sản phẩm lợi thế, sản
phẩm OCOP của tỉnh trong
chuỗi giá trị nông sản quốc
gia, theo 3 vùng sinh thái:
Vùng trung du - miền núi, tập
trung phát triển kinh tế lâm
nghiệp, cây ăn quả đặc sản,
chăn nuôi đại gia súc, dược
liệu, dó trầm, đặc biệt là các
sản phẩm gỗ và chế biến từ
gỗ; vùng ven biển, phát triển
khai thác và nuôi trồng thủy
sản theo chuỗi bền vững;
vùng đồng bằng, tập trung
phát triển các sản phẩm lúa,
lạc, đậu, rau màu..., theo
hướng sản phẩm đặc sản.
Khai thác, phát triển nuôi
trồng thủy sản theo hướng
thâm canh, công nghệ cao;
quản lý tốt quy hoạch các
vùng nuôi, nhất là nuôi tôm
trên cát, đảm bảo môi trường,
an toàn cao; hiện đại hóa cơ
sở hạ tầng, dịch vụ nghề cá,
gắn với phòng, chống khai
thác thủy sản bất hợp pháp,
bảo vệ và phát triển nguồn lợi
thủy sản.

Giai đoạn 2015 - 2020, Hà
Tĩnh đã hỗ trợ phát triển công
nghệ sinh học gần 14 tỷ đồng,
hỗ trợ thiết kế và đăng ký xác
lập quyền bảo hộ công nghiệp
cho 94 HTX với số tiền 1 tỷ
đồng. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ
trợ 9 HTX về các đề tài
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ
kỹ thuật vào sản xuất với số
tiền 6,2 tỷ đồng. Quỹ Phát
triển khoa học và công nghệ
cũng hỗ trợ 3 HTX vay vốn
để thực hiện đổi mới, ứng
dụng công nghệ vào sản xuất
với số vốn vay ưu đãi là 4,5 tỷ
đồng…

Tuy có nhiều điều kiện
thuận lợi để phát triển, nhưng
ứng dụng công nghệ cao trong
sản xuất nông nghiệp ở Hà
Tĩnh, cũng như ở nhiều địa
phương khác trên cả nước

hiện nay vẫn đang gặp phải
không ít khó khăn, đó là: Sản
xuất nông nghiệp ứng dụng
CNC cần có quỹ đất lớn, có vị
trí thuận lợi cho lưu thông để
đầu tư hạ tầng phục vụ sản
xuất đồng bộ, nhưng đất nông
nghiệp ở các địa phương hiện
nay đang bị phân tán thành
nhiều thửa với diện tích nhỏ.
Những quy định trong Luật
Đất đai hiện tại chưa tạo được
động lực thu hút các nhà đầu
tư; thủ tục thuê, chuyển
nhượng đất nông nghiệp còn
phiền hà. Đầu tư ứng dụng
CNC đòi hỏi vốn đầu tư ban
đầu lớn và cần có thời gian,
trong khi điều kiện khí hậu
thời tiết, đất đai chưa thực sự
thuận lợi, nhà đầu tư vừa thiếu
vốn vừa sợ rủi ro. Công tác dự
báo nhu cầu, thông tin thị
trường chưa được thực hiện
một cách hệ thống. Việc thiếu
thông tin thị trường đã làm
cho công tác quy hoạch, tổ
chức sản xuất chưa khoa học,
hợp lý, khiến cung cầu thường
xuyên vênh nhau, giá nông
sản bấp bênh và thu nhập của
người làm nông nghiệp thiếu
ổn định. Một số cơ chế chính
sách hỗ trợ chưa sát với nhu
cầu thực tế, hiệu quả thực thi
chính sách chưa cao. Việc ứng
dụng CNC trong sản xuất
nông nghiệp đòi hỏi phải có
kiến thức sản xuất và trình độ
nhất định, trong khi đó, trình
độ và kiến thức của doanh
nghiệp và người dân về
KH&CN còn hạn chế, nguồn
nhân lực chất lượng cao trong
nông nghiệp còn thiếu và yếu.
Công tác quản lý cũng còn
nhiều thiếu sót. 

Muốn phát triển nông
nghiệp CNC, trước hết cần
hoàn thiện hệ thống chính
sách, tạo hành lang pháp lý
phát triển nông nghiệp ứng
dụng CNC; Nhà nước cần có
chính sách hỗ trợ nông dân,

chủ trang trại tổ chức lại sản
xuất, cải tạo đất đai và tiếp
cận nguồn vốn tín dụng để
đầu tư vào sản xuất lớn, từ đó
mới hình thành các doanh
nghiệp nông nghiệp lớn;
khuyến khích các hình thức
liên kết hợp tác, liên kết tổ
chức sản xuất gắn với chế
biến sâu, xây dựng quảng bá
thương hiệu và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp ứng dụng
CNC giữa người sản xuất, các
trang trại, tổ hợp tác, HTX với
doanh nghiệp; nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực nông
nghiệp, đẩy mạnh đào tạo
nghề nông cho nông dân;
quan tâm đào tạo đội ngũ
chuyên gia, đội ngũ cán bộ
KH&CN chuyên sâu về nông
nghiệp CNC; đổi mới cơ chế
quản lý của Nhà nước về
KH&CN theo hướng thị
trường, tạo động lực cho
nghiên cứu và ứng dụng
những thành tựu KH&CN
hiện đại trong nông nghiệp.
Đổi mới tư duy về các hoạt
động KHCN phục vụ nông
nghiệp theo hướng từ sản xuất
nông hộ nhỏ lẻ sang sản xuất,
kinh doanh tập trung quy mô
lớn, gắn với tín hiệu thị
trường trong nước và quốc tế;
khuyến khích sự tham gia của
doanh nghiệp trong giải quyết
khâu vốn, tiếp nhận và chuyển
giao công nghệ, người nông
dân là chủ thể của sản xuất
gắn kết với doanh nghiệp, kết
nối quá trình sản xuất với thị
trường tiêu thụ; tập trung đầu
tư nghiên cứu ứng dụng các
công nghệ tiên tiến, công
nghệ sinh học trong cải tiến
giống cây trồng nông, lâm
nghiệp, giống vật nuôi, giống
thủy sản, tập trung vào các đối
tượng trọng điểm, chủ lực,
phù hợp với mục tiêu tái cơ
cấu ngành nông nghiệp. 

N.T.T
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Công ty Cổ Phần
Dược Hà Tĩnh -
HADIPHAR, được

thành lập vào ngày
03/08/1960. Trải qua chặng
đường 60 năm hình thành và
phát triển, đến nay
HADIPHAR đã trở thành một
thương hiệu có uy tín hàng
đầu về sản xuất, phân phối
thuốc và các sản phẩm bảo vệ
sức khỏe trên thị trường dược
phẩm Việt Nam.

Với phương châm “Sáng
tạo, chất lượng, vì sức khỏe
cộng đồng”, ngay từ những
ngày đầu cổ phần hóa, với
quyết tâm đổi mới và phát
triển nền công nghiệp dược
tỉnh nhà lớn mạnh, mang trí
tuệ của người Hà Tĩnh vươn
tầm khu vực và thế giới, ban
lãnh đạo xác định phải sản
xuất ra các sản phẩm đạt tiêu
chuẩn quốc tế. Chính vì vậy,
nhiều năm qua HADIPHAR
đã không ngừng đầu tư phát
triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ
tầng, máy móc trang thiết bị
hiện đại, nghiên cứu khoa học
và phát triển mạng lưới thị

trường rộng khắp cả nước.
Hiện nay, HADIPHAR đã

có hai nhà máy sản xuất thuốc
hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế
GMP-WHO; dây chuyền sản
xuất mỹ phẩm, dây chuyển
sản xuất thiết bị Y tế, thực
phẩm chức năng đạt tiêu
chuẩn GMP-WHO, phòng thí
nghiệm đạt chuẩn GLP, kho
bảo quản đạt GSP, hệ thống
phân phối đạt GDP, GPP,
cùng với áp dụng quản lý chất
lượng theo chuẩn ISO
9001:2015, ISO 13485:2016.
Trung tâm điều hành khối kỹ
thuật được hoàn thiện, trang
bị dây chuyền Pillot hiện đại
cùng nhiều thiết bị mới phục
vụ nghiên cứu khoa học và
đảm bảo chất lượng sản
phẩm.

Với cơ sở hạ tầng hiện đại,
Công ty luôn tập trung đầu tư
công tác nghiên cứu khoa học,
cải tiến nâng cao chất lượng
sản phẩm. Hàng năm, công ty
hợp tác với các Viện nghiên
cứu, trường Đại học, các nhà
khoa học, nghiên cứu các đề

tài khoa học. Nhiều đề tài đã
hoàn thành xuất sắc, cho ra
đời các sản phẩm đặc sắc từ
nguồn dược liệu nuôi trồng tại
địa phương như: Viên ngậm
ho thông phế Hadiphar, viên
nhuận tràng Hadiphar, dung
dịch Sắc phụ hương, …. Các
sản phẩm Hadiclacin 500mg,
Fastcort đạt tương đương sinh
học, chất lượng ngang bằng
với các sản phẩm gốc của các
hãng phát minh. Năm 2014, 2
sản phẩm Mộc Hoa Trắng -
HT, Hoàn Xích Hương vinh
dự được bầu chọn là sản phẩm
Ngôi Sao Thuốc Việt lần thứ
1. Nhiều sản phẩm được công
nhận Huy chương vàng vì sức
khỏe cộng đồng, sản phẩm
Nông nghiệp nông thôn tiêu
biểu cấp quốc gia.

Song song với công tác
đầu tư cơ sở hạ tầng, nghiên
cứu khoa học,  HADIPHAR
luôn chú trọng phát triển
mạnh mẽ mạng lưới thị
trường trên toàn quốc. Tại Hà
Tĩnh, HADIPHAR là Doanh
nghiệp cung ứng thuốc chủ
đạo cho các cơ sở điều trị
trong tỉnh. Mạng lưới phân
phối luôn được đầu tư đổi
mới, 100% quầy thuốc đạt
chuẩn GPP, tạo hình ảnh đẹp
về cửa hàng, người mậu dịch
viên HADIPHAR luôn thân
thiện với khách hàng. Đối với
thị trường ngoại tỉnh, đã có
các chi nhánh, văn phòng đại
diện tại những trung tâm kinh
tế, thị trường lớn như Hà Nội,
TP HCM, Nghệ An, Thanh
Hóa, Đà Nẵng, Tây Nguyên,
Đông Bắc Bộ, Tây Nam
Bộ,… tạo thành mạng lưới đã

HADIPHAR DOANH NGHIỆP DƯỢC - THƯƠNG HIỆU VIỆT
Lê Quốc Khánh 

Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh

Hoàn Xích Hương

Sản phẩm đạt ngôi sao thuốc Việt, được nghiên cứu từ đề tài
khoa học công nghệ cấp tỉnh; Ảnh: PV

Mộc Hoa Trắng HT
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phủ rộng khắp toàn quốc phân
phối các sản phẩm của
HADIPHAR đến hầu hết các
khách hàng bán buôn, bán lẻ
trên mọi miền của đất nước, ở
tỉnh thành nào cũng có nhân
viên của HADIPHAR làm
công tác thị trường, giới thiệu
sản phẩm. Rất nhiều sản
phẩm của HADIPHAR đã
được các Bệnh viện ở tuyến
trung ương và các tỉnh thành
ưu tiên lựa chọn. Một số sản
phẩm đã được xuất khẩu ra
các nước trong khu vực
ASEAN.

Để phát triển bền vững,
HADIPHAR ưu tiên đầu tư
phát triển nguồn nhân lực
trình độ cao. Công ty luôn
tuyển dụng những nhân viên
thật sự có khả năng, tâm huyết
với công việc, nhiệt tình và
sáng tạo, gắn bó lâu dài. Bên
cạnh đó công ty luôn tạo môi
trường làm việc tốt nhất,
chính sách nhân sự luôn đảm
bảo tính công bằng và hợp lý
về quyền lợi cho người lao
động, tạo điều kiện để nhân
viên có thể phát huy hết khả
năng của mình. 

HADIPHAR cũng là đơn
vị đi đầu trong công tác xã
hội, hỗ trợ địa phương xây
dựng nông thôn mới. Công ty
đã hợp tác với các địa phương
trong tỉnh, xây dựng các vùng
trồng dược liệu liên kết, hàng
năm các hộ nông dân đã cung
cấp cho Công ty hàng trăm
tấn dược liệu, góp phần tạo
thêm công ăn việc làm, giúp
bà con tăng thu nhập, xóa đói
giảm nghèo. Công ty cũng
thường xuyên tham gia công
tác từ thiện, xây dựng nhà tình
nghĩa, đền ơn đáp nghĩa, hiến
máu nhân đạo, cấp phát thuốc
tư vấn sức khỏe miễn phí cho
người dân.

Ghi nhận những đóng góp
của HADIPHAR, năm 2016

công ty vinh dự được Đảng và
Nhà nước trao tặng Huân
Chương lao động hạng I,
TTND Lê Hồng Phúc - Chủ
tịch HĐQT vinh dự được tặng
Huân Chương lao động hạng
II. Năm 2014 được trao chứng
nhận là Doanh nghiệp Khoa
Học Công Nghệ đầu tiên của
tỉnh Hà Tĩnh. Nhiều năm liền
là đơn vị dẫn đầu phong trào
thi đua của bộ Y tế, doanh
nghiệp tiêu biểu tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Đại hội Đảng bộ nhiệm
kỳ XXII (2020-2025), Đảng
ủy, HĐQT, Ban TGĐ cùng
toàn thể CBCNV đã thông
qua nghị quyết, quyết tâm xây
dựng HADIPHAR trở thành
công ty sản xuất dược phẩm
hàng đầu Việt Nam vào năm
2025 trên cơ sở phát triển
nguồn nhân lực chất lượng
cao, đầu tư nghiên cứu khoa
học phát triển sản phẩm lợi
thế, đầu tư phát triển cơ sở hạ
tầng, công nghệ sản xuất,
công nghệ quản lý. Xây dựng
và phát triển mạng lưới thị
trường rộng rãi, đảm bảo phân
phối hàng hóa đến các cơ sở
điều trị, khách hàng trên toàn
quốc.

Về sản phẩm: Đa dạng hóa
sản phẩm, ngoài các sản phẩm
là dược phẩm, công ty đầu tư
phát triển các sản phẩm thực
phẩm chức năng, mỹ phẩm,
thiết bị y tế, hàng tiêu dùng,…
Ưu tiên cho việc phát triển các
sản phẩm truyền thống đã
khẳng định được thị phần và
sản phẩm có tính công nghệ,
kỹ thuật cao. Nghiên cứu phát
triển các sản phẩm mới, đặc
biệt là các sản phẩm từ các bài
thuốc dân gian, từ các bài
thuốc của Đại danh y Hải
Thượng Lãn Ông, các bài
thuốc gia truyền, các bài
thuốc từ nguồn dược liệu sẵn

có hoặc có thể nuôi trồng từ
địa phương.

Về thị trường: Xây dựng
hệ thống phân phối rộng khắp
trên toàn quốc; đẩy mạnh các
hoạt động marketing nhằm
quảng bá thương hiệu và các
sản phẩm của Công ty trên thị
trường, thực hiện tốt chính
sách chăm sóc khách hàng để
phát triển thương hiệu và thị
phần, liên doanh liên kết với
các đối tác để phân phối sản
phẩm, tìm kiếm các đối tác
xuất khẩu.

Về khoa học công nghệ:
Tập trung cao cho công tác
nghiên cứu khoa học, nâng
cao chất lượng sản phẩm. Coi
công tác cải tiến kỹ thuật, cải
tiến quy trình là công tác
thường xuyên. Luôn cập nhật,
nghiên cứu, áp dụng các tiến
bộ khoa học công nghệ trên
thế giới.

Về đầu tư: Tiếp tục đầu tư
máy móc, trang thiết bị, dây
chuyền mới, cơ sở vật chất
mạng lưới phân phối. Đầu tư
đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ
thuật, quản lý, công nhân lành
nghề đáp ứng yêu cầu phát
triển của Công ty. Đầu tư nhà
máy sản xuất thuốc theo tầm
nhìn EU-GMP

Về tài chính: Quản lý chặt
chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng
nguồn vốn có hiệu quả; nâng
cao năng lực tài chính, đảm
bảo phát triển liên tục, ổn
định, vững chắc.

Với những thế mạnh sẵn
có, cùng với sự đoàn kết,
quyết tâm không ngừng của
tập thể lãnh đạo và cán bộ
công nhân viên, HADIPHAR
sẽ đạt được mục tiêu trong
tương lai trở thành doanh
nghiệp dược phẩm hàng đầu
tại Việt Nam.

L.Q.K
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Không chỉ phong trào
trồng nấm thương phẩm
phát triển mạnh, ở Hà Tĩnh,
nhiều nông dân còn tranh
thủ nguồn lực đầu tư công
nghệ, tự sản xuất phôi giống
nấm phục vụ sản xuất và
cung ứng cho thị trường.

Nhờ được chuyển
giao công nghệ từ
Trung tâm Nghiên

cứu phát triển nấm và Tài
nguyên sinh vật (gọi tắt là
Trung tâm Nấm), đến nay, gia
đình bà Trần Thị Hậu - thôn
Bình Hải, xã Hương Bình,
Hương Khê đã làm chủ công
nghệ và sản xuất đại trà bịch
nấm, không chỉ phục vụ sản
xuất mà còn cung ứng cho các
gia đình khác trên địa bàn.

Bà Hậu cho biết, là một
trong những hộ đầu tiên được
hưởng chính sách để theo
nghề trồng nấm ở Hương
Khê, chúng tôi được hỗ trợ cả
về vốn và kỹ thuật. Ban đầu,
gia đình chỉ trồng nấm thương
phẩm bằng cách mua bịch

nấm từ Trung tâm Nấm. Về
sau, để mở rộng quy mô sản
xuất và được sự động viên,
khuyến khích của Nhà nước,
chúng tôi mạnh dạn đầu tư lò
hấp và nhà xưởng để xản xuất
nấm giống.

Hiện tại, mỗi năm, gia đình
sản xuất khoảng 60.000 bịch
nấm, trong đó 30.000 bịch
được bán ra thị trường. Lợi
nhuận từ nấm đạt trên 150
triệu đồng/năm.

Tương tự, được chuyển
giao kỹ thuật, gia đình bà
Nguyễn Thị Sen, thôn Hợp
Sơn, xã Thanh Lộc (Can Lộc)
cũng đầu tư hàng trăm triệu
đồng để xây dựng nhà xưởng,
công nghệ làm nấm giống. Bà
Sen còn trăn trở tìm hướng đi
khác để sản xuất.

Bà Sen chia sẻ, muốn tìm
hướng đi riêng, thay vì bột
cưa, chúng tôi sản xuất bịch
nấm từ nguyên liệu 100%
bằng rơm. Sản phẩm được
khách hàng ưa chuộng. Do

đó, cơ sở hiện đang tiếp tục
mở rộng quy mô để đáp ứng
nhu cầu thị trường.

Hiện tại, trên diện tích
khoảng 500m2, mô hình sản
xuất nấm của bà Sen đạt công
suất 45.000 bịch/năm, trong
đó xuất ra thị trường khoảng
15.000 bịch. Lợi nhuận từ cả
nấm giống và nấm thương
phẩm đạt không dưới 300
triệu đồng/năm. Sản phẩm
nấm sò của gia đình bà hiện
đã xây dựng được nhãn mác
riêng, vừa được cấp tỉnh chấm
điểm đạt sản phẩm OCOP 3
sao.

Ông Trần Đức Hậu, Giám
đốc Trung tâm nấm Hà Tĩnh
cho hay, đến cuối năm 2020,
toàn tỉnh đã có 13 cơ sở đầu
tư sản xuất và cung ứng giống
nấm với tổng công suất lò hấp
đạt 13.200 bịch giống/mẻ.
Sản lượng bịch giống sản xuất
qua các năm theo chiều hướng
tăng dần, cao nhất là 2020 với
1.144.000 bịch (gấp 5 lần so
với 2013).

Hà Tĩnh - nhiều hộ dân làm chủ quy trình
sản xuất phôi giống nấm phục vụ sản xuất

Dương Chiến

Gia đình bà Trần Thị Hậu, xã Hương Bình
(Hương Khê) đã làm chủ công nghệ và sản
xuất đại trà bịch nấm cung ứng cho thị trường;
Ảnh:  PV

Từ nghề trồng nấm, bà Hậu thu lợi nhuận
trên 150 triệu đồng/năm; 

Ảnh:  PV
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Về nấm thương phẩm, theo
thống kê của Sở KH&CN, đến
nay Hà Tĩnh có 116 tổ chức,
cá nhân đang sản xuất với quy
mô 27.770m2 lán trại, trong
đó có 7 cơ sở có diện tích trên
500m2. Thị trường nấm chủ
yếu là tiêu thụ trong tỉnh thông
qua các kênh bán lẻ.

Những năm gần đây, Trung
tâm Nấm và một số tổ chức
trong tỉnh đã chủ động tìm
kiếm, mở rộng thị trường nấm
tươi ra các tỉnh, thành như: Hà
Nội, Nghệ An, Quảng Bình…
. Thời gian gần đây, Trung
tâm còn chủ động tìm kiếm,
mở rộng thị trường ra các

nước như: Pháp, Thái Lan,
Lào.

Giám đốc Sở KH&CN Đỗ
Khoa Văn cho biết, 7 năm
triển khai đề án Phát triển sản
xuất nấm ăn và nấm dược liệu
tỉnh Hà Tĩnh đã tạo thêm một
nghề mới “nghề sản xuất
nấm” và có thêm một sản
phẩm mới “nấm Hà Tĩnh”
trong các sản phẩm nông
nghiệp chủ lực của tỉnh.

Kết quả đề án cũng đã
thành lập và đưa Trung tâm
nấm hoạt động có hiệu quả,
đáp ứng được việc sản xuất và
cung ứng giống trên địa bàn,
là đầu tàu trong sản xuất cung

ứng giống và tiêu thụ sản
phẩm nấm của tỉnh. Cùng đó,
hình thành nhiều hợp tác xã,
tổ hợp tác và cơ sở sản xuất
nấm với quy mô lán trại lớn,
sản xuất đa dạng các loại nấm.

Cơ sở sản xuất nấm của bà Nguyễn Thị Sen
(Thanh Lộc, Can Lộc) sản xuất bịch nấm từ
nguyên liệu 100% bằng rơm; 

Ảnh: PV

Sản phẩm nấm sò của gia đình bà Sen hiện
đã xây dựng được nhãn mác riêng, vừa được
cấp tỉnh chấm điểm đạt sản phẩm OCOP 3
sao; Ảnh: PV

Sau 7 năm triển khai đề án Phát triển sản
xuất nấm tại Hà Tĩnh, nghề sản xuất nấm đã
được hình thành; Ảnh: PV

Hà Tĩnh hiện có 116 tổ chức, cá nhân đang
sản xuất nấm thương phẩm;

Ảnh: QT

Hà Tĩnh có 9 loại nấm ăn
và nấm dược liệu được đưa
vào sản xuất gồm: Nấm sò,
mộc nhĩ, nấm rơm, nấm mỡ,
linh chi, nấm đùi gà, kim
châm, ngọc châm, đầu khỉ.
Trong đó, phổ biến nhất là
nấm sò, mộc nhĩ, nấm rơm và
nấm linh chi. Nấm mộc nhỉ
được sản xuất nhiều nhất với
50,6%, nấm sò 44,8%.
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Bùi Văn Hiên

MỪNG ĐẢNG 91 TUỔI

Chín mươi mốt tuổi,

Đảng quang vinh

Vì nước vì dân nặng nghĩa tình

Xây móng tự do ngời hạnh phúc

Dựng nền độc lập rạng hoà bình

Công bằng dân chủ không thay hướng

Hội nhập bang giao chẳng đổi hình

Đường đã chọn rồi ta vững bước

Đảng là đạo đức là văn minh.

Nguyễn Văn Thanh

MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG

Chào mừng Đại hội Đảng thành công

Sức sống vươn lên rực ánh hồng

Xóa đói giảm nghèo muôn lộc biếc 

Mạnh giàu đổi mới vạn chồi bông

Tình làng nghĩa nước vui đoàn kết

Ý Đảng lòng dân quyêt một lòng 

Nghị quyết sáng ngời soi cuộc sống

Hòa bình hội nhập đẹp non sông.

VUI XUÂN, ĐÓN TẾT

Vui xuân,
thắp nén hương thơm
người xa xứ nhớ về xứ sở.
Đón Tết, kẻ tha hương, nhớ về cố hương.
Tân Sửu năm mới,lòng vui mở hội, 
Nhưng nhắc nhớ không quên giữ biển trời.

Lý Thị Minh Châu

HỘI XUÂN

Đào mai đến hẹn nảy mầm
Xuân vươn khỏi đất thì thầm cùng hoa
Đường cày mở ấm no ra
Hàn đông khép lại
Nắng qua thăm mùa

Lan huệ yếm áo se sua
Đồng tiền má lúm bỏ bùa trai tân
Mưa rào cởi cúc nàng Bân
Lúa ham đẻ nhánh nợ nần ai chia

Đòng đòng ngậm sữa no nê
Gió đưa hương cốm tìm về người xa
Vui xuân rạng rỡ áo hoa
Bưởi bòng nu nống nu na hội mùa.

TRANG THƠ

CÂU ĐỐI

Tết đến, Cả dân tộc chung lời ca hướng về Đảng,

Xuân về, Đảng quang vinh vững bước đi lên vì Dân.
Nguyễn Văn Thanh
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN QUÝ IV/2020

• Hoàn thiện bài thuốc "Giải
độc gan" bằng thuốc nam.

Năm 2019, Sở Khoa học và
Công nghệ ký hợp đồng với Bệnh
viện Y học Cổ truyền Hà Tĩnh cho
triển khai đề tài "Nghiên cứu ứng
dụng bài thuốc Giải độc gan bằng
thuốc nam điều trị bệnh nhân tăng
men gan tại Hà Tĩnh" do BS CKI
Bùi Thị Mai Hương làm chủ nhiệm.
Sau 12 tháng triển khai nghiên cứu,
ứng dụng. Kết quả, dựa trên những
kinh nghiệm và thực tế lâm sàng
trong điều trị các bệnh lý về gan.
Tính chất dược lý của các vị thuốc
y học cổ truyền Bệnh viên Y học cổ
truyền Hà Tĩnh đã tiến hành ứng
dụng bài thuốc nam "Giải độc gan"
trong điều trị bệnh nhân có biểu
hiện suy giảm chức năng gan.
Nguyên lý cơ bản của bài thuốc là
dựa trên tính năng tác dụng và phối
kết hợp của các vị thuốc nam sẵn có
trên địa bàn gồm 6 vị thuốc: Nhân
trần, rau má, khổ qua, sài hồ, ý dĩ,
diệp hạ châu.

Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu tiến cứu lâm sàng mở,
so sánh trước và sau điều trị không
có đối chứng. Chọn cỡ mẫu thuận
tiện gồm 60 bệnh nhân, trong đó 49
bệnh nhân nam (81,7%), 11 bệnh
nhân nữ (18,3%). Sau thời gian 2
tháng điều trị theo bài thuốc, kết quả
điều trị chung cho thấy: 41 bệnh
nhân cho kết quả tốt, 12 bệnh nhân
có kết quả khá, 7 bệnh nhân có kết
quả trung bình. Trong quá trình
dùng thuốc không có tác dụng phụ
nào đáng kể xẩy ra.

Đề tài vừa được Hội đồng
KHCN cấp tỉnh nghiệm thu. Hội
đồng đánh giá đề tài đã hoàn thành
mục tiêu, nội dung theo yêu cầu, bài
thuốc được ứng dụng có hiệu quả
trong điều trị bệnh nhân tăng men
gan. Kết quả, đề tài đạt yêu cầu.

PC
• Triển khai dự án: Tạo lập,

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

Vừa qua, Sở Khoa học và Công
nghệ phối hợp với UBND huyện
Hương Sơn, Trung tâm nghiên cứu
công nghệ& Sở hữu trí tuệ Ciptek tổ
chức Hội thảo triển khai dự án: Tạo
lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu

chứng nhận "Mật ong Hương Sơn"
dùng cho sản phẩm mật ong của
huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Tham dự có các ông: Nguyễn Huy
Trọng - Phó Giám đốc Sở KH&CN,
Nguyễn Hữu Dực - Phó Chánh Văn
phòng xây dựng NTM tỉnh, Nguyễn
Kiều Hưng - Phó Chủ tịch UBND
huyện, Lê Tất Chiến - Phó Giám
đốc Trung tâm Ciptek.

Hội thảo đã được ông Lê Tất
Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm
Ciptek trình bày tham luận: Khái
niệm về nhãn hiệu chứng nhận và
vai trò của việc xây dựng nhãn hiệu
chứng nhận đối với quá trình nâng
cao giá trị chuổi sản xuất và kinh
doanh sản phẩm. Ông Nguyễn Việt
Dũng cán bộ Trung tâm Ciptek giới
thiệu mục tiêu, nội dung và kế
hoạch triển khai dự án; quy chế
Quản lý và sử dụng nhãn hiệu
chứng nhận mật ong Hương Sơn.

Hội thảo đã nhận nhiều ý kiến
thảo luận, đóng góp của các đại biểu
là người nuôi ong, chính quyền địa
phương, hợp tác xã. Kết quả, đã đi
đến thống nhất cao các nội dung
chính để triển khai dự án bao gồm:
Xây dựng NHCN cho địa bàn toàn
huyện; nhóm sản phẩm; phương án
thiết kế logo; quy chế Quản lý và sử
dụng nhãn hiệu chứng nhận mật ong
Hương Sơn.

Mục tiêu dự án: Phát triển 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 Sơn". Góp
phần duy trì danh tiếng sản phẩm,
phát triển kinh tế xã hội của địa
phương và nâng cao đời sống người
dân sản xuất và kinh doanh sản
phẩm mật ong của địa phương.

PC
• Nghiên cứu, đánh giá, ứng

dụng công nghệ cào bóc, gia cố và
tái chế nguội tại chỗ trong duy tu,
bảo trì và nâng cấp các tuyến
đường bộ

Hội đồng KHCN chuyên ngành
cấp tỉnh vừa mới tổ chức họp đánh
giá nhiệm vụ KH&CN không sử
dụng ngân sách nhà nước đối với đề
tài “Nghiên cứu, đánh giá, ứng dụng
công nghệ cào bóc, gia cố và tái chế
nguội tại chỗ trong duy tu, bảo trì và

nâng cấp các tuyến đường bộ trên
địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” do ông Lê
Anh Sơn – Sở Giao thông vận tải
làm chủ nhiệm. Ông Nguyễn Huy
Trọng - Phó Giám đốc Sở làm Chủ
tịch Hội đồng

Mục tiêu của đề tài: Khảo sát
thực trạng hư hỏng các loại đường
(quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị
và đường giao thông nông thôn);
các loại kết cấu móng, mặt của áo
đường mềm cũ đã bị hư hỏng,
xuống cấp; ứng dụng công nghệ cào
bóc, gia cố và tái chế nguội tại chỗ
trong duy tu, bảo trì và nâng cấp
một số tuyến đường; so sánh tính
kinh tế kỹ thuật của công nghệ cào
bóc, gia cố và tái chế nguội tại chỗ
với một số phương án truyền thống
khác; đánh giá ưu, nhược điểm, hiệu
quả kinh tế - kỹ thuật từ đó đưa ra
các gải pháp, đề xuất kiến nghị
trong việc ứng dụng công nghệ.

Sau khi chủ nhiệm đề tài trình
bày báo cáo, Hội đồng KHCN đã
thảo luận, chấm điểm đề tài đủ điều
kiện nghiệm thu và có đánh giá: Đề
tài đáp ứng được yêu cầu thực tiển,
phù hợp với các loại mặt đường
hiện có trên địa bàn; sử dụng công
nghệ thi công hiện đại, dây chuyền
công nghệ đồng bộ; thân thiện với
môi trường, không tạo chất thải, ít
bụi bẩn; không phải nâng cốt cao độ
mặt đường; tận dụng tối đa vật liệu
kết cấu nền mặt đường hiện trạng
nên tiết kiệm tài nguyên, không phát
sinh chất thải rắn đưa đi khỏi công
trình; thời gian thi công nhanh, ít
ảnh hưởng đến an toàn giao thông;
cải thiện được cường độ nền mặt
đường, chịu tác động của nước
ngầm, nước mặt, không bị chảy
mềm dưới nắng nóng; giá thành phù
hợp, có tiềm năng ứng dụng, thương
mại hóa sản phẩm, cần ứng dụng
ngay cho các loại đường giao thông
của Hà Tĩnh.

QT
• Đánh giá, thẩm định đề tài

không sử dụng ngân sách nhà
nước: Nghiên cứu bào chế và
đánh giá hiệu quả thuốc trị bệnh
sỏi thận từ các thảo dược địa
phương.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà
Tĩnh nhận được Hồ sơ đề nghị đánh
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giá, thẩm định kết quả thực hiện
nhiệm vụ KH&CN không sử dụng
ngân sách nhà nước của Công ty Cổ
phần Dược Hà Tĩnh cho nhiệm vụ
Nghiên cứu bào chế và đánh giá
hiệu quả thuốc trị bệnh sỏi thận từ
các thảo dược địa phương. Sở đã
thực hiện thông báo và thực hiện hồ
sơ theo đúng quy định. Tiếp đo, Hội
đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức
họp đánh giá, thẩm định kết quả.
Thầy thuốc nhân dân, BSCKII. Trần
Xuân Dâng làm Chủ tịch Hội đồng.

Y học cổ truyền từ rất lâu đã có
các bài thuốc từ dược liệu điều trị
sỏi thận an toàn, kinh tế. Trong số
các dược liệu đó, có thể kể đến bài
thuốc đông y từ dược liệu Kim tiền
thảo. Công ty CP Dược Hà Tĩnh đã
dựa vào cơ chế bệnh sinh, kết hợp
với kinh nghiệm sử dụng thuốc nam
trong điều trị bệnh sỏi thận để sản
xuất ra Sinakarang và Sinakarang F.
Tuy nhiên, 2 loại thuốc này mới
dùng Kim tiền thảo làm thành phần
chính, tập trung vào tác dụng thanh
nhiệt, lợi thấp, lợi niệu thông lâm để
điều trị sỏi thận. Chính vì thế chưa
toàn diện trong giải quyết nguyên
nhân gây bệnh theo cơ chế bệnh
sinh YHCT và các triệu chứng do
sỏi gây ra. Việc kết hợp kim tiền
thảo cùng Xa tiền tử, Râu ngô, Kim
ngân hoa không chỉ có tác dụng bài
sỏi mà còn giải quyết được những
tồn tại của 2 loại thuốc trên.

Đề tài đã tận dụng nguồn dược
liệu tự nhiên ưu đãi có sẵn, kết hợp
đông dược với công nghệ sản xuất
tiên tiến, dạng bào chế hiện đại
mang lại nhiều sự tiện lợi cho người
sử dụng. Từ đó, xây dựng được quy
trình bào chế và quy trình sản xuất
sản phẩm trên quy mô công nghiệp
đảm bảo các yêu cầu trong sản xuất
thuốc và sản phẩm đạt các yêu cầu
chất lượng theo quy định của thuốc.

Sản phẩm NAKARANG được
bào chế dưới dạng thuốc cốm đã
chia liều dưới dạng gói và pha trong
nước ấm trước khi dùng. Qua kết
quả thử độc cấp tính và độc tính bán
trường diễn trên động vật tại khoa
dược lý - Viện kiểm nghiệm thuốc
trung ương cho thấy sản phẩm
không có độc tính và tính an toàn
cao.

Sau khi có kết quả thử độc tính,
sản phẩm tiếp tục được đánh giá tác

dụng trong điều trị bệnh sỏi thận tại
bệnh viện YHCT Hà Tĩnh trên 35
bệnh nhân đã cho kết quả: 17 bệnh
nhân có kích thước sỏi giảm 50%,
trong đó có 9 bệnh nhân hết hoàn
toàn, 14 bệnh nhân có kích thước
sỏi giảm 20-50% so với kích thước
ban đầu.

Kết quả được Hội đồng đánh giá
cao và đề nghị Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ công nhận kết
quả nghiên cứu không sử dụng ngân
sách nhà nước.

PC
• Nghiệm thu thành Đề tài:

Xác định sự phân bổ quần thể véc
tơ truyền bệnh sốt xuất huyết
Dengue và một số yếu tố liên quan
tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều ngày 11/12 vừa qua, Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà
Tĩnh tổ chức họp Hội đồng
KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu đề tài
“Xác định sự phân bổ quần thể véc
tơ truyền bệnh sốt xuất huyết
Dengue và một số yếu tố liên quan
tại Tỉnh Hà Tĩnh”, do Tiến sỹ
Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
làm chủ nhiệm đề tài.

Với mục tiêu xác định sự phân
bổ và mật độ quần thể véc tơ truyền
bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Hà
Tĩnh; xác định các yếu tố liên quan
tới sự phân bổ và phát triển của véc
tơ truyền bệnh xuất huyết Dengue
trên địa bàn Hà Tĩnh.

Qua 12 tháng triển khai nghiên
cứu, chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng
sự đã xác định sự có mặt của hai loài
muỗi Aedes tại Hà Tĩnh; ổ bọ gậy
nguồn của muỗi Aedes tại Hà Tĩnh
đa dạng và phong phú về chủng
loại, tập trung nhiều tại các dụng cụ
chứa nước như: bể, phế thải, lốp xe,
chum, vại, lu. Tỷ lệ dương tính với
bọ gậy khu vực đồng bằng cao nhất.
Bên cạnh đó, các yếu tố như nhiệt
độ, độ ẩm, lượng mưa tại Hà Tĩnh
cũng liên quan đến mật độ phát triển
muỗi Aedes. Qua đó, nhóm nghiên
cứu đã xác định kiến thức, thái độ,
thực hành về phòng chống bệnh sốt
xuất huyết Dengue của người dân
tại Hà Tĩnh còn chưa đúng, chưa đủ.
Từ đó, nhóm nghiên cứu đề tài cũng
đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng
cao kiến thức cho người dân chủ

động phòng, chống sốt xuất huyết.
Hội đồng nghiệm thu và các đại

biểu tham dự đều đánh giá cao kết
quả nghiên cứu, và khẳng định kết
quả nghiên cứu của Đề tài ứng dụng
được trên địa bàn toàn tỉnh. Đề tài
được Hội đồng đồng ý cho nghiệm
thu.

PC
• Nghiên cứu, phát huy giá trị

văn hoá của Người Hà Tĩnh trong
thời kỳ hội nhập 

Sáng ngày 25/12, tại Sở
KH&CN Hà Tĩnh, Hội đồng KHCN
chuyên ngành cấp tỉnh do Ông Võ
Hồng Hải - Trưởng ban Tổ chức
Tỉnh ủy làm Chủ tịch, đã tổ chức
họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu,
phát huy giá trị văn hoá của Người
Hà Tĩnh trong thời kỳ hội nhập” do
ThS. Bùi Xuân Thập - GĐ Sở Văn
hoá, Thể thao và Du lịch làm chủ
nhiệm.

Sau 24 tháng triển khai, nghiên
cứu với 3 nội dung chính: 1/ Nghiên
cứu những giá trị văn hoá của người
Hà Tĩnh trong quá khứ; 2/ nghiên
cứu những giá trị văn hoá người Hà
Tĩnh đương đại; 3/ nghiên cứu
những giải pháp phát huy giá trị văn
hoá của người Hà Tĩnh trong thời kỳ
hội nhập. Với các nội dung triển
khai đề tài đã góp phần xây dựng
nền văn hoá và con người Hà Tĩnh
phát triển toàn diện, hướng đến
chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh
thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và
khoa học. Hoàn thiện các chuẩn
mực giá trị văn hoá và con người Hà
Tĩnh, tạo môi trường và điều kiện để
phát triển về nhân cách, đạo đức, trí
tuệ, năng lực, sáng tạo, thể chất, tâm
hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ
công dân, ý thức tuân thủ pháp luật.
Hoàn thiện thể chế, chế định pháp
lý và thiết chế văn hoá đảm bảo xây
dựng và phát triển văn hoá, con
người trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội
nhập quốc tế...

Đề tài đã được Hội đồng trao đổi
thảo luận, chấm điểm đạt yêu cầu và
đề nghị chủ nhiệm chỉnh sửa hoàn
thiện theo góp ý của các thành viên
Hội đồng trước khi thanh lý hợp
đồng.

QT
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