Trong số này
2. Phát triển KH&CN - khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh Thanh Hóa.
TS. Lê Minh Thông
7. Triển khai có hiệu quả Chương trình Hỗ trợ phát triển tài sản
trí tuệ góp phần tạo dựng thương hiệu và phát triển thương
hiệu các sản phẩm du lịch xứ Thanh. TS. Nguyễn Ngọc Túy
13. Ứng dụng tiến bộ KHKT xây dựng các mô hình phát triển cây
dược liệu quý hiếm ở huyện Quan Sơn.
ThS. Nguyễn Ngọc Tiến
15. Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa với các hoạt
động tổ chức hội thi, giải thưởng Sáng tạo KH&CN, góp phần đưa
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
TS. Lê Đình Sơn
18. Nâng cao năng lực các tổ chức KH&CN, xây dựng doanh
nghiệp KH&CN - động lực phát triển sản xuất nông nghiệp và
phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
TS. Mai Nhữ Thắng
22. Trường Đại học Hồng Đức với việc đào tạo sinh viên khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo.
PGS. TS. Hoàng Thị Mai

Chịu trách nhiệm xuất bản
TS. Lê Minh Thông

25. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa với công tác truyền
thông KH&CN.
KS. Nguyễn Văn Hùng

Ban biên tập

30. Vai trò của người nông dân trong công cuộc xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
ThS. Đinh Thị Bình; ThS. Bùi Đình Thành

Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa

Tổng biên tập
TS. Nguyễn Ngọc Túy

Phó Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa

Biên tập viên
KS. Nguyễn Văn Hùng
CN. Hoàng Quốc Khánh
ThS. Lê Xuân Minh
ThS. Đàm Bá Quang

Thư ký biên tập
CN. Lưu Thị Hoài

33. Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng
quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2016.
CN. Hoàng Quốc Khánh
35. Hoạt động nghiên cứu ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
CN. Nguyễn Thị Hòa
39. Kết quả nghiên cứu khoa học đề tài “Nghiên cứu xây dựng
mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi
Thanh Hóa”.
ThS. Vương Thị Hải Yến
42. Phân tích SWOT đối với phát triển du lịch ở bản Đốc, xã Cổ
Lũng và bản Tôm, xã Ban Công, huyện Bá Thước.
TS. Lê Thị Thảo, TS. Nguyễn Bích Thục
47. Bóng đá Delta hướng ra thị trường từ con đường khoa học.
KS. Nguyễn Trọng Thấu
50. Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung tiếp tục
khẳng định thương hiệu “Vàng Kim Chung”
KS. Nguyễn Hữu Bình

In 700 cuốn tại Công ty CP in báo
Thanh Hóa; Giấy phép xuất bản
số: 61/GP-STTTT ngày 16/5/2017
của Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh Hóa. In xong và nộp lưu chiểu
Quý II năm 2017.

52. Rượu Chi Nê sản phẩm của doanh nghiệp KH&CN.
KS. Nguyễn Công Chính
55. Kết quả nghiên cứu sản xuất giống cây Sến mật bằng phương
pháp giâm hom.
ThS. Nguyễn Thế Đại
58. Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc
gia đến năm 2025”.
ThS. Lê Kim Cương
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PHÁT TRIỂN KH&CN - KHÂU ĐỘT PHÁ
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA
TS. Lê Minh Thông*

N

ghị quyết Hội nghị TW 6 (Khóa XI) đã
khẳng định quan điểm “Phát triển và
ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng
đầu, là một trong những động lực quan trọng
nhất để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và
bảo vệ Tổ quốc”. Xác định vai trò đặc biệt
quan trọng của KH&CN đối với phát triển KTXH, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh
Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã
xác định khâu đột phá “nâng cao năng lực
nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các
tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển
KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân”. Để tổ
chức thực hiện thắng lợi khâu đột phá về
KH&CN, ngày 09/11/2016 UBND tỉnh Thanh
Hóa đã ban hành Kế hoạch hành động số
169/KH-UBND.
Dưới đây là một số kết quả hoạt động
KH&CN nổi bật có tính chất đột phá đối với
phát triển KT-XH của tỉnh trong thời gian qua
và những nội dung trọng tâm cần phải tiếp
tục quan tâm giải quyết để thực hiện thắng lợi
khâu đột phá về KH&CN theo Kế hoạch hành
động của UBND tỉnh.
1. Kết quả nổi bật
Một là, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao các tiến bộ KH&CN được đẩy
mạnh với việc tổ chức thực hiện thành công
nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và cấp
tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển của
từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực,
nhất là trong nông nghiệp và y dược.
Các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương
trình KH&CN quốc gia: đã có 19 dự án thuộc
* Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa.
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các Chương trình KH&CN quốc gia được
triển khai thực hiện. Các dự án đã tập trung
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, giúp
các địa phương tiếp nhận các mô hình ứng
dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến như: nuôi
nhím, nhân giống cây lâm nghiệp và trồng
rừng thâm canh; phát triển kinh tế theo
hướng sinh thái tổng hợp tại khu bảo tồn
thiên nhiên; sản xuất, chế biến và tiêu thụ
nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công
nghiệp; xác định bộ giống và cơ cấu giống
lúa thích hợp cho vùng thâm canh lúa năng
suất, chất lượng, hiệu quả cao; cơ cấu giống
mía phù hợp cho các vùng nguyên liệu mía
đường; nghiên cứu giải pháp chống thoái
hóa, phục hồi và phát triển bền vững rừng
luồng; nghiên cứu công nghệ sinh sản nhân
tạo sản xuất một số giống cá quí bản địa...
Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức liên
quan đến sở hữu trí tuệ; Tạo lập, quản lý và
khai thác các nhãn hiệu tập thể...
Các nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương
trình KH&CN trọng điểm của tỉnh: Đã triển
khai 6 chương trình với hơn 220 nhiệm vụ
mới được triển khai thực hiện trên tất cả các
lĩnh vực kinh tế - xã hội, các địa bàn trong
tỉnh; hơn 170 nhiệm vụ được nghiệm thu.
Sang giai đoạn 2016 - 2020, triển khai thực
hiện 6 chương trình KH&CN trọng điểm:
Phát triển tiềm lực KH&CN; Ứng dụng
KH&CN phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao; Đổi mới công nghệ, ứng dụng KH&CN
nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh
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tranh của sản phẩm hàng hóa; Ứng dụng các
thành tựu KH&CN trong Y dược phục vụ
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng;
Ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý, khai
thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên và
bảo vệ môi trường; Khoa học xã hội và nhân
văn phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong
năm 2016 đã triển khai thực hiện 133 nhiệm
vụ KH&CN, trong đó: 95 nhiệm vụ chuyển
tiếp, 38 nhiệm vụ mới; đã nghiệm thu 45
nhiệm vụ. Ở các mức độ khác nhau, các
nhiệm vụ KH&CN đã góp phần tích cực vào
sự phát triển KT-XH của tỉnh.
Hai là, tiềm lực KH&CN của tỉnh được
tăng cường.
Hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ
tiếp tục được kiện toàn. Toàn tỉnh hiện có 51
tổ chức KH&CN, trong đó 31 tổ chức KH&CN
công lập và 20 tổ chức KH&CN ngoài công
lập. Trong 5 năm qua, các trung tâm nghiên
cứu của tỉnh được quan tâm đầu tư hạ tầng cơ
sở vật chất - kỹ thuật, với tổng nguồn vốn đã
đầu tư gần 450 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ
NSNN đầu tư cho các trung tâm nghiên cứu
công lập khoảng 250 tỷ đồng, vốn các doanh
nghiệp đầu tư cho các trung tâm nghiên cứu
ngoài công lập khoảng 200 tỷ đồng. Nhằm
nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của
hệ thống tổ chức KH&CN, đặc biệt là tổ chức
KH&CN công lập, ngày 29/6/2015, Chủ tịch
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
2397/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát
triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2020. Triển khai thực
hiện Quy hoạch, nhằm nâng cao năng lực,
hiệu quả hoạt động các trung tâm nghiên cứu
công lập, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở
NN&PTNT chủ trì phối hợp với các ngành liên
quan xây dựng Đề án thành lập Viện Khoa
học Nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập các
trung tâm nghiên cứu trực thuộc Sở
NN&PTNT. Các tổ chức KH&CN ngoài công
lập, nhất là một số doanh nghiệp như Công ty
cổ phần Mía đường Lam Sơn, Công ty Cổ
phần công nông nghiệp Tiến Nông, Công ty
Dược, Vật tư y tế… bước đầu đã quan tâm đến
đầu tư cho hoạt động KH&CN. Liên kết, hợp

tác giữa tổ chức KH&CN với doanh nghiệp
trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng
dụng, đổi mới công nghệ, đào tạo nhân lực
được quan tâm.
Bên cạnh hệ thống các phòng thí
nghiệm, thử nghiệm công lập, nhiều doanh
nghiệp đã đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm
với trang thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn
LAS, VILAS. Ngoài phòng thí nghiệm, thử
nghiệm phục vụ sản xuất nội bộ ở một số
doanh nghiệp lớn.., trên địa bàn tỉnh có 20
phòng thí nghiệm, thử nghiệm chuyên
ngành thuộc các doanh nghiệp hoạt động
dịch vụ thí nghiệm, thử nghiệm.
Về phát triển nguồn nhân lực KH&CN:
Thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, triển khai
thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực của
tỉnh, các nội dung về phát triển nhân lực
KH&CN đều đã được tổ chức thực hiện, đạt
được kết quả khích lệ. Đến nay, toàn tỉnh đã
có 147.410 cán bộ KH&CN. Trong đó, có 184
Tiến sỹ (trong đó 01 Giáo sư, 18 Phó Giáo
sư). Nhân lực KH&CN các tổ chức KH&CN
trên địa bàn tỉnh (bao gồm của TW và của
tỉnh) hiện có 2.703 người, bằng 1,8% tổng số
nhân lực KH&CN của tỉnh. Trong đó: Nhân lực
KH&CN các tổ chức TW đóng trên địa bàn
tỉnh: 465 người; Nhân lực KH&CN các tổ chức
KH&CN của tỉnh có: 2.131 người (15 Phó
Giáo sư, 142 Tiến sĩ). Nguồn nhân lực nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ toàn
tỉnh có 1.933 người. Một số cán bộ KH&CN
trình độ cao đã hết tuổi lao động nhưng có
tâm huyết và còn sức khỏe được tiếp tục làm
việc, nghiên cứu khoa học ở các cơ sở giáo
dục đại học, các hội khoa học và kỹ thuật.
Ba là, thị trường KH&CN đã có những khởi
động bước đầu; hệ thống doanh nghiệp
KH&CN đã được hình thành và phát triển.
Một số tổ chức KH&CN đã thương mại hóa
kết quả nghiên cứu KH&CN thông qua các
hợp đồng chuyển giao (bán) quyền đối với
các sản phẩm nghiên cứu khoa học như:
Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ
thuật giống cây trồng nông nghiệp đã chuyển
giao 3 giống lúa (Thuần Việt 7 - trị giá 250
triệu đồng; Thuần Việt 1 trị giá 350 triệu
SỐ 02/2017
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đồng, Thuần Việt 2 trị giá 300 triệu đồng).
Trường Đại học Hồng Đức đang xúc tiến
chuyển giao giống lúa Hồng Đức 9 (trị giá
khoảng 250 triệu đồng). Đây là những tín
hiệu đáng mừng về xu hướng phát triển của
thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh. Việc
phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN
được quan tâm. Từ tháng 4/2014, khi doanh
nghiệp KH&CN đầu tiên được công nhận,
đến nay toàn tỉnh đã có 15 đơn vị được cấp
giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN,
đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng. Các doanh
nghiệp KH&CN sau khi được công nhận đã
đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở vật chất - kỹ
thuật, đào tạo nguồn nhân lực KH&CN nâng
cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và
chuyển giao KH&CN phục vụ sản xuất và đời
sống, với tổng kinh phí đã đầu tư trên 370 tỷ
đồng cho hoạt động KH&CN. Điển hình là
Công ty TNHH Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lam
Sơn đã đầu tư máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng
kỹ thuật gần 200 tỷ đồng. Riêng năm 2016,
các doanh nghiệp KH&CN đã đầu tư cho
KH&CN trên 245 tỷ đồng, tổng doanh thu
từ sản phẩm KH&CN trên 682 tỷ đồng; có
07 doanh nghiệp được Bộ KH&CN phê duyệt
cho thực hiện các dự án thuộc các chương
trình KH&CN quốc gia.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được,
cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận rằng,
còn không ít vấn đề mà KH&CN cần phải tiếp
tục quyết liệt khắc phục, đổi mới tạo sức đột
phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Đổi mới
công nghệ, thiết bị trong các doanh nghiệp
còn chậm. Sản phẩm công nghệ cao, sản
phẩm ứng dụng công nghệ cao còn ít. Chưa
có sản phẩm, lĩnh vực sản xuất đạt trình độ
quốc gia và khu vực. Tiềm lực KH&CN tuy có
được quan tâm phát triển song vẫn chưa đáp
ứng được yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết
bị cho hoạt động KH&CN còn thiếu thốn, lạc
hậu, thiếu đồng bộ. Nhân lực KH&CN trong
các tổ chức KH&CN còn mỏng; năng lực và
hiệu quả hoạt động KH&CN của đa số các tổ
chức KH&CN còn thấp. Thị trường KH&CN
phát triển chậm.
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Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tại Công ty CP
Mía đường Lam Sơn.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để
KH&CN Thanh Hóa thực sự là khâu đột phá
đối với phát triển KT-XH của tỉnh.
Bám sát Kế hoạch hành động thực hiện
khâu đột phá về KH&CN của UBND tỉnh,
trong thời gian tới KH&CN Thanh Hóa tiếp tục
triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung
sau đây:
Nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng
dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN
của tỉnh
Phát triển hệ thống tổ chức KH&CN: Tiếp
tục rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển các
tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh đến năm
2020; trong đó chú ý sắp xếp lại hợp lý các tổ
chức KH&CN của các ngành, các trường đại
học, cao đẳng và bổ sung vào quy hoạch các
tổ chức KH&CN trực thuộc doanh nghiệp,
nhất là doanh nghiệp sản xuất những sản
phẩm chủ lực của tỉnh. Nghiên cứu thành lập
Viện Khoa học Nông nghiệp; nâng cấp Trung
tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thanh Hóa. Khuyến khích phát triển các tổ
chức KH&CN, các phòng thí nghiệm, thử
nghiệm ngoài công lập.
Hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập các tổ
chức KH&CN, các phòng thí nghiệm trực
thuộc doanh nghiệp. Phấn đấu đến 2020 có
ít nhất 5 doanh nghiệp có trung tâm nghiên
cứu, phòng thí nghiệm, thử nghiệm hiện đại.
Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp KH&CN;
phấn đấu đến 2020 có ít nhất 30 doanh
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nghiệp KH&CN; Hỗ trợ thành lập và hoạt
động 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo, trong đó có 5 doanh nghiệp có dự
án KH&CN kêu gọi được vốn thành công từ
các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây
dựng 03 cơ sở ươm tạo doanh nghiệp
KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho các tổ chức KH&CN, các phòng
thí nghiệm, thử nghiệm: Đầu tư có trọng tâm,
trọng điểm đối với các tổ chức KH&CN thuộc
khu vực nhà nước, để nâng cao năng lực
nghiên cứu triển khai của các tổ chức này đạt
trình độ khá so với mặt bằng chung của cả
nước. Trong đó, tiếp tục tăng cường đầu tư
nâng cao năng lực các trung tâm ứng dụng
tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu
chuẩn đo lường chất lượng theo Quyết định
số 317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của Thủ
tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án
“Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng
tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu
chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương”. Trong đó,
tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho Trung tâm Thông tin Ứng dụng
chuyển giao KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật tiêu
chuẩn đo lường chất lượng Thanh Hóa, Trung
tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công
nghệ sinh học Thanh Hóa và các trung tâm
nghiên cứu ứng dụng KH&CN chuyên ngành
trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp
trực thuộc Sở NN&PTNT.
Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng
cho: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân;
khu nông nghiệp công nghệ cao thị trấn
Thống Nhất, huyện Yên Định; vùng sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao dọc tuyến đường
Hồ Chí Minh để phát triển sản phẩm nông
nghiệp chủ lực; khu công nghệ thông tin tập
trung (phần mềm, nội dung số) tại Khu Đông
Nam thành phố Thanh Hóa. Hỗ trợ đầu tư cơ
sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho các
phòng thí nghiệm, thử nghiệm của doanh
nghiệp KH&CN, doanh nghiệp sản xuất

những sản phẩm trọng điểm của tỉnh ở quy
mô lớn.
Tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt
động KH&CN: Đảm bảo tổng đầu tư xã hội
cho khoa học đạt 2% GRDP; trong đó tỷ
trọng ngân sách Nhà nước khoảng 30-35%.
Hàng năm dành khoảng 30% trong tổng chi
ngân sách nhà nước cho KH&CN để phát
triển hạ tầng KH&CN. Bố trí tăng dần tỷ lệ chi
ngân sách cho KH&CN, gồm: Ngân sách địa
phương (chi sự nghiệp khoa học, chi đầu tư
phát triển KH&CN), ngân sách trung ương
(khai thác từ các chương trình cấp nhà nước,
cấp bộ) để đến năm 2020 đạt 2% chi ngân
sách tỉnh trở lên. Tạo điều kiện hỗ trợ tích cực
để các tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh tham
gia các chương trình, dự án về KH&CN của
Trung ương, của các tổ chức quốc tế. Phấn
đấu trong giai đoạn 2016 - 2020, số vốn được
hỗ trợ từ các chương trình dự án KH&CN của
Trung ương, của các tổ chức quốc tế tăng
30% so với giai đoạn 2011 - 2015. Khuyến
khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới
công nghệ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết
bị cho các phòng thí nghiệm, trung tâm phân
tích, kiểm định, kiểm nghiệm trực thuộc
doanh nghiệp.
Xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách
thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn
nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng
cao: Rà soát, đánh giá nhu cầu và thực trạng
sử dụng nhân lực KH&CN chất lượng cao
trong từng ngành, từng đơn vị. Trên cơ sở đó
có cơ chế, chính sách để thu hút, đào tạo, bồi
dưỡng, sử dụng có hiệu quả nhân lực KH&CN
chất lượng cao; đặc biệt chú trọng việc sử
dụng có hiệu quả đội ngũ nhân lực KH&CN
chất lượng cao hiện có. Thực hiện cơ chế hỗ
trợ doanh nghiệp thuê chuyên gia về
KH&CN. Có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng,
luân chuyển phù hợp để nâng cao trình độ
của cán bộ KH&CN trong các tổ chức
KH&CN của các ngành, các trường. Phấn
đấu đến năm 2020, số cán bộ trong các tổ
chức KH&CN của các ngành, các trường có
trình độ từ thạc sĩ và tương đương đạt 60% trở
lên; mỗi tổ chức KH&CN có ít nhất 01 tiến sĩ.
Tổ chức các hoạt động tôn vinh xứng đáng
SỐ 02/2017

5

nghieân cöùu - trao ñoåi

những cá nhân, tổ chức có các phát minh,
sáng chế, công trình KH&CN đem lại hiệu
quả cao.
Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng
dụng, chuyển giao KH&CN, thúc đẩy hình
thành thị trường KH&CN
Tập trung vào: tăng cường thu hút đầu tư
đối với sản phẩm mới, công nghệ cao; đổi
mới mạnh mẽ công nghệ đối với sản phẩm
truyền thống; tăng cường xác lập quyền sở
hữu trí tuệ và áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng tiên tiến nhằm nâng cao khả năng cạnh
tranh của sản phẩm
Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư các dự
án sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm có
hàm lượng công nghệ cao (Sản phẩm sau lọc
hóa dầu, ô tô, plastic, cơ khí, thiết bị, thép
cán, phần mềm và nội dung số...). Có cơ chế
khuyến khích đặc biệt các dự án đầu tư sản
xuất sản phẩm công nghệ cao. Khuyến khích
các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp lớn
liên kết, liên doanh với các nông, lâm trường
trong tỉnh tham gia thực hiện các dự án đầu
tư vào các khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao; khuyến khích đổi mới công nghệ,
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến
để nâng cao chất lượng sản phẩm hoặc tạo
ra sản phẩm mới đạt tiêu chuẩn quốc tế
nhằm tăng khả năng cạnh tranh, tiếp tục mở
rộng thị trường. Khuyến khích, hỗ trợ các
doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương
hiệu đối với sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là
các sản phẩm chủ lực của tỉnh; Hỗ trợ các
doanh nghiệp phần mềm và nội dung số
đăng ký sở hữu trí tuệ quyền tác giả cho sản
phẩm phần mềm và nội dung số trọng điểm
của Thanh Hóa; Khuyến khích hỗ trợ tổ chức
cá nhân sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, nuôi
trồng thủy sản áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng, áp dụng quy trình sản xuất sạch để
sản phẩm đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh
an toàn thực phẩm.
Tiếp tục tham gia và thực hiện có hiệu quả
các nhiệm vụ KH&CN thuộc các chương trình
KH&CN quốc gia và triển khai thực hiện các
chương trình KH&CN trọng điểm giai đoạn
2016-2020, tập trung vào 5 lĩnh vực tạo nên
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sức đột phá nhằm phát triển nhanh và bền
vững KT-XH của tỉnh đó là: nông nghiệp; y
dược; công nghệ thông tin; bảo vệ môi trường
và ứng phó biến đổi khí hậu; hoạt động của
chính quyền các cấp.
Đẩy mạnh việc giao quyền sở hữu, quyền
sử dụng và thương mại hóa các kết quả
nghiên cứu có sử dụng ngân sách của nhà
nước cho cơ quan chủ trì nhiệm vụ KH&CN
hoặc tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Triển khai
việc công nhận kết quả nghiên cứu KH&CN
không sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ
các tổ chức, cá nhân thương mại hóa sản
phẩm tự nghiên cứu của mình. Đẩy mạnh
hoạt động kết nối cung - cầu về công nghệ;
các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường
KH&CN như: cung cấp thông tin, tổ chức giới
thiệu về công nghệ; tư vấn về mua bán công
nghệ, mua bán các kết quả nghiên cứu; hỗ
trợ trong việc đánh giá, định giá công nghệ.
Xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách
thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng
KH&CN cao; cơ chế khuyến khích doanh
nghiệp ứng dụng KH&CN, đổi mới công nghệ thiết bị; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
KH&CN, hình thành các doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo.
Có cơ chế khuyến khích đặc biệt đối với
các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công
nghệ cao. Khuyến khích các tập đoàn kinh
tế, các doanh nghiệp lớn liên kết, liên
doanh thực hiện các dự án đầu tư vào khu
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam
Sơn - Sao Vàng; khu nông nghiệp công
nghệ cao thị trấn Thống Nhất, huyện Yên
Định; vùng sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao dọc tuyến đường Hồ Chí Minh.
Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào
Khu công nghệ thông tin tập trung. Xây
dựng và triển khai Chương trình hỗ trợ phát
triển các doanh nghiệp KH&CN, doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai
đoạn 2017-2020 tỉnh Thanh Hóa; ươm tạo
công nghệ, doanh nghiệp KH&CN; cơ chế
chính sách ươm tạo các doanh nghiệp phần
mềm và nội dung số.
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TRIỂN KHAI CÓ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN
TRÍ TUỆ GÓP PHẦN TẠO DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH XỨ THANH
TS. Nguyễn Ngọc Túy*

Thanh Hóa là tỉnh có nhiều sản phẩm đặc sản giá trị kinh tế cao, đặc biệt là các sản
phẩm du lịch, nông - lâm - Thủy sản, tiểu thủ công nghiệp gắn liền với các vùng địa lý.
Để nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đem lại lợi
nhuận cao cho người sản xuất, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) Thanh Hóa đã hỗ trợ tạo lập và phát triển thành công nhiều tài sản trí tuệ là
các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Bài viết chia sẻ những kết quả nổi bật cùng những tồn
tại hạn chế và đề xuất giải pháp đối với hoạt động này để góp phần đưa Du lịch Thanh
Hóa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Công tác hỗ trợ và phát triển tài sản trí
tuệ ở Thanh Hóa
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ đã được triển khai có hiệu quả trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần gia tăng số
lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu
công nghiệp; hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát
triển gần 20 chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể,
nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc
sản địa phương; hỗ trợ ứng dụng 1 giải pháp
hữu ích để sản xuất gạch không nung từ bột
đá phế thải; hỗ trợ thành lập các Hội để quản
lý tài sản trí tuệ cộng đồng; tập huấn về sở
hữu trí tuệ cho hơn 300 lượt người...
Sau khi được đăng ký bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ, Sở KH&CN đã hướng dẫn các địa
phương tăng cường các hoạt động quảng bá,
giới thiệu sản phẩm ra thị trường thông qua
các hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc
tiến đầu tư trong và ngoài tỉnh: Hội chợ Công
nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp chào mừng 50
chiến thắng Hàm Rồng; Hội chợ - triển lãm

thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai
đoạn 2010 - 2015, chào mừng Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVIII; Hội chợ công nghệ và
thiết bị quốc tế Việt Nam 2015... Đặc biệt,
một số sản phẩm như “Tơ Hồng Đô”, “Chè
lam Phủ Quảng” đã được giới thiệu ra các thị
trường nước ngoài và được bạn bè quốc tế
đặc biệt quan tâm: “Tơ Hồng Đô” đã được
xuất khẩu sang các thị trường như Lào,
Campuchia, Thái Lan; “Chè lam Phủ Quảng”
nằm trong top 50 đặc sản quà tặng của Việt
Nam trong năm 2013. Một số sản phẩm khác
như “Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng”, “Nước
mắm Khúc Phụ”, “Chè lam Phủ Quảng” đang
tiến hành các thủ tục đăng ký mã vạch để
đưa vào siêu thị.
Hàng năm, Sở KH&CN hướng dẫn UBND
các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Thọ Xuân và
Thường Xuân đã được bảo hộ các chỉ dẫn
địa lý: “Chiếu cói Nga Sơn”; “Mắm tôm Hậu
Lộc”, “Bưởi Luận Văn” và “Quế Ngọc
Thường Xuân ” xây dựng và triển khai các

* Phó Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa.
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mô hình liên kết sản xuất, phát triển các sản
phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo
chuỗi giá trị.
Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác và phát
triển thương hiệu sản phẩm đã được bảo hộ
tài sản trí tuệ vẫn còn nhiều hạn chế. Các sản
phẩm chủ yếu vẫn được tiêu thụ ở trong tỉnh
và các tỉnh lân cận. Việc quảng bá, giới thiệu
sản phẩm tại các thị trường nước ngoài còn
gặp nhiều khó khăn do các rào cản thương
mại, chính sách pháp luật của nước sở tại và
kinh phí để theo đuổi việc đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài. Các địa
phương nơi có sản phẩm được bảo hộ chưa
vận hành tốt hệ thống các công cụ, phương
tiện phục vụ công tác quản lý để xây dựng và
triển khai các mô hình liên kết sản xuất, phát
triển các sản phẩm đã được bảo hộ Tài sản
Trí tuệ theo chuỗi giá trị. Một số địa phương
có tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế
du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn chưa
thực sự quan tâm xây dựng và bảo hộ tài sản
Trí tuệ cho các sản phẩm du lịch.
Dưới đây là một số sản phẩm truyền thống
đặc trưng của tỉnh đã được hỗ trợ tạo lập, quản
lý và phát triển tương đối tốt thời gian qua:
“Bưởi Luận Văn” là sản phẩm gắn liền với
khu di tích lịch sử Lam Kinh (xã Lam Sơn,
huyện Thọ Xuân). Năm 1418-1428, trong
cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc

Minh, vua Lê Thái Tổ đã đóng quân tại đây và
lấy tên làng Luận Văn (xã Thọ Xương, huyện
Thọ Xuân) đặt cho sản phẩm bưởi của làng.
Từ đó, hàng năm người dân địa phương chọn
bưởi Luận Văn làm sản phẩm tiến vua. Bưởi
Luận Văn rất được ưa chuộng trên thị trường,
nhất là vào các dịp ngày rằm, mùng một, và
đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán do bưởi
có màu đỏ, mùi thơm đặc trưng không giống
bất kỳ loại bưởi nào khác; đồng thời có thể
neo trái trên cây đến dịp Tết Nguyên Đán dù
bưởi chín từ tháng 9 - 10 âm lịch. Khoảng 2 năm
trở lại đây, nhu cầu trên thị trường về loại bưởi
này tăng cao, giúp giá bán tăng gần gấp đôi.
Rõ ràng, giá trị gia tăng của bưởi Luận Văn là
nhờ vào danh tiếng do được bảo hộ thương
hiệu (chỉ dẫn địa lý), hay nói cách khác, nhờ
có thương hiệu mà giá của bưởi Luận Văn
cao hơn hẳn so với sản phẩm cùng loại
không được bảo hộ.
“Nước mắm Khúc Phụ” được chiết xuất từ
cốt cá cơm và cá nục, mang đậm hương vị
của biển cả và nét đặc trưng rất riêng của
vùng biển Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Nghề làm
nước mắm ở Khúc Phụ ra đời từ cuối thế kỷ XVII
do thương gia Cao Văn Điển, ở Đức Thọ, Hà
Tĩnh truyền tới; sản phẩm nổi tiếng từ nhiều
đời nay, được phân phối rộng khắp các tỉnh
phía Bắc, thậm chí sang tận Hồng Kông,
Trung Quốc. Việc xây dựng thành công nhãn
hiệu tập thể cho sản phẩm “Nước mắm Khúc
Phụ” không chỉ gìn giữ và
nâng cao giá trị sản phẩm, mà
còn giúp chuyển đổi sang mô
hình sản xuất hàng hóa tập
trung, góp phần nâng cao thu
nhập cho số đông người lao
động ở địa phương. Hiện nay,
ở xã Hoằng Phụ, huyện
Hoằng Hóa (chủ yếu ở 3 thôn
Bắc Sơn, Hợp Tân và Hồng
Kỳ) có khoảng 1.000 hộ chế
biến và kinh doanh nước mắm,
với sự tham gia của gần 1.500

Đặc sản bưởi tiến Vua của làng Luận Văn.
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lao động, riêng thôn Bắc Sơn có tới 450/600
hộ tham gia làm nghề. Thu nhập trung bình ở
các thôn này khoảng 7 triệu đồng/người/năm,
cao gần gấp đôi so với các thôn khác. Mỗi
năm, ở đây sản xuất khoảng 15 đến 18 triệu
lít nước mắm các loại, giá trị đạt 20-23 tỷ
đồng, chiếm 35% tổng giá trị sản xuất của địa
phương. Từ khi nước mắm Khúc Phụ được
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) trao chứng
nhận, có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng đã
củng cố lòng tin cho người tiêu dùng, giúp thị
trường không ngừng được mở rộng, tạo ra một
thương hiệu mới đầy sức sống.
“Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng” được
đăng bạ Nhãn hiệu tập thể năm 2015, số
Giấy chứng nhận 255705, ngày cấp
15/12/2015. Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng
Tĩnh Gia là một trong những sản phẩm đặc
trưng của vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa,
Việt Nam. Nghề làm nước mắm ở Do Xuyên Ba Làng đã hình thành hàng trăm năm.
Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng được người
dân sử dụng rất thường xuyên trong bữa ăn
hàng ngày hoặc chế biến ra nhiều món ăn
có hương vị thơm ngon. Nước mắm Do
Xuyên - Ba Làng chẳng những là một loại
nước mắm được nhiều người dân tỉnh Thanh
Hóa tiêu dùng mà còn được tiêu dùng ở
nhiều vùng miền trong cả nước và có tiềm
năng xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện nay,
nghề làm nước mắm đã và đang phát triển
mạnh, là nghề truyền thống của địa phương
với hơn 66 cơ sở lớn nhỏ và hơn 100 hộ sản
sản xuất và buôn bán nhỏ lẻ. Đưa ra thị
trường trên 4 triệu lít sản phẩm mỗi năm.
“Bánh gai Tứ Trụ” là sản phẩm từ lâu đời
của làng Mía, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân,
Thanh Hóa. Từ thế kỷ thứ XV, người dân
làng Mía đã làm “bánh gai Tứ Trụ” để cúng
giỗ Lê Lợi, Lê Lai và ông bà tổ tiên trong dịp
Tết Nguyên đán và các dịp lễ hội. Dần dần,
nghề làm bánh gai được phổ biến ra các
làng khác trong xã Thọ Diên, trở thành đặc
sản nổi tiếng ở xứ Thanh, cũng như trên cả

nước. Mùi thơm của lá chuối khô quyện lẫn
với bột nếp, lá gai, đậu xanh, dừa tươi, cùng
bí quyết làm bánh hàng trăm năm tạo nên
hương vị đặc trưng riêng, rất lôi cuốn của
bánh gai Tứ Trụ. Sản phẩm này cùng với
chè Sánh, chè Lược và cá rô Đầm Sét đã
tạo nên thương hiệu cho vùng đất Thọ Xuân,
là món quà không thể thiếu khi du khách
đến thăm khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Vì
vậy, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể
“bánh gai Tứ Trụ” không chỉ góp phần giữ
gìn và phát triển thương hiệu cho đặc sản
địa phương, mà còn giúp nhiều người dân ở
Thọ Diên xóa nghèo, nhiều hộ vươn lên làm
giàu từ chính hương vị đậm đà bản sắc quê
hương, bản sắc dân tộc.
“Chè lam Phủ Quảng” là sản phẩm đặc
trưng của vùng trung du tỉnh Thanh Hóa,
trong đó huyện Vĩnh Lộc là trung tâm. Vào
thời hoàng kim nhất - những năm 80 của thế
kỷ XX, chè lam Phủ Quảng “ra Bắc vào
Nam”, trở thành hàng hóa được nhiều người
ưa chuộng, giúp nhiều hộ gia đình làm nghề
trở nên giàu có. Nhờ sự pha chế theo tỷ lệ
phù hợp các nguyên liệu nếp cái hoa vàng,
mật mía, lạc nhân, gừng tươi, mạch nha và
một số gia vị theo bí quyết gia truyền, chè
lam Phủ Quảng có mùi thơm của lạc, bột
nếp cái hoa vàng, gừng tươi, vị giòn tan khi
thưởng thức… hòa quyện với nhau, tạo thành

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam
Phủ Quảng”.
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nét đặc trưng rất riêng mà những sản phẩm
cùng loại không có được. Được xây dựng
nhãn hiệu chứng nhận, Chè lam Phủ Quảng
sẽ ngày càng được nhiều người biết đến khi
có trong danh sách 50 quà tặng đặc sản
Việt Nam.
“Tơ Hồng Đô” (xã Thiệu Đô, huyện Thiệu
Hóa) từng dệt nên thương hiệu cho cả một
vùng đất ở xứ Thanh. Từ trước năm 1945,
nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt nhiễu...
ở Hồng Đô đã phát triển thành làng nghề
truyền thống. Cùng với lụa Hà Đông, tơ Nam
Định... nhiễu Hồng Đô nổi tiếng khắp cả nước
nhờ những bí quyết nghề đặc trưng và quý
hiếm. Tuy nhiên, do đầu ra của sản phẩm
không ổn định nên có thời điểm nghề này
tưởng chừng bị mai một. Trước tình hình đó,
UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức thực hiện
thành công dự án “Xây dựng, quản lý và phát
triển nhãn hiệu tập thể Tơ Hồng Đô cho sản
phẩm tơ truyền thống xã Thiệu Đô”. Việc xây
dựng và phát triển thương hiệu tơ Hồng Đô
không chỉ tạo được đầu ra ổn định cho sản
phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường,
mà còn giải quyết việc làm cho khoảng 3.000
lao động nhàn rỗi, mang lại giá trị kinh tế cao
cho người dân, góp phần gìn giữ và phát triển
nghề truyền thống ở địa phương. Về hiệu quả
của dự án, xã Thiệu Đô hiện có gần 200 hộ
tham gia trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt
nhiễu; nhờ chuyển sang trồng giống dâu mới
(VH 15, GQ 2), nên gần 20ha dâu của xã ít bị
sâu bệnh, giảm bớt chi phí chăm sóc, và
năng suất tăng gấp 3 lần. Nếu như trước đây,
thu nhập bình quân 1 hộ chỉ từ 15-20 triệu
đồng/năm, thì nay đã tăng lên 70-80 triệu
đồng/năm.
“Tương làng Ái” được đăng bạ Nhãn
hiệu chứng nhận năm 2016, số Giấy chứng
nhận 259660 ngày cấp 15/3/2016. Huyện
Yên Định, tỉnh Thanh Hóa là địa phương có
nguồn nguyên liệu dồi dào với hàng trăm ha
đất sản xuất cây đậu tương, lúa nếp và nguồn
nước đặc trưng, tương làng Ái, xã Định Hải,
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huyện Yên Định có một hương vị riêng biệt
đã được người tiêu dùng địa phương và khu
vực lân cận thừa nhận. Chính vì vậy, mà sản
phẩm tương làng không chỉ được bảo tồn như
một nghề gia truyền mà còn có xu hướng
ngày càng phát triển theo quy mô làng nghề.
Hiện nay, làng Ái, xã Định Hải, huyện Yên
Định có 103 hộ làm nghề sản xuất, kinh
doanh nước tương. Do được sản xuất bằng
phương pháp thủ công truyền thống kết hợp
những bí quyết gia truyền trong công thức
pha chế, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm nên trung bình mỗi năm làng Ái
đưa ra thị trường gần 3 triệu lít nước tương
các loại. Thu nhập từ nước tương chiếm gần
15% tổng giá trị thu nhập của địa phương.
Nhờ nguồn thu nhập từ sản phẩm nước
tương, nhiều hộ trong làng đã thoát nghèo và
vươn lên làm giàu.
“Mắm tép Hà Yên” được đăng bạ Nhãn
hiệu chứng nhận năm 2016, số Giấy chứng
nhận 264836, ngày cấp 27/6/2016. Đây là
một đặc sản quý và độc đáo ở vùng chiêm
trũng xứ Thanh, nổi tiếng nhất là hai làng
Đình Trung và Yên Xá thuộc xã Hà Yên,
huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt
mắm tép làng Đình Trung, một làng Việt cổ,
trước đây còn được dùng để tiến vua. Làng
Đình Trung là một ngôi làng Việt cổ nằm ven
sông Hoạt, người dân sống chủ yếu bằng
nghề làm mắm tép. Tép thu hoạch đúng mùa
thì mới ngon, béo, do vậy công việc này phải
làm theo mùa. Vụ cày bừa đông rơi vào
tháng 11 và 12 âm lịch là dịp cả làng kéo
nhau ra đồng đánh tép. Dân Thanh Hóa chủ
yếu dùng riu (dụng cụ đan bằng tre, nứa, có
hình con tôm cong ngược) để đánh bắt tép.
Khoanh vùng có tép ngon rất dễ: đó là những
nơi có nhiều rong rẻ và rong trơn. Nhiều
vùng khác có thể dùng tép gạo, to và nạc
hơn để làm mắm tép nhưng dân làng Đình
Trung nhất quyết chỉ chọn loại tép riu từ bao
đời nay để chế biến nước mắm, sẽ thơm và
ngọt hơn.
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“Nón lá Trường Giang” được đăng bạ
Nhãn hiệu chứng nhận năm 2016, số Giấy
chứng nhận 262360 ngày cấp 16/5/2016.
Nghề làm nón lá hình thành và phát triển ở xã
Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh
Hóa từ hàng trăm năm nay với nhiều làng nón
nổi tiếng như Tuy Hòa, Yên Lai… Hiện, toàn
xã có hơn 1 nghìn hộ làm nghề đan nón lá với
hơn 3.000 lao động, chủ yếu là người già, trẻ
nhỏ và phụ nữ, tập trung ở hai làng Yên Lai
và Tuy Hòa. Mỗi ngày, một người có thể làm
được 3 - 5 chiếc nón, giá trị mỗi chiếc từ
25.000 đến 50.000 đồng, tùy từng mẫu mã,
chất lượng. Nghề đan nón lá ở Trường Giang
đang phát triển mạnh với gần 1.000 cơ sở
lớn, nhỏ, đưa ra thị trường hơn 1,5 triệu sản
phẩm mỗi năm, ước tính thu nhập bình quân
hàng năm hơn 34 tỷ đồng, chiếm 37,8% tổng
thu nhập toàn xã và giải quyết việc làm cho
hơn 85% lao động nông thôn.
“Rượu làng Quảng” được đăng bạ Nhãn
hiệu chứng nhận năm 2016, số Giấy chứng
nhận 269360 ngày cấp 29/9/2016. Rượu làng
Quảng Xá nổi tiếng từ bao đời nay, được sản
xuất từ gạo và men thuốc bắc đặc biệt, một
thứ men bí truyền mà chỉ người dân Quảng
Xá mới biết, cùng với nguồn nước giếng khơi
trong lành, người làng Quảng Xá đã sản xuất
ra một loại rượu có chất lượng thơm, ngon,
êm dịu, khi thưởng thức, thực khách khó mà
quên được, nên rượu quê này đã đi vào thơ
ca thấm đượm lòng người. Gạo dùng để ủ
cơm phải thơm ngon được trộn đều với men
thuốc Bắc đặc biệt (loại men tự chế biến của
làng Quảng), ủ trong 5 ngày đêm liên tục.
Sau đó, mang chưng cất thủ công. Lửa nấu
phải cháy đều, không được to cũng không
nhỏ, rượu chảy xuống như giọt tăm thì mới
được. Sau thời gian, từ 15 - 30 ngày cho
rượu vào chum và hạ thổ để tạo sinh khí âm dương. Chum đựng rượu phải là chum sành,
sau khoảng 6 tháng đến 1 năm thì đưa lên
khử độc tố, thanh lọc, để khoảng 15 ngày rồi
đem đóng chai. Rượu có đặc điểm, trong
sáng, thơm ngon, để càng lâu năm uống

càng ngon. Sau 20 năm, rượu vẫn giữ được
màu nước ban đầu.
“Quế ngọc Thường Xuân” được đăng bạ
Chỉ dẫn địa lý năm 2016 và là chỉ dẫn địa lý số
51 của cả nước được bảo hộ (số văn bằng
00051 ngày 09/10/2016). Sản phẩm quế
Thường Xuân đã có danh tiếng từ lâu đời và
được biết đến là sản phẩm quý, có chất lượng
cao, được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt
là trong y học và ẩm thực. Chất lượng đặc thù
của sản phẩm có mối quan hệ chặt chẽ với
điều kiện địa lý đặc trưng và tập quán sản
xuất của người dân địa phương. Danh tiếng
của sản phẩm quế Thường Xuân gắn với các
tên gọi quế Trịnh Vạn, quế Ngọc Châu
Thường. Quế Thường Xuân có mùi thơm nồng
rất đặc trưng. Quế Thường Xuân khi cạo một
lớp mỏng ở đầu thanh quế, nhìn thấy các lớp
dầu, nếm có vị cay hơi chát, khi pha với nước
có màu trắng đục. Tinh dầu của quế Thường
Xuân có độ cay đặc trưng riêng, khi nếm thử
cảm nhận vị cay mạnh nhưng không quá
nồng, hậu vị ngọt the. Khu vực địa lý của sản
phẩm quế Thường Xuân là các xã: Vạn Xuân,
Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Xuân Thắng, Xuân
Lộc, Xuân Cẩm, Yên Nhân, Bát Mọt, Lương
Sơn, Ngọc Phụng, Xuân Cao, Luận Khê, Tân
Thành, Luận Thành, Thọ Thanh, Xuân Dương
và thị trấn Thường Xuân.
Một số đề xuất
Với sự nỗ lực của ngành KH&CN, sự hỗ
trợ của tỉnh, Bộ KH&CN và quyết tâm của
các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, đến
nay Thanh Hóa đã triển khai gần 20 dự án
tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý,
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
cho các sản phẩm đặc sản của tỉnh. Tuy
nhiên, đối với Thanh Hóa, việc phát triển
kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
dịch vụ du lịch là hướng đi chính, phát triển
du lịch phải trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn (Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày
16/01/2017 của Bộ Chính trị). Để có đủ
năng lực, trình độ và nâng cao vị thế của
SỐ 02/2017
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tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
thì việc tiếp tục hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ là một nhu cầu cấp thiết. Do đó, UBND
tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt thực hiện
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa (Quyết
định số 4369/QĐ-UBND ngày 8/11/2016),
với mục tiêu, đến năm 2020, hỗ trợ khai
thác, áp dụng thực tiễn cho ít nhất 2 sáng
chế/giải pháp hữu ích trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa; hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát
triển quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất 15 sản
phẩm đặc thù của địa phương, sản phẩm
truyền thống mang địa danh; đảm bảo tất cả
các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của tỉnh có
nhu cầu đều được hỗ trợ đăng ký bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ; đáp ứng 100% tập thể,
cá nhân có nhu cầu được tuyên truyền, tập
huấn kiến thức về tạo lập, quản lý, bảo vệ và
phát triển tài sản trí tuệ; đáp ứng 100% các
sản phẩm truyền thống của địa phương đã
được cấp văn bằng bảo hộ có nhu cầu đều
được hỗ trợ để quảng bá xúc tiến thương mại
tại các kỳ hội chợ trong nước.
Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra,
cần có sự hỗ trợ của UBND tỉnh Thanh Hóa
và Bộ KH&CN ở một số nội dung sau:
Về phía Bộ KH&CN, cần rà soát bổ sung
hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách,
pháp luật tạo sự đồng bộ, khả thi, khuyến
khích các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp tích
cực xây dựng và bảo hộ các tài sản trí tuệ của
mình. Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
của Trung ương, cần tăng số lượng nhiệm vụ
và kinh phí cho các địa phương, tránh đầu tư
dàn trải, chia đều mà nên tập trung hỗ trợ cho
các địa phương, hay các sản phẩm có nhiều
lợi thế, để phát triển sản phẩm theo chuỗi giá
trị. Thanh Hóa có tiềm năng, thế mạnh về
phát triển kinh tế du lịch thành ngành kinh tế
mũi nhọn, rất cần được quan tâm hỗ trợ để
xây dựng và bảo hộ tài sản Trí tuệ cho các
sản phẩm phục vụ phát triển du lịch: Bảo hộ
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và khai thác quyền SHTT phát triển thương
hiệu “Quần thể du lịch biển Sầm Sơn”, “Quần
thể du lịch cộng đồng Pù Luông, Bá Thước”,
“Quần thể du lịch Lam Kinh, Thọ Xuân”, “Vịt
Cổ Lũng, Bá Thước”,...
Về phía UBND tỉnh Thanh Hóa, cần chỉ
đạo các sở, ban, ngành các cấp phối hợp,
tạo điều kiện để Sở KH&CN triển khai thực
hiện tốt Chương trình hỗ trợ phát triển tài
sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh
Hóa. Cụ thể: 1) Sở Tài chính thẩm định và
trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp
KH&CN cho Chương trình theo hướng ưu
tiên và tăng dần hàng năm để có nguồn kinh
phí bổ sung thực hiện Chương trình theo
Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày
8/11/2016 nhằm sớm thực hiện được các dự
án bảo hộ và phát triển thương hiệu các sản
phẩm đặc sản theo chuỗi giá trị ở các địa
phương, trước hết trong năm 2017 là “Ngao
Hậu Lộc”, “ Nước mắm và Mực Sầm Sơn”,
“Cam Vân Du”; 2) Sở Thông tin và Truyền
thông và các cơ quan thông tấn báo chí
trên địa bàn tỉnh cần tăng cường phối hợp
trong công tác thông tin, tuyên truyền
kiến thức về sở hữu trí tuệ, tình hình triển
khai và kết quả thực hiện của Chương trình;
3) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ
quan, đơn vị có liên quan cần chủ động
phối hợp với Sở KH&CN để xây dựng kế
hoạch hàng năm, xác định nhiệm vụ và tổ
chức triển khai thực hiện các nội dung công
việc thuộc phạm vi, trách nhiệm của
ngành, đơn vị mình quản lý; 4) UBND các
huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên
truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và
doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham
gia các hoạt động thuộc Chương trình, xây
dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tại địa
phương mình. Đồng thời, cần rà soát, xác
định danh mục các sản phẩm đặc sản,
truyền thống, sản phẩm có thế mạnh để
xây dựng, quảng bá và phát triển thương
hiệu sản phẩm theo chuỗi giá trị./.
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ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT XÂY DỰNG
CÁC MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU QUÝ HIẾM
Ở HUYỆN QUAN SƠN
ThS. Nguyễn Ngọc Tiến*

Q

uan Sơn là huyện miền núi vùng cao
biên giới nằm phía Tây của tỉnh
Thanh Hóa, là một trong số 64
huyện nghèo của cả nước. Diện tích tự nhiên:
93.168ha, trong đó rừng và đất lâm nghiệp
trên 80ha, dân số gần 39.000 người, chủ yếu
là đồng bào dân tộc thiểu số.

cứu tổng kết, đúc rút ra những giải pháp khoa
học nhằm phát triển y dược dân tộc cổ
truyền, phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó,
nguồn dược liệu hiện nay chủ yếu khai thác
tự nhiên. Năm 2016, huyện đã khai thác, thu
gom hơn 1 ngàn tấn cung cấp cho các nhà
máy, cơ sở chế biến dược liệu trong và ngoài
tỉnh. Do khai thác tự nhiên nên nhiều loài
dược liệu quý có nguy cơ mai một.

Quan Sơn có địa hình núi cao, nhiều tiểu
vùng khí hậu khác nhau, với gần 40ha rừng
gỗ lớn và các loại đất lâm nghiệp có thể khai
Nhận thức được tiềm năng, lợi thế để phát
thác phát triển dược liệu. Qua khảo sát thực triển cây dược liệu, những năm qua huyện đã
tế, Quan Sơn có hệ sinh thái khá phong phú, phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp để
với thảm thực vật dưới tán rừng đa dạng, xây dựng các mô hình trồng cây dược liệu
trong đó có nhiều loài cây dược liệu bản địa quý hiếm tại địa phương như: Mô hình trồng
quý hiếm như: Mã tiền, Hà thủ ô, Thổ phục quế ở Na Mèo, trồng thảo quả ở Sơn Thủy,
linh, lạc tiên, quế... và nhiều loài nấm có giá sưu tầm cây Mã tiền ở Sơn Hà, trồng nghệ
trị dược liệu. Trong cộng đồng dân
cư vẫn còn lưu truyền nhiều bài
thuốc dân gian chữa bệnh truyền
thống bằng các loại cây có trong
rừng tự nhiên như: Chữa rắn cắn,
gãy chân, chữa bỏng, vết thương, vô
sinh, đau bụng... Ở một số bản vùng
cao có bài thuốc giúp phụ nữ sau
sinh sản vẫn đi làm việc bình thường.
Các loại cây có giá trị chữa bệnh và
nguồn tri thức về chữa bệnh, chăm
sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền
trong đồng bào các dân tộc ở Quan
Sơn rất phong phú. Tuy nhiên, đến
Cây sa nhân được trồng dưới tán rừng tự nhiên ở xã
nay chưa có công trình để nghiên Sơn Thủy.
* Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn.
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vàng ở Trung Thượng. Việc xây
dựng các mô hình được áp dụng
khoa học kỹ thuật mới trong canh
tác như: Giống, phân bón, hệ thống
nước tưới và phương pháp canh tác
theo kỹ thuật thâm canh. Bước đầu
các mô hình trên đã mang lại hiệu
quả, các loại giống bản địa kết hợp
với phương pháp canh tác mới áp
dụng khoa học kỹ thuật cho năng
suất cao hơn, giá trị dược liệu vẫn
giữ được như trong tự nhiên.
Thời gian qua, huyện đã chủ
động phối hợp với doanh nghiệp sản
Cây ba kích chuẩn bị đem trồng.
xuất thuốc y học cổ truyền Bà Giằng
Thanh Hóa xây dựng vùng nguyên
liệu khoảng 500ha để phát triển các cây dược để đến năm 2020 đáp ứng được 60% và đến
liệu bản địa như: Mã tiền, Hà thủ ô, Thổ phục năm 2030 là 80% tổng nhu cầu sử dụng dược
linh, Hy thiêm, Sa nhân, Lạc tiên. Đến nay, liệu trong nước. Trong chương trình tái cơ cấu
đã quy hoạch được vùng tại Sơn Thủy, Na ngành nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm
2020 cũng xác định tại các huyện miền núi
Mèo, Sơn Điện, Mường Mìn.
Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày cần nghiên cứu các cây có lợi thế như dược
30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê liệu để đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế
duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu dựa trên lợi thế so sánh của từng vùng.
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
đã quy hoạch phát triển 54 loài dược liệu thế
mạnh của 8 vùng sinh thái phù hợp với điều
kiện sinh trưởng và phát triển của cây thuốc

Người dân thu hoạch dược liệu.
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Trong chương trình phát triển kinh tế,
huyện Quan Sơn xác định phát triển cây
dược liệu là một trong những hướng đi quan
trọng nhằm đưa kinh tế huyện nhà tăng
trưởng nhanh và bền vững. Để thực hiện định
hướng đó, UBND huyện Quan Sơn
xác định cần phải có các mô hình
ứng dụng tiến bộ KHKT trồng, chế
biến và tiêu thụ cây dược liệu. Với lợi
thế của huyện, trước mắt sẽ tập
trung xây dựng mô hình “Ứng dụng
tiến bộ KHKT trồng, chế biến, tiêu
thụ cây dược liệu (Mã tiền
(Strychnos nux-Vomica), Hà thủ ô
(Fallopia multiflora (Thunb), Thổ
phục linh (Smilax glabra Roxb)”.
Thông qua đó giúp cho người dân
địa phương được tiếp cận với tiến bộ
khoa học, kỹ thuật mới, biết cách

(Xem tiếp trang 46)

nghieân cöùu - trao ñoåi

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THANH HÓA
VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI THI, GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHCN,
GÓP PHẦN ĐƯA TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
TS. Lê Đình Sơn*

L

iên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật
Thanh Hóa (viết tắt là Liên hiệp hội)
được thành lập theo Quyết định số 483
TC/UBTH ngày 12/4/1994 của UBND tỉnh
Thanh Hóa. Trải qua hơn 23 năm xây dựng
và phát triển, Liên hiệp hội đã đạt được thành
tích đáng kể; góp phần tích cực vào phát triển
kinh tế - xã hội (KT-XH) địa phương, từng
bước khẳng định vai trò là tổ chức chính trị xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công
nghệ (KH&CN) trong nhiều lĩnh vực trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa.

các nhiệm vụ KH&CN về Hội thi, Cuộc thi,
Giải thưởng sáng tạo KHCN hàng năm, Liên
hiệp hội đã chủ động phối hợp với các sở,
ngành trong tỉnh tổ chức tốt các Hội thi Sáng
tạo kỹ thuật (Hội thi), tham gia Giải thưởng
Sáng tạo KHCN Việt Nam (Giải thưởng)
nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng
thành tựu KH&CN tiên tiến vào sản xuất, đời
sống và tôn vinh sự đóng góp nổi bật của
các nhà khoa học vào sự nghiệp phát triển
KT-XH, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại
hóa quê hương, đất nước.

Hiện nay, Liên hiệp hội có 32 hội thành
viên (trong đó có 30 hội chuyên ngành, 2 hội
khoa học kỹ thuật cấp huyện) và 5 trung tâm
khoa học công nghệ (KHCN) trực thuộc với
trên 22.000 cán bộ, hội viên (trong đó có:
74 tiến sỹ, 815 thạc sỹ, 7.942 đại học) hoạt
động tích cực, hiệu quả theo đúng chức
năng, nhiệm vụ được giao.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được tổ chức
2 năm/1 lần. Hội thi lần thứ IX (2014 - 2015)
được Liên hiệp hội phát động và triển khai
sâu rộng tới các sở, ban, ngành, các tổ chức,
cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đã có hàng trăm
đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật tham gia
Hội thi. Ban tổ chức Hội thi đã chọn 38 giải
pháp để trao giải, gồm: 03 giải Nhất, 05 giải
Nhì, 08 giải Ba, 22 giải Khuyến khích. So với
Hội thi lần thứ VIII, số lượng giải pháp đạt giải
tăng gần 25%. Ban Tổ chức cùng với các
chuyên gia đã hướng dẫn các tác giả đoạt
giải từ giải nhất đến giải ba (gồm 20 giải
pháp) hoàn thiện hồ sơ tham gia Hội thi toàn
quốc lần thứ 12. Kết quả, Thanh Hóa có
04 giải pháp đoạt giải, với 02 giải Nhì, 01 giải
Ba và 01 giải Khuyến khích.

Trong những năm qua, hoạt động của
Liên hiệp hội đã đạt được nhiều kết quả
trong các lĩnh vực: Tư vấn, phản biện và
giám định xã hội; thông tin phổ biến kiến
thức; đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đặc biệt,
hoạt động KH&CN luôn được Liên hiệp hội
xác định là một trong những lĩnh vực trọng
tâm để tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ
của đội ngũ trí thức KH&CN trên địa bàn
tỉnh. Được UBND tỉnh Thanh Hóa giao chủ trì

Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam

* Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa.
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hằng năm được Liên hiệp hội
chủ trì phát động. Nhiều công
trình, giải pháp Sáng tạo
mang lại hiệu quả KT-XH được
đánh giá cao và áp dụng vào
thực tiễn.
Tại Lễ Tổng kết và trao giải,
Giải thưởng Sáng tạo KHCN
Việt Nam và giải thưởng WIPO
năm 2015, tỉnh Thanh Hóa đã
được trao 03 giải gồm: 01 giải
Nhì, 2 giải Khuyến khích.

Tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần

Với sự chủ trì của Liên hiệp
thứ IX (2014-2015).
hội, sự phối hợp của các sở,
ban, ngành trong công tác tổ chức, sự Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015.
hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, số
- Giải pháp "Nghiên cứu công nghệ tiên
lượng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, công tiến, bào chế thuốc nhỏ mắt EYETHEPtrình khoa học trong tỉnh tham gia ngày càng HARM có tác dụng phòng ngừa và điều trị
nhiều, chất lượng ngày càng cao. Các giải các bệnh đau mắt, ngứa mắt, khô rát mắt,
pháp, công trình đoạt giải thực sự tạo được loại bỏ bụi bẩn, ghèn rỉ ở mắt" của nhóm tác
kết quả nổi bật trong việc ứng dụng tiến bộ giả Lê Văn Ninh, Nguyễn Danh Quý - Công
kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần ty CP Dược Vật tư y tế Thanh Hóa đạt giải
động viên phong trào thi đua nghiên cứu Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn
sáng tạo KH&CN trong đội ngũ cán bộ khoa quốc năm 2014 - 2015.
học, kỹ thuật.
Nhiều đề tài, giải pháp được ứng dụng vào
Trong y học, nhiều giải pháp, công trình và
đề tài nghiên cứu tham gia Hội thi, Giải
thưởng đã được ứng dụng rộng rãi và khẳng
định được tầm quan trọng của ứng dụng vào
thực tiễn y khoa. Trong đó phải kể đến các
công trình, giải pháp:

- Công trình “Nghiên cứu ứng dụng phẫu
thuật tim hở điều trị bệnh tim bẩm sinh (thông
liên thất) tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa” của
nhóm tác giả Nguyễn Viết Hải, Nguyễn Hữu
Thành, Mai Đình Duyên, Nguyễn Thị Thái, Lê
Xuân Cường - Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa
đạt giải Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo
KHCN Việt Nam năm 2015.
- Công trình "Nghiên cứu phẫu thuật cắt
dịch kính điều trị bệnh lý bán phần sau nhãn
cầu tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa" của Bác
sỹ Phạm Văn Dung - Bệnh viện Mắt Thanh
Hóa đạt giải Khuyến khích - Giải thưởng
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thực tiễn sản xuất và đời sống có ý nghĩa lớn
về mặt khoa học đem lại lợi ích KT-XH hàng
chục tỷ đồng cho các địa phương, doanh
nghiệp. Trong 3 năm gần đây phải kể đến
các đề tài, giải pháp:
- Công trình “Xác định mùa vụ sinh sản
của một số loài cá kinh tế ở vùng biển Thanh
Hóa làm cơ sở khoa học cho công tác bảo vệ
nguồn lợi thủy sản” của tác giả Lê Đức Giang
cùng cộng sự - Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn đạt giải Nhì - Giải thưởng Sáng tạo
KHCN Việt Nam năm 2015 và đạt Huy
chương Bạc tại triển lãm quốc tế về khoa học
công nghệ (SIIF) tại Seoul, Hàn Quốc tháng
12/2016.
- Công trình “Nghiên cứu bản đồ phân
vùng nhạy cảm môi trường và nguy cơ tràn
dầu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa và
phương án ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Thanh

nghieân cöùu - trao ñoåi

Hóa” của tác giả Lê Viết Luân cùng cộng sự
thuộc Chi cục Biển và Hải đảo, Sở Tài
nguyên và môi trường Thanh Hóa đạt giải
Khuyến khích Giải thưởng Sáng tạo KHCN
Việt Nam năm 2015.
- Giải pháp "Phần mềm hỗ trợ học tập hóa
học CLS-TR" của nhóm tác giả Ngô Quang
Trọng; Lê Ích Tâm, Trường THPT Nguyễn
Xuân Nguyên huyện Quảng Xương Thanh
Hóa đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn
quốc năm 2014 - 2015.
- Giải pháp "Xây dựng mô hình hấp sấy
gỗ bóc từ gỗ rừng trồng bằng nhiệt lò sấy
thủ công thay hong phơi nắng tự nhiên"
của nhóm tác giả Nguyễn Thành Công;
Nguyễn Văn Long; Ban quản lý rừng
phòng hộ Lang Chánh đạt giải Khuyến
khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
năm 2014 - 2015.
- Giải pháp "Tự chế tạo máy phát tĩnh điện
Vande graaf phục vụ công tác giảng dạy trong
trường học" của nhóm tác giả Lê Văn Tính, Lê
Văn Hùng, Đinh Văn Vương, Nguyễn Danh
Sơn; Trường THCS Trường Thi - thành phố
Thanh Hóa đạt giải Khuyến khích Hội thi Sáng
tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2014 - 2015.
- Giải pháp "Chuẩn hóa và đồng bộ cơ sở
dữ liệu qui hoạch xây dựng" của nhóm tác giả
Nguyễn Huy Văn, Lưu Tùng Dương, Viện
Quy hoạch, kiến trúc Thanh Hóa đạt giải
Khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn
quốc năm 2014 - 2015.
Với những kết quả đã đạt được, Hội thi,
Giải thưởng ngày càng góp phần thúc đẩy
phong trào lao động sáng tạo của quần
chúng trong việc áp dụng có hiệu quả các
giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
Từ những kết quả của Hội thi, Giải thưởng,
các tổ chức, cá nhân hình thành được các ý
tưởng cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Hội
thi, Giải thưởng không chỉ vinh danh các tác
giả đoạt giải mà còn góp phần hướng phong
trào lao động sáng tạo ngày càng phục vụ tốt

hơn cho sự phát triển KT-XH của tỉnh, của
đất nước.
Để Hội thi, Giải thưởng thực sự là phong
trào lao động sáng tạo, phát triển rộng khắp
cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, là tiền đề cho
hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số
844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng
Chính phủ, thông qua các lần tổ chức Hội thi
Sáng tạo kỹ thuật và tham gia Giải thưởng
Sáng tạo KHCN hàng năm, Liên hiệp hội đề
xuất một số giải pháp sau:
Thứ nhất, các sở, ban, ngành, huyện, thị
xã, thành phố, các doanh nghiệp, các đơn vị
khoa học thường xuyên chỉ đạo sát sao, hỗ
trợ hoạt động - đây là một trong những yếu tố
quan trọng quyết định sự thành công của Hội
thi, Giải thưởng.
Thứ hai, công tác truyền thông về Hội thi,
Giải thưởng, các hoạt động lao động sáng
tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải được
đẩy mạnh và chú trọng. Cần có sự phối hợp
thường xuyên, liên tục giữa các sở, ban,
ngành và các cơ quan truyền thông đại
chúng như: Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh
và Truyền hình, và các ấn phẩm truyền thông
của các sở, ban, ngành...v.v.
Thứ ba, Ban Tổ chức Hội thi, Giải thưởng
phải tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội
thi, Giải thưởng ở hai cấp, cấp tỉnh và toàn
quốc cùng với việc xây dựng kế hoạch, quy
chế Hội thi, Giải thưởng phù hợp với tình hình
thực tế của tỉnh.
Thứ tư, cần hỗ trợ kinh phí xây dựng phát
triển cơ sở vật chất cho các ý tưởng lao động
sáng tạo làm nền tảng cho các doanh nghiệp
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Thứ năm, cần có chính sách cụ thể vinh
danh những tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong lao động sáng tạo, khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, các nhà khoa học
có nhiều đóng góp cho sự nghiệp KH&CN
của tỉnh./.
SỐ 02/2017
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NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC KH&CN,
XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP KH&CN - ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
TS. Mai Nhữ Thắng*

S

ản xuất nông nghiệp và phát triển
nông thôn hiện nay đang đứng trước
nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển,
song cũng gặp rất nhiều khó khăn thách
thức: áp lực đảm bảo về số lượng và chủng
loại sản phẩm phục vụ nhu cầu con người,
phục vụ chế biến, yêu cầu về chất lượng sản
phẩm ngày càng cao; áp lực về cạnh tranh
ngày càng lớn do việc hội nhập sâu, rộng của
nền kinh tế nước ta, tỉnh ta với thế giới; cùng
với đó ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các
điều kiện khách quan khác trong sản xuất
làm cho sản xuất nông nghiệp chịu rủi ro
ngày càng lớn.
Trong bối cảnh đó, để sản xuất nông
nghiệp phát triển, nâng cao hiệu quả kinh
tế, nâng cao đời sống của nhân dân, xây
dựng nông thôn ngày càng hiện đại, thì vai
trò của khoa học công nghệ (KH&CN) là vô
cùng quan trọng và mang tính quyết định.
Nhiều năm qua, tỉnh ta đã giành sự quan
tâm sâu sát đối với KH&CN, trong đó tập
trung nâng cao năng lực nghiên cứu KH&CN
của các tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh công
tác ứng dụng KH&CN, phát triển các doanh
nghiệp KH&CN; mục tiêu này tiếp tục được
thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII và xác
định là một trong bốn khâu đột phá trong
nhiệm kỳ 2015 - 2020 “Nâng cao năng lực
nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các
tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống
nhân dân”.
1. Thực trạng của các tổ chức khoa học
công nghệ ngành nông nghiệp
Toàn tỉnh hiện nay có 05 tổ chức KH&CN
hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học
nông nghiệp, trong đó có 4 Trung tâm Nghiên
cứu ứng dụng KH&CN trực thuộc Sở NN&
PTNT trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi,
lâm nghiệp và thủy sản; 01 tổ chức KH&CN
trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (Trung
tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công
nghệ sinh học). Với hơn 150 người cán bộ,
viên chức, lao động hợp đồng được đào tạo
chính quy, làm việc đúng chuyên ngành đào
tạo, tâm huyết, say mê với nghề nghiệp. Các
trung tâm nghiên cứu thuộc Sở NN&PTNT đã
có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu khoa
học, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản
xuất nông nghiệp; cụ thể:
- Trong trồng trọt: Đã chọn tạo thành công
giống 5 giống lúa mới có năng suất chất

* Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.
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được nâng cao.
- Trong lâm nghiệp: Đã
ứng dụng thành công công
nghệ nuôi cấy mô thực vật,
vi ghép trong sản xuất
giống cây lâm nghiệp, cây
ăn quả. Hàng năm, sản
xuất được hơn 10 vạn cây
ba kích tím, 30 vạn cây
giống keo tai tượng Úc có
năng suất chất lượng cao,
tuyển chọn tập đoàn giống
cây lâm nghiệp trồng rừng
kinh tế; sản xuất một số loại
Lãnh đạo Sở KH&CN kiểm tra mô hình thí nghiệm giống đậu
cây hạt trần quý hiếm giúp
tương mới.
cho người dân chủ động
lượng cao, phù hợp với nhiều vùng sinh thái nguồn giống. Nghiên cứu sản xuất thành
khác nhau, góp phần vào việc cung cấp hạt công giống cây Sến mật bằng phương pháp
giống lúa tốt, tại chỗ phục vụ sản xuất nông nhân giống vô tính.
nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hiện nay đã xác
- Trong thủy sản: Đã nghiên cứu thành
định được 04 tổ hợp lúa lai 3 dòng có triển
công kỹ thuật sinh sản giống Ngao Bến Tre
vọng gồm: Thanh ưu 8, Thanh ưu 12, Thanh
trong ao; xây dựng quy trình công nghệ sản
ưu 22, Thanh ưu 28 và 01 tổ hợp lúa lai 3 dòng
xuất một số đối tượng giống Cua Xanh, giúp
Thanh ưu 23. Ngoài ra, đã du nhập, khảo
nâng cao tỷ lệ sống trong sản xuất cua giống
nghiệm hàng trăm giống lúa lai, lúa thuần,
từ 2 - 3% lên 20 - 25%, sản xuất 1 - 1,5 triệu
ngô, đậu, lạc… Thông qua khảo nghiệm, đã
con/năm; Quy trình công nghệ sản xuất
đề xuất bổ sung vào cơ cấu, góp phần thực
giống tôm sú, hiện nay sản xuất đạt 50 triệu
hiện thắng lợi mục tiêu sản xuất nông nghiệp
con/năm; Một số kết quả bước đầu về nuôi
của tỉnh.
tôm thẻ theo công nghệ Semi-biofloc cũng
- Trong chăn nuôi: Đã ứng dụng thành đã được ứng dụng thành công, được chuyển
công các quy trình công nghệ thụ tinh nhân giao cho một số hộ nuôi mang lại kết quả
tạo bằng tinh phân giới tính cho bò sữa, thụ khả quan.
tinh nhân tạo nâng cao tầm vóc đàn bò,
- Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và
phối giống cho 30.000 - 40.000 bò cái nền
Phát triển công nghệ sinh học thuộc Sở
có chửa hàng năm; sử dụng các chế phẩm
Khoa học và Công nghệ: đã làm chủ công
sinh học trong thức ăn chăn nuôi tăng khả
nghệ vi ghép để sản xuất giống cây sạch
năng hấp thu dinh dưỡng của vật nuôi;
bệnh bưởi Luận Văn đặc sản của Thanh
nghiên cứu đánh giá, tuyển chọn bò đực
Hóa; công nghệ và sản xuất giống nấm cấp
giống tại Moncada để sản xuất tinh đông
1, 2, 3 (nấm Rơm, nấm Sò, Mộc Nhĩ, Linh
lạnh phục vụ công tác giống bò Việt Nam;
Chi, nấm Mỡ, nấm Đùi gà, Kim Trâm,...)
đưa các giống mới vào sản xuất nên năng
cung cấp giống cho sản xuất nấm trong và
suất, chất lượng sản phẩm thịt, trứng, sữa
ngoài tỉnh. Ứng dụng thành công công nghệ
SỐ 02/2017
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nuôi cấy mô thực vật để nhân giống hoa lily
phục vụ trình diễn sản xuất hoa lily chất
lượng cao.

tưới với diện tích 500ha), chế biến lúa gạo
hàng hóa theo chuỗi giá trị nông nghiệp (quy
mô 120 tấn/ngày).

2. Thực trạng của một số doanh nghiệp
KH&CN ngành nông nghiệp.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn: Ngoài
là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực
phát triển mía đường Việt Nam với 2 nhà
máy đạt công suất 10.500 tấn mía
cấy/ngày, Công ty đã chú trọng nghiên
cứu, ứng dụng phát triển các sản phẩm
nông nghiệp vừa mang tính truyền thống
của công ty vừa bổ sung các sản phẩm
mới: Hiện nay đã đầu tư hoàn thành và
đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu
và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Lam Sơn: hàng năm đã sản xuất từ 1,5 2,3 triệu cây giống mía invitro, 200 nghìn
cây hoa lan các loại, 45ha nhà lưới sản
xuất rau, hoa quả theo công nghệ Isarel
cho tổng sản lượng gần 2000 tấn rau quả
đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn GAP; đầu
tư 120ha cây ăn quả (cam) theo hình thức
điều khiển dinh dưỡng tự động. Hiện nay
công ty đang tiếp tục hợp tác với các Viện
KHKT, Trường Đại học trong và ngoài
nước nhằm nâng cao năng lực, phối hợp
nghiên cứu và chuyển giao KHKT vào sản
xuất; góp phần nâng cao hiệu quả sản
xuất của Công ty và thu nhập của nhân
dân trong vùng.

Toàn tỉnh có trên 9 nghìn doanh nghiệp
đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, song hoạt
động trong lĩnh vực nông nghiệp mới đạt
khoảng 6%. Tuy vậy, quy mô các doanh
nghiệp này chủ yếu là vừa và nhỏ; điều này
thể hiện sự khó khăn và kém hấp dẫn trong
môi trường đầu tư nghiên cứu và ứng dụng
KH&CN trong nông nghiệp; Mặc dù vậy,
những năm qua các doanh nghiệp hoạt động
có bề dày, truyền thống trong ngành đã
không ngừng tăng cường đầu tư cơ sở vật
chất, chủ động nghiên cứu, ứng dụng
KH&CN vào sản xuất, kinh doanh. Đến nay,
toàn tỉnh đã có 4 doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp được cấp giấy
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN gồm:
Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông,
Công ty CP Mía đường Lam Sơn; Công ty CP
Giống cây trồng Thanh Hóa và Công ty CP
Long Phú.
Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến
Nông: Hiện là doanh nghiệp dẫn đầu trong
lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, với năng lực
sản xuất đạt 480 - 500 nghìn tấn phân bón
các loại/năm, Công ty đã và đang tiếp tục
đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, bổ sung
thiết bị phục vụ nghiên cứu, ứng dụng để
nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng phân
bón, góp phần tạo ra sản phẩm phân bón
chất lượng tốt, chuyên dùng, nâng cao hiệu
suất sử dụng của cây trồng, bảo vệ môi
trường. Mục tiêu của Công ty trong thời gian
tới là đẩy mạnh các sản phẩm phân bón kiểm
soát phân giải. Ngoài ra, Công ty đang tiếp
tục là đơn vị tiên phong trong các lĩnh vực cơ
giới hóa nông nghiệp (hàng năm cung ứng
150 gặt, 130 cấy, 200 làm đất, 20 hệ thống
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Công ty CP Giống cây trồng Thanh Hóa:
Đã đầu tư nâng cấp hệ thống trạm trại, phòng
LAS; đẩy mạnh du nhập nguồn vật liệu, nhân
lực và nguồn kinh phí nghiên cứu chọn tạo
giống cây trồng: hiện nay công ty đã có 2 giống
lúa có năng suất, chất lượng cao được công
nhận chính thức, 1 giống được công nhận sản
xuất thử; 02 vườn (4ha) trồng thử nghiệm cây
ăn quả và cây cảnh; ngoài ra hàng năm công
ty luôn tích cực đề xuất và tham gia các đề
tài, dự án KH&CN của tỉnh, của Bộ nhằm tiếp
tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHKT vào
sản xuất.
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3. Giải pháp nâng cao năng lực hoạt
động của các doanh nghiệp KH&CN và
các tổ chức KH&CN ngành nông nghiệp
Những kết quả hoạt động KH&CN của
các tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh
nêu trên là hết sức trân trọng, quan trọng
hơn đó chính là tiền đề, cơ sở và động lực để
tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng
dụng KH&CN trong thời gian tới, phục vụ
phát triển nông nghiệp và xây dựng nông
thôn, góp phần thực hiện thắng lợi chương
trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên
địa bàn tỉnh.
Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt
được, việc nghiên cứu, ứng dụng KH&CN
vào nông nghiệp của các doanh nghiệp và
tổ chức KH&CN ngành nông nghiệp vẫn còn
hạn chế, chưa tạo cơ sở vững chắc cho
chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp
theo hướng hiệu quả, bền vững; chưa ứng
dụng đồng bộ KH&CN từ sản xuất đến tiêu
thụ nông, lâm, thủy sản. Số lượng các
doanh nghiệp được công nhận là doanh
nghiệp KH&CN còn ít; các ưu đãi với doanh
nghiệp KH&CN chưa thực sự hấp dẫn. Mặt
khác, thủ tục để được hưởng ưu đãi còn có
bất cập. Chính vì vậy, để nâng cao năng lực
hoạt động của các doanh nghiệp KH&CN và
các tổ chức KHCN ngành nông nghiệp,
trong thời gian tới cần tập trung vào các nội
dung sau:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin,
tuyên truyền về doanh nghiệp KH&CN: Tăng
thời lượng, dung lượng thông tin tuyên truyền
về mô hình doanh nghiệp KH&CN trên các
ấn phẩm báo chí, truyền hình và Trang thông
tin điện tử KH&CN Thanh Hóa; xúc tiến thành
lập câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN, tạo
diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi thông
tin, kinh nghiệm trong quá trình sản xuất,
kinh doanh, cùng nhau hợp tác phát triển.

- Xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp KH&CN tỉnh Thanh Hóa nhằm
tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp
trong việc ươm tạo công nghệ, ươm tạo
doanh nghiệp KH&CN.
- Triển khai quy định về giao quyền sở hữu
kết quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ KH&CN
có sử dụng ngân sách nhà nước để các
doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện áp
dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh
doanh. Ngoài ra, cần đẩy mạnh công nhận
kết quả KH&CN không sử dụng ngân sách
nhà nước cho các doanh nghiệp KH&CN, tạo
động lực để doanh nghiệp tích cực trong công
tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào sản
xuất nông nghiệp.
- Tích cực đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật,
xây dựng và phát triển doanh nghiệp
KH&CN, các tổ chức KH&CN ngành nông
nghiệp của tỉnh phát triển bền vững. Thành
lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa trên cơ sở
sát nhập 4 trung tâm nghiên cứu trực thuộc
Sở NN&PTNT và Trung tâm nghiên cứu ứng
dụng và phát triển công nghệ sinh học trực
thuộc Sở KH&CN để đáp ứng yêu cầu nghiên
cứu ứng dụng KH&CN vào thực tiễn sản xuất
nông nghiệp của tỉnh.
- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách
của của các tổ chức KH&CN công lập nói
chung và tổ chức KH&CN ngành nông
nghiệp nói riêng theo Nghị định số
54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính
phủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo và
nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ
chức này.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng
nâng cao trình độ, nhận thức cho đội ngũ cán
bộ làm công tác KH&CN tại các doanh
nghiệp và tổ chức KH&CN. Đồng thời, xây
dựng cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn
nhân lực trình độ cao, nhất là các chuyên gia
đầu ngành về làm việc tại các đơn vị này./.
SỐ 02/2017
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

VỚI VIỆC ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO
PGS.TS. Hoàng Thị Mai*

H

ướng tới mục tiêu Quốc gia khởi
nghiệp, coi khởi nghiệp là khâu đột
phá, là động lực để phát triển kinh tế xã hội, năm 2016 đã được Chính phủ lựa
chọn là “Năm Quốc gia khởi nghiệp”. Theo
đó, Nghị quyết 35/NQ-CP, ngày 16/5/2016
của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp đến năm 2020 xác định: “Tạo dựng
môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi
nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo” là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Cũng
trong tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã phê
duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”...
Từ đó đến nay, phong trào khởi nghiệp đã
được phát động sôi nổi, rộng khắp trên cả
nước. Kết quả khởi nghiệp được coi là thước
đo thành công của Chính phủ kiến tạo. Khởi
nghiệp thành công không chỉ tạo công ăn
việc làm mà còn là giải pháp mạnh để nâng
cao giá trị gia tăng của nền kinh tế.
Để đáp ứng yêu cầu trọng tâm của thời
đại, việc đào tạo kĩ năng khởi nghiệp cho sinh
viên đang trở thành một phần quan trọng
trong nội dung đào tạo của các trường đại
học. Sinh viên khởi nghiệp thành công là tiêu
chí cơ bản để đánh giá và xếp hạng chất
lượng giáo dục đại học. Xác định rõ tầm quan
trọng của vấn đề khởi nghiệp của sinh viên
sau khi tốt nghiệp, trong 20 năm xây dựng và
phát triển, Trường Đại học Hồng Đức luôn
quan tâm, chủ động, sáng tạo trong việc bồi
dưỡng, phát huy tinh thần khởi nghiệp cho
* Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
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Chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ IV
với chủ đề: Sáng tạo - Phát triển - Hội nhập, do
Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hội Doanh
nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức.

sinh viên, coi đây là một trong những mục
tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong chương trình
giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Việc đào
tạo sinh viên khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo
được Trường Đại học Hồng Đức tổ chức, triển
khai thông qua nhiều loại hình hoạt động đa
dạng, phong phú.
Trước hết, Nhà trường chú trọng khơi dậy
tinh thần đam mê khởi nghiệp và định hướng
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên
thông qua các chương trình hợp tác chặt chẽ
với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Xuất
phát từ quan điểm đào tạo gắn với sử dụng,
đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường Đại
học Hồng Đức luôn mở rộng mối quan hệ hợp
tác với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị sử
dụng lao động. Nhà trường đã ký kết các
chương trình hợp tác về đào tạo và phát triển
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khoa học công nghệ với nhiều doanh nghiệp
như: Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa, Công ty
Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông; Công
ty Viễn thông Thanh Hóa (VNPT); Tập đoàn
CP Group; Công ty Cường Tân (Doanh
nghiệp KH&CN) tỉnh Nam Định về hợp tác
phát triển giống lúa Hồng Đức 9,... Từ các
chương trình hợp tác này, Nhà trường đã tranh
thủ được sự tham gia của các bên liên quan,
đặc biệt là các doanh nghiệp trong việc xây
dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, tham
gia giảng dạy, nói chuyện và tổ chức hội thảo
chuyên đề, khơi gợi niềm đam mê và bồi
dưỡng kĩ năng khởi nghiệp cho sinh viên. Một
số khối ngành đào tạo của Nhà trường đã có
sự hợp tác thường xuyên, sâu rộng và hiệu
quả với các doanh nghiệp như: khối ngành
Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Khối ngành
Nông lâm ngư nghiệp; Khối ngành Kỹ thuật
công nghệ; Công nghệ thông tin và truyền
thông; Tài nguyên Môi trường và Du lịch,...
Đây là những khối ngành có số lượng đông
đảo sinh viên sau khi ra trường sẵn sàng cho
khởi nghiệp trong các lĩnh vực đa dạng của
nền kinh tế. Hàng năm, Nhà trường thường
xuyên tổ chức các cuộc thi, hội thi như: Ý
tưởng sáng tạo trong kinh doanh; Ý tưởng
sáng tạo; Festival Kinh tế; Sinh viên khởi
nghiệp; Nhân viên Công tác Xã hội giỏi; Hành
trình hướng dẫn viên du lịch; Hội thi rèn luyện
kĩ năng nghề nghiệp,... Mỗi cuộc thi thu hút
hàng trăm sinh viên tham gia. Năm 2016,
Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức
cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh
viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I - 2016”,
sinh viên Trường Đại học Hồng Đức đã có
44 ý tưởng tham gia, xếp thứ 2 toàn quốc về
số lượng ý tưởng, trong đó có 01 ý tưởng lọt
vào vòng chung khảo. Nhiều ý tưởng rất đáng
trân trọng như: Kinh doanh sản phẩm khó nói
theo cách khác biệt, Phát triển thương hiệu
Gà đồi Cẩm Thủy, Dự án trồng và phát triển
cây chùm ngây, Thành lập câu lạc bộ “Ngọn
lửa trái tim” tại các xã bãi ngang huyện Tĩnh
Gia,... Các cuộc thi, hội thi luôn có sự đồng
hành của Hội doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa;

Hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và hàng
trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham
gia làm ban cố vấn chương trình, ban giám
khảo, nhà đồng tổ chức, nhà đồng tài trợ,...
Kết quả của các cuộc thi không chỉ đem đến
những ý tưởng hay, độc đáo, có tính khả thi
trong thực tiễn mà còn thôi thúc sinh viên
niềm đam mê, khát vọng vươn lên để thành
công trong cuộc sống và sự nghiệp từ khi còn
ngồi trên ghế nhà trường.
Bên cạnh các cuộc thi, các sinh hoạt
chuyên đề của câu lạc bộ Nhà doanh nghiệp
tương lai, Nhà trường đã phối hợp với cộng
đồng doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các
ngày hội việc làm với sự tham gia của đông
đảo các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực ngành
nghề và thành phần kinh tế. Hội chợ việc làm
dịp tháng 4 năm 2017 tại trường có sự tham
gia của 22 công ty, doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh như Tập đoàn FLC, Tập đoàn Hoa
Sen, Công ty Dược Việt Tín, Công ty CP Thiết
bị điện Lam Sơn… Hơn 2.000 vị trí việc làm cố
định và bán thời gian tại các công ty, doanh
nghiệp đã được giới thiệu để sinh viên ứng
tuyển. Các chương trình này không chỉ cung
cấp cơ hội việc làm mà còn chia sẻ kĩ năng,
kinh nghiệm làm việc, hỗ trợ tư vấn hướng
nghiệp, tiếp cận thông tin mới về thị trường lao
động, từ đó góp phần định hướng khởi nghiệp
cho sinh viên (SV) trong tương lai.
Để tạo nền tảng vững chắc cho SV khởi
nghiệp, trong những năm qua, Nhà trường đã
tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo
hướng phát huy năng lực người học và đáp
ứng yêu cầu của thị trường lao động. Hiện
nay, khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao
động nhìn chung vẫn còn khá xa. Để rút ngắn
khoảng cách này, hằng năm, Nhà trường thực
hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng
mới các chương trình đào tạo. Quy trình bổ
sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo được
xuất phát từ việc điều tra khảo sát nhu cầu
của đơn vị sử dụng lao động về vị trí việc làm;
lấy ý kiến tham gia của các nhà doanh
nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động và căn
cứ vào dự báo nhu cầu phát triển kinh tế xã
SỐ 02/2017
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hội của địa phương và đất nước. Chương trình
được đổi mới theo hướng giảm giờ học lý
thuyết, tăng khối lượng thực hành, chú trọng
rèn luyện kĩ năng thực hành nghề nghiệp
nhằm trang bị cho người học những kiến
thức, kĩ năng sát với yêu cầu thực tế nghề
nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên sau khi ra
trường tự tin tiếp cận với công việc. Các
chương trình cũng dành những thời lượng
nhất định giúp SV có kiến thức, sự trải
nghiệm nghề nghiệp, kinh doanh thực tế
nhằm hỗ trợ tích cực cho SV khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo. Một số chương trình đào tạo
của Nhà trường được nghiên cứu đổi mới theo
cách tiếp cận tiên tiến trên thế giới. Chẳng
hạn, các chương trình đào tạo khối ngành Kỹ
thuật công nghệ; Công nghệ thông tin và
truyền thông, Nông lâm ngư nghiệp được xây
dựng từ sự hỗ trợ của dự án ACCCU (Hà
Lan), có sự tham gia chặt chẽ của các doanh
nghiệp và các nhà tuyển dụng; Đây là nền
tảng cơ bản để SV sau khi ra trường có thể
vận dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng
được đào tạo ở trường đại học vào việc khởi
nghiệp một cách vững vàng, tự tin.
Ngoài ra, để khơi dậy niềm đam mê sáng
tạo của tuổi trẻ, tạo tiền đề cho SV khởi
nghiệp trong tương lai, Nhà trường thường
xuyên đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa
học trong sinh viên. Xác định SV là đối tượng
giàu khát vọng và tiềm năng sáng tạo và
nghiên cứu khoa học là một hoạt động sáng
tạo, hằng năm, Nhà trường đều xây dựng và
tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động khoa
học của SV. Hoạt động nghiên cứu khoa học
trong sinh viên, phong trào “Sáng tạo trẻ” của
Đoàn thanh niên Nhà trường được diễn ra
rộng khắp ở tất cả các khoa đào tạo. Chỉ
riêng năm học 2016 - 2017, sinh viên toàn
trường đã thực hiện 159 đề tài nghiên cứu,
thu hút hơn 500 sinh viên tham gia. Nhiều đề
tài của sinh viên có tính khả thi, có khả năng
triển khai ứng dụng thực tế; Một số đề tài
tham gia các sân chơi khoa học trẻ toàn
quốc, các cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo khối
ngành Kinh tế - Kinh doanh; Khối ngành
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Nông lâm ngư nghiệp; khối ngành Sư phạm;
và cuộc thi Tài năng khoa học trẻ do Bộ Giáo
dục và Đào tạo tổ chức đã đạt giải cao. Tiêu
biểu như: đề tài, Nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến hành vi mua hàng tại các siêu thị
của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố
Thanh Hóa; đề tài: Nghiên cứu chế tạo vật
liệu chống thấm Posiamout; Đề tài: Nghiên
cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng
suất một số giống lúa thuần chất lượng cao
có mùi thơm trong vụ Mùa 2015 tại huyện
Hoằng Hóa - Thanh Hóa;
Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa
học, mái trường đại học đã trở thành nơi khơi
dậy và nuôi dưỡng khát vọng chinh phục
những chân trời kiến thức mới mẻ cho tuổi trẻ;
là môi trường lí tưởng để phát triển năng lực tư
duy sáng tạo, từ đó tạo tiền đề cho SV dũng
cảm theo đuổi và theo đuổi thành công khát
vọng khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp ra trường.
Chính phủ hiện đã và đang tạo ra môi
trường, điều kiện và cơ hội khởi nghiệp hết
sức thuận lợi cho SV đề xuất và hiện thực hóa
các ý tưởng sáng tạo. Trường Đại học Hồng
Đức đã và sẽ luôn là nơi khơi dậy, đào tạo và
thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo. Mục tiêu chiến lược phát triển Trường Đại
học Hồng Đức đến năm 2020, tầm nhìn 2030
xác định rõ: Đào tạo sinh viên thành nguồn
nhân lực có chất lượng cao theo tiêu chuẩn
quốc gia có khả năng thích ứng với sự đa
dạng và phát triển không ngừng của thị
trường lao động; nghiên cứu, ứng dụng và
chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Thanh Hóa và đất nước. Bằng những kết quả
đã đạt được trong phong trào thúc đẩy SV
khởi nghiệp 20 năm qua; bằng việc tạo ra môi
trường thuận lợi cho giảng viên, cán bộ và
sinh viên phát huy tối đa tinh thần chủ động,
sáng tạo trong dạy học và nghiên cứu khoa
học, cùng với quyết tâm trên, Nhà trường
đang tạo cho SV những cơ hội, điều kiện
thuận lợi nhất để có thể phát huy hết khả
năng, tiềm năng sáng tạo của mình, để thành
công và để cống hiến./.
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA

VỚI CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG KH&CN
KS. Nguyễn Văn Hùng*

T

ruyền thông về khoa học và công
nghệ (KH&CN) là một trong những nội
dung hết sức quan trọng và không thể
thiếu trong hoạt động KH&CN. Phát huy tốt
vai trò của công tác truyền thông KH&CN sẽ
góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ
biến ứng dụng các thành tựu KH&CN vào
sản xuất và đời sống. Nhờ đó, rút ngắn thời
gian trong lộ trình phát triển KH&CN, cũng
như thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước.

chung của cả nước, hoạt động truyền thông
nói chung và truyền thông về KH&CN nói
riêng ở Thanh Hóa đã có những bước phát
triển: Hình thức phong phú; phạm vi, quy mô
ngày càng sâu, rộng; chất lượng được nâng
lên; sự phối hợp với các cơ quan thông tin,
truyền thông KH&CN ở TW và cơ quan
truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh (Đài
PTTH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa) ngày
càng tăng cường.

Nhận thức được tầm quan trọng của công
tác truyền thông KH&CN, những năm qua, Sở
KH&CN Thanh Hóa đã có những nỗ lực rất
lớn nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông
KH&CN, góp phần vào sự nghiệp phát triển
KT-XH của tỉnh. Bên cạnh những
kết quả đã đạt được, công tác
truyền thông KH&CN ở Thanh Hóa
còn bộc lộ hạn chế và đang gặp
nhiều khó khăn, thách thức trong
tình hình mới, cần có những giải
pháp thiết thực để đẩy mạnh hoạt
động thông tin truyền thông
KH&CN của tỉnh trong thời gian tới.

- Xuất bản định kỳ các ấn phẩm báo chí:

Một số kết quả nổi bật:
Trong các ấn phẩm KH&CN do Sở
KH&CN Thanh Hóa phát hành, ấn phẩm
Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, Lịch
Khoa học và Tạp chí KH&CN truyền hình

1. Kết quả hoạt động truyền
thông KH&CN năm 2016.
Năm 2016, cùng với kết quả

Ấn phẩm thông tin Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

* Trưởng phòng Phát triển tiềm lực KH&CN, Sở KH&CN Thanh Hóa.
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Thanh Hóa là những ấn phẩm truyền thống,
được phát hành định kỳ, từ lâu đã khẳng
định được “tên, tuổi” của mình trên phạm vi
toàn quốc.
+ Ấn phẩm Khoa học và Công nghệ
Thanh Hóa:
Tiền thân là tờ tin Khoa học và Kỹ thuật
được phát hành từ cuối thập kỷ 70, đến nay
đã xuất bản trên 150 số, với hàng trăm nghìn
bản phát hành trên phạm vi toàn quốc. Tuy là
một loại hình bản tin, nhưng ấn phẩm
KH&CN Thanh Hóa (cả nội dung và hình
thức) không thua kém gì so với các tạp chí
trong ngoài tỉnh. Ấn phẩm KH&CN Thanh
Hóa đã được Bộ KH&CN cấp Mã số chuẩn
quốc tế ISSN (International Standard Serial
Number) 1859-1965.
Năm 2016, ấn phẩm Khoa học và Công
nghệ Thanh Hóa được phát hành 4 số, với
tổng số 2.200 cuốn. Trong đó có số chuyên
đề (số 2/2016) “Chào mừng Cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20162021 và Ngày KH&CN Việt Nam 18-5” với
số lượng 500 cuốn; Chuyên đề số 3 năm
2016 chào mừng "Hội nghị giao ban
KH&CN vùng Bắc Trung bộ lần thứ XII năm
2016 tại Thanh Hóa", ngày 15-16/9/2016
với số lượng 900 cuốn.

Khoa học Đinh Dậu với số lượng 5.000 bản,
phát hành đến từng xã, phường, thị trấn và
các cơ quan, đơn vị hoạt động KH&CN trong
tỉnh, góp phần tích cực vào cung cấp cho
người dân các thông tin KH&CN thiết thực
như lịch thời vụ cho các đối tượng cây trồng,
vật nuôi; y tế dự phòng; khí tượng thủy văn…
được đông đảo bà con nông dân và những
người quan tâm đánh giá cao.
+ Tạp chí KH&CN truyền hình:
Tạp chí KH&CN truyền hình Thanh Hóa là
ấn phẩm thông tin KH&CN ra đời về sau này,
được phát hành có sự phối hợp chặt chẽ giữa
Sở KH&CN và Đài Phát thanh và Truyền hình
Thanh Hóa. Với việc phủ sóng trên phạm vi
cả nước, tuy chỉ có 12 số/năm, nhưng tạp chí
đã góp phần tuyên truyền, phổ biến rộng rãi
đến các tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh về
các sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn
cao; các mô hình ứng dụng KH&CN có hiệu
quả phục vụ sản xuất và đời sống.
Nhằm nâng cao chất lượng thông tin,
truyền thông KH&CN trên sóng truyền hình
TTV, năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ
và Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh
Hóa đã ký kết “Chương trình phối hợp giữa
Sở Khoa học và Công nghệ và Đài Phát
thanh và Truyền hình Thanh Hóa giai đoạn
2016 - 2020”.

+ Lịch Khoa học:
Tiền thân là tờ Nông lịch
Thanh Hóa do Ban Kỹ thuật
Thanh Hóa (nay là Sở KH&CN
Thanh Hóa) chủ trì phối hợp với
Hội phổ biến Khoa học Thanh
Hóa xuất bản từ những năm
thập kỷ 60. Qua nhiều lần đổi
tên từ tờ Nông lịch Thanh Hóa
đến Lịch Nông nghiệp và nay
là Lịch Khoa học.
Năm 2016, đã xuất bản Lịch
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Trang thông tin điện tử Sở KH&CN Thanh Hóa.
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+ Trang thông tin điện tử KH&CN
Thanh Hóa:
Những năm gần đây, cùng với sự phát
triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin, cho
phép truy cập, tìm kiếm và trao đổi thông tin
trên phạm vi toàn cầu thông qua việc khai
thác mạng Internet và các hệ thống mạng kết
nối các máy vi tính khác, hoạt động truyền
thông KH&CN Thanh Hóa đã có bước tiến
triển mới. Đặc biệt, từ năm 2008, Trang thông
tin điện tử KH&CN Thanh Hóa (Website) đã
đi vào hoạt động. Đây là ấn phẩm thông tin
có nội dung phong phú, quy mô rộng, có thể
chuyển tải được các loại hình tin bài bằng
ngôn ngữ viết, âm thanh, hình ảnh…
Nhằm tăng cường hoạt động Website,
năm 2016 Sở KH&CN Thanh Hóa đã sửa
đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế hoạt động
website theo hướng tăng cường trách nhiệm
của các phòng, đơn vị trực thuộc; gắn trách
nhiệm bảo đảm vận hành Website cho đơn vị
sự nghiệp thuộc Sở có chức năng về thông
tin KH&CN.
+ Ngoài các ấn phẩm do Sở KH&CN chủ
trì xây dựng và phát hành, một số đơn vị trực
thuộc cũng đã phát hành các ấn phẩm thông
tin KH&CN khác như: Bản tin Công nghệ
chọn lọc, Thông tin TBT.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí của TW
và địa phương thông tin, tuyên truyền về hoạt
động KH&CN của tỉnh được tăng cường, đặc
biệt là Tạp chí KH&CN Việt Nam; Báo Khoa
học và Phát triển; Báo Thanh Hóa; Báo Văn
hóa và Đời sống và một số tạp chí khác ở TW.
Đánh giá chung:
Hoạt động truyền thông về KH&CN của
tỉnh Thanh Hóa trong năm 2016 đã đạt
những kết quả khích lệ, góp phần nâng cao
nhận thức của các cấp, các ngành và cộng
đồng về vị trí, vai trò của KH&CN đối với
phát triển KT-XH, những chủ trương, chính

sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về
phát triển KH&CN, góp phần thúc đẩy hoạt
động KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống
trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, các ấn
phẩm thông tin KH&CN phát hành định kỳ,
nội dung thông tin đều tập trung vào các chủ
đề mà hoạt động KH&CN của tỉnh tập trung
đẩy mạnh, được nhiều người quan tâm như:
Vấn đề phát triển doanh nghiệp và thị
trường KH&CN; Sở hữu trí tuệ; Phát triển
tiềm lực KH&CN; KH&CN với phát triển
nông nghiệp và nông thôn… với nhiều bài
viết (trên ấn phẩm giấy) và kịch bản (trên ấn
phẩm truyền hình) sắc xảo, có nội dung
phản ánh và tổng kết thực tiễn hoạt động
KH&CN trong tỉnh, đề xuất nhiều giải pháp
nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN mà yêu
cầu thực tiễn đặt ra.
2. Một số khó khăn, hạn chế và
nguyên nhân
Tuy đã đã phát huy được một số mặt tích
cực, nhưng nhìn chung hoạt động truyền
thông KH&CN của Sở vẫn còn có những mặt
hạn chế:
- Thông tin về hoạt động KH&CN ở các
ngành và ở các cơ sở còn ít, đặc biệt là ở các
huyện; nhiều thông tin chỉ thích hợp với quản
lý vĩ mô về KH&CN, chưa thực sự thích hợp
với cơ sở; thông tin KH&CN chủ yếu trên
phạm vi tỉnh; thông tin KH&CN trong nước và
quốc tế rất ít.
- Số lượng phát hành các ấn phẩm thông
tin giấy; thời lượng, tần suất phát sóng trên
các kênh truyền hình còn ít, chưa đáp ứng đủ
nhu cầu cung cấp thông tin rộng rãi đến các
doanh nghiệp và tổ chức và cá nhân trên địa
bàn tỉnh và trong nước.
- Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ truyền thông KH&CN còn hạn chế;
chưa phát huy thế mạnh của công nghệ
thông tin đối với truyền thông KH&CN. Riêng
SỐ 02/2017
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Trang thông tin điện tử KH&CN Thanh Hóa,
tuy đã có những kết quả nhất định, nhưng
nhìn chung nội dung vẫn còn nghèo; mới đáp
ứng được cơ bản công tác dịch vụ hành chính
công mức độ 2.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới các hạn
chế trên, song tập trung ở 3 nhóm nguyên
nhân sau:
Thứ nhất là, chưa xây dựng được mạng
lưới thông tin và truyền thông KH&CN từ
tỉnh đến cơ sở. Hoạt động truyền thông
KH&CN chủ yếu mới dừng lại ở việc phát
hành một số ấn phẩm báo chí, tài liệu của
Sở KH&CN. Ở Thanh Hóa đã thành lập
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển
giao KH&CN. Tuy nhiên, do mới thành lập,
điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất - kỹ
thuật chưa thể đáp ứng yêu cầu cung cấp
thông tin và tổ chức các hoạt động truyền
thông về KH&CN trong tình hình mới. Sự
phối kết hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước
về KH&CN (Sở KH&CN) với các ngành, địa
phương và các cơ quan truyền thông đại
chúng (cơ quan báo chí) trong tỉnh chưa
thường xuyên và còn bị động.
Thứ hai là, đội ngũ cán bộ làm công tác
truyền thông KH&CN mỏng, năng lực hạn
chế, thiếu chủ động, sáng tạo. Chưa xây
dựng được hệ thống cộng tác viên đông đảo,
ổn định, có năng lực và phạm vi rộng: có đủ
ở các ngành, các cấp, từ tỉnh đến cơ sở. Hoạt
động của đội ngũ biên tập viên gặp khó khăn.
Do hoạt động kiêm nhiệm nên các biên tập
viên chưa dành được nhiều thời gian cho hoạt
động của các ấn phẩm.
Thứ ba là, kinh phí cho hoạt động thông tin
và truyền thông KH&CN rất hạn hẹp. Do đó,
khối lượng phát hành ấn phẩm hạn chế; Mức
chi trả nhuận bút chưa đủ bù đắp công sức
đầu tư nghiên cứu viết bài. Riêng Website
KH&CN Thanh Hóa, còn thiếu kinh phí để
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nâng cấp, hoàn thiện, khắc phục những hạn
chế về hạ tầng kỹ thuật.
3. Định hướng và giải pháp thực hiện kế
hoạch thông tin, truyền thông KH&CN tỉnh
Thanh Hóa
3.1. Định hướng hoạt động:
Hoạt động thông tin, truyền thông KH&CN
tỉnh Thanh Hóa tập trung vào các nội dung
chính sau đây:
- Thông tin, tuyên truyền về các chủ
trương của Đảng, cơ chế, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về KH&CN: Nghị quyết
Hội nghị TW6 (khóa XI) về phát triển
KH&CN; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển
KH&CN theo Nghị quyết Đại hội XII của
Đảng; Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật
Chuyển giao Công nghệ,… và các văn bản
quy phạm pháp luật quy định cụ thể và
hướng dẫn thi hành các bộ luật; Các cơ chế,
chính sách của TW và của tỉnh khuyến
khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới
công nghệ, thiết bị; ươm tạo và phát triển
doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới, sáng tạo; hỗ trợ, phát triển
tài sản trí tuệ.
- Thông tin, tuyên truyền về kết quả thực
hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp bộ
và cấp nhà nước triển khai có hiệu quả trên
địa bàn tỉnh; các mô hình ứng dụng tiến bộ
KH&CN; hoạt động chuyển giao KH&CN, đổi
mới công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất và
đời sống....
- Hoạt động hỗ trợ, phát triển tài sản trí tuệ
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Xây dựng và
phát triển tiềm lực KH&CN: Hệ thống tổ chức
KH&CN, doanh nghiệp KH&CN, doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và đội
ngũ cán bộ KH&CN. Tiêu chuẩn, Đo lường,
Chất lượng: Tham gia Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia của các doanh nghiệp trong tỉnh;
Thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề theo chỉ
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đạo của Bộ KH&CN và UBND tỉnh về đo
lường, chất lượng xăng dầu, hàng Tết…; Áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu
chuẩn ISO 9001: 2008 vào hoạt động của
các cơ quan hành chính nhà nước, các
doanh nghiệp… An toàn bức xạ và hạt nhân:
Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức
cộng đồng về An toàn bức xạ và hạt nhân;
hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
của tỉnh...
- Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện
KH&CN quan trọng của TW và của tỉnh như
ngày KH&CN Việt Nam 18-5; ngày thành lập
ngành KH&CN Thanh Hóa 17-10; sơ kết,
tổng kết hoạt động KH&CN…
3.2. Giải pháp thực hiện
Để đẩy mạnh hoạt động truyền thông
KH&CN của Sở KH&CN, theo chúng tôi, cần
quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
Một là, cần nâng cao chất lượng các ấn
phẩm thông tin KH&CN hiện có của Sở.
Trong đó, về nội dung, cần tăng cường thêm
nhiều bài viết phản ánh hoạt động KH&CN
của cơ sở, đặc biệt là cấp huyện; các tổ chức
KH&CN và doanh nghiệp. Tăng nội dung các
thông tin phục vụ đại chúng (địa bàn nông
thôn, doanh nghiệp…).
Hai là, tạo điều kiện tăng thêm nguồn kinh
phí để: Tăng khối lượng xuất bản ấn phẩm
giấy; thời lượng, tần suất phát sóng trên kênh
truyền hình nhằm mở rộng phạm vi đối tượng
phát hành, đặc biệt là ở cấp huyện, tổ chức
KH&N và doanh nghiệp trong ngoài tỉnh; tăng
mức chi trả nhuận bút để khuyến khích, thu
hút đội ngũ cộng tác viên…
Ba là, có biện pháp khuyến khích hoạt
động các biên tập viên và cán bộ truyền
thông KH&CN nhằm nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động; Tạo điều kiện cho đội
ngũ này tham gia các khóa đào tạo, bồi
dưỡng về công tác biên tập, công tác thông

tin và truyền thông KH&CN .
Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin vào hoạt động thông tin truyền
thông KH&CN trong tỉnh. Đối với Website
KH&CN Thanh Hóa, cần sớm nâng cấp
Website để có thể đáp ứng được dịch vụ hành
chính công mức 3&4.
Năm là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa Sở
KH&CN Thanh Hóa với các cơ quan thông
tấn báo chí trong tỉnh và các cơ quan thông
tin, truyền thông KH&CN trực thuộc Bộ
KH&CN:
- Đối với các cơ quan thông tấn báo chí
trong tỉnh:
Tăng cường phối hợp theo hướng: Hàng
năm, Sở KH&CN và các cơ quan báo chí:
Báo Thanh Hóa, Đài PT&TH Thanh Hóa
thống nhất kế hoạch truyền thông KH&CN,
làm cơ sở phối hợp thực hiện, vừa tăng cường
hoạt động, vừa tránh được sự chồng chéo
trong các hoạt động thu thập thông tin và tổ
chức truyền thông.
- Đối với và các cơ quan thông tin, truyền
thông KH&CN trực thuộc Bộ KH&CN:
+ Cần có sự phối hợp chia sẻ thông tin
KH&CN, trong đó:
Địa phương sẽ cung cấp những thông tin
phản ánh thành tựu KH&CN nổi bật, mô hình
ứng dụng KH&CN có hiệu quả và những tấm
gương sáng, điển hình trong công tác nghiên
cứu, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn sản xuất
và đời sống trong tỉnh;
Trung ương cung cấp những thành tựu
KH&CN trong nước và quốc tế để tỉnh tham
khảo, ứng dụng. Đặc biệt, đối với mạng
VinaREN, đề nghị Cục Thông tin KH&CN
Quốc gia tiếp tục quan tâm hướng dẫn về mặt
kỹ thuật để các địa phương, trong đó có
Thanh Hóa tổ chức khai thác được thuận lợi
và hiệu quả./.
SỐ 02/2017
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VAI TRÒ CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG CÔNG CUỘC
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
ThS. Đinh Thị Bình*
ThS. Bùi Đình Thành*

Ở

mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta
luôn khẳng định vai trò, tầm quan
trọng và có ý nghĩa chiến lược của
vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Với tư cách là chủ thể của sản xuất nông
nghiệp và đời sống nông thôn, nông dân đã
và đang khẳng định vai trò to lớn của mình
trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn cũng
như trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Với dân số ở nông thôn là 3.052,5 nghìn
người chiếm 89,21% dân số toàn tỉnh, trong
đó lực lượng lao động là 1.945,9 nghìn người
chiếm 86,9% lực lượng lao động của tỉnh
Thanh Hóa. Lực lượng lao động nông thôn
giữ vị trí quan trọng trong việc góp phần phát
triển kinh tế - xã hội bền vững; giữ vững ổn
định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng;
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
và bảo vệ môi trường sinh thái ở nông thôn
trong công cuộc xây dựng nông thôn mới
hiện nay.
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn
của Đảng và Nhà nước ta nhằm thay đổi bộ mặt
của nông thôn cho phù hợp với thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông
thôn. Tham gia vào quá trình xây dựng nông
thôn mới cần phải phát huy sức mạnh chung
của cả hệ thống chính trị, các giai cấp và các
tầng lớp xã hội khác, trong đó người nông dân
là lực lượng cơ bản và đóng vai trò quyết định.

* Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
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Sự thành công bước đầu trong xây dựng
nông thôn mới có vai trò đóng góp to lớn của
người nông dân. Là lực lượng trung tâm trong
đời sống ở nông thôn, người nông dân Thanh
Hóa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trên tất
cả các lĩnh vực, nhất là trong công cuộc xây
dựng nông thôn mới. Điều này được biểu hiện
trên những phương diện cơ bản sau đây:
Một là, người nông dân Thanh Hóa tiếp tục
tạo lập các nguồn lực cơ bản để xây dựng và
hiện đại hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn
Với phương châm “nhà nước và nhân dân
cùng làm” người nông dân Thanh Hóa đã
nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc
đóng góp kinh phí, lao động, kinh nghiệm và
trí tuệ của mình vào việc phát triển, hiện đại
hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông
thôn. Tổng vốn huy động cho chương trình
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 2015 là: 27.020,452 tỷ đồng trong đó vốn
huy động từ cộng đồng dân cư đạt 7.095,243
tỷ đồng, chiếm 26,26% (trong đó: nhân dân
đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt bình quân
từ 400 đến 500 nghìn đồng/nhân khẩu/năm;
tham gia trên 300.000 ngày công; hiến
1.040ha đất; đóng góp vật tư, vật liệu trị giá
khoảng 283,045 tỷ đồng). Cùng với nguồn
vốn đầu tư cho nông nghiệp, xây dựng NTM
và huy động các nguồn vốn khác, toàn tỉnh
đã đầu tư xây mới và nâng cấp được
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4.952km đường giao thông nông thôn các
loại, trong đó: 1.367km đường xã, liên xã;
2.016km đường thôn, xóm; 1.569km đường
nội đồng; 1.557km kênh mương nội đồng;
nâng cấp, mở rộng các công trình điện nông
thôn. Đến nay, 100% số xã đã có điện lưới
quốc gia, 97,2% hộ dân được sử dụng điện
thường xuyên; xây dựng mới, cải tạo, nâng
cấp 276 trường tiểu học, 134 trường THCS,
354 trường mầm non; 239 công sở, 286 trạm
y tế, 120 Trung tâm văn hóa - thể thao xã,
1.266 nhà văn hóa - khu thể thao thôn; 207 chợ
nông thôn; chỉnh trang và xây mới hơn
57.000 nhà ở dân cư; hoàn thành và đưa
vào sử dụng 44.066 công trình cấp nước
sinh hoạt và công trình vệ sinh môi trường
nông thôn.
Nhờ sự đóng góp của Nhà nước và bà con
nhân dân, đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn nông thôn của tỉnh được
xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng nhu
cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần
hiện đại hóa bộ mặt nông thôn.
Hai là, người nông dân Thanh Hóa là lực
lượng nòng cốt trong xây dựng đời sống
văn hóa tinh thần lành mạnh, giàu bản sắc
dân tộc.

nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa. Đến hết
2015, toàn tỉnh có 719,325 nghìn hộ đạt danh
hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 79,4%; có
3.864 thôn, bản, làng văn hóa, đạt 70,4%; có
112 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt
19,3%,... Kết quả trên đã góp phần tạo ra môi
trường văn hóa lành mạnh ở các địa phương,
đơn vị, các phong trào xây dựng đời sống văn
hóa cũng đã nhanh chóng đi vào đời sống ở
tất cả các vùng, miền trong tỉnh.
Có thể khẳng định, phát huy vai trò chủ
thể trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh
Hóa, nông dân Thanh Hóa đã thu hút đông
đảo hội viên tham gia vào các hoạt động văn
hóa, thể thao trên địa bàn, xây dựng cộng
đồng nông thôn ổn định về chính trị, dân chủ,
hòa thuận, nhân ái, giàu bản sắc dân tộc.
Chính từ tinh thần trách nhiệm ấy của nông
dân đã góp phần to lớn trong việc xây dựng
đời sống văn hóa ở khu vực nông thôn ngày
càng phong phú, đa dạng, lành mạnh và giàu
bản sắc dân tộc.
Ba là, người nông dân là chủ thể trong việc
giữ gìn bảo vệ môi trường sinh thái và giữ gìn
bản sắc dân tộc ở khu vực nông thôn
Công tác bảo vệ môi trường được quan
tâm chỉ đạo, ý thức giữ gìn vệ sinh môi
trường của người dân được nâng lên. Người
dân luôn chủ động đầu tư các nguồn lực cải
thiện điều kiện vệ sinh môi trường như: nhà

Thông qua cuộc vận động “Toàn dân xây
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với
xây dựng nông thôn mới và phong trào xây
dựng “khu dân cư an toàn về an
ninh trật tự”, “xây dựng khu dân
cư không có tội phạm và tệ nạn
xã hội”, nông dân Thanh Hóa
luôn thể hiện rõ vai trò là lực
lượng chủ lực, sáng tạo để lưu
giữ, truyền bá các giá trị văn
hóa truyền thống của các dân
tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu,
hình thức trong hiếu, hỉ; đấu
tranh bài trừ các tệ nạn xã hội,
các hành vi phản văn hóa,
Máy xử lý rác thải do người dân chế tạo ở xã Hải Bình, huyện
phản tiến bộ, phản nhân văn; Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
SỐ 02/2017
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vệ sinh, hầm khí biogas, thu gom và xử lý
rác thải sinh hoạt, tham gia công tác bảo vệ
và phát triển rừng, chương trình phòng trừ
dịch hại tổng hợp trong sản xuất nông
nghiệp... nhằm kiểm soát dư lượng phân
bón, hóa chất bảo vệ thực vật, góp phần tích
cực vào bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng
đồng ở nông thôn.
Tình trạng đổ rác thải sinh hoạt bừa bãi
ra khu vực công cộng đã giảm đáng kể,
nhiều địa phương đã thành lập các tổ tự
quản, tổ chức cho nhân dân tham gia dọn vệ
sinh môi trường hằng tuần. Hầu hết các xã
trên địa bàn tỉnh đã có Công ty cổ phần
hoặc Hợp tác xã dịch vụ môi trường, tổ thu
gom rác thải. Tỷ lệ thu gom rác thải tại các
vùng nông thôn đạt 70%. Tỷ lệ người dân
nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
đạt 12,5%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh
theo quy định đạt 70,5%, hộ gia đình có
chuồng trại chăn nuôi gia súc hợp vệ sinh
đạt 54,48%.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có một bộ
phận nông dân chưa quan tâm, chú ý tới việc
bảo vệ môi trường sinh thái do ý thức cộng
đồng chưa cao. Người dân chưa quan tâm tới
việc xử lý các nguồn nước thải và chất thải từ
các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi
trồng thủy sản, chăn nuôi, sản xuất tiểu thủ
công nghiệp, chất thải sinh hoạt. Thông
thường người dân đổ trực tiếp các chất thải đó
xuống kênh, hồ, ao, mương, sông ngòi... điều
này đã dẫn đến hậu quả làm cho môi trường
đất, nước, không khí ở nông thôn đang có dấu
hiệu xấu đi do bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do
đó, chính quyền và Hội nông dân các cấp cần
phải tăng cường vận động nông dân hưởng
ứng nhiệt tình hơn nữa nhằm xây dựng môi
trường nông thôn “Xanh, sạch, đẹp” vì sức
khỏe cộng đồng; xây dựng nhiều hơn nữa
những công trình vệ sinh đạt chuẩn, bởi điều
đó trực tiếp nâng cao sức khỏe của bà con
nông dân.

32

SỐ 02/2017

Bốn là, người nông dân Thanh Hóa nêu
cao trách nhiệm trong việc xây dựng hệ
thống chính trị cơ sở vững mạnh trên địa bàn
nông thôn
Là chỗ dựa của hệ thống chính trị nông
thôn người nông dân Thanh Hóa luôn tích cực
tham gia xây dựng tổ chức và hoạt động của
hệ thống chính trị nông thôn. Đặc biệt đã nêu
cao tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm
trong xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ
chức chính trị - xã hội và giám sát việc thực
hiện qui chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn
nông thôn; luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm trong bảo vệ an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội tại địa bàn dân cư.
Người nông dân đã thể hiện quyền làm chủ
của mình thông qua các tổ chức chính trị - xã
hội như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông
dân, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu
chiến binh... thông qua những tổ chức chính
trị - xã hội này, người nông dân đã tham gia
đóng góp ý kiến về những vấn đề như: xây
dựng giao thông nông thôn (làm cầu đường),
xây dựng hệ thống tưới tiêu, giao thông nội
đồng... Với sự tham gia góp ý kiến và phát huy
khả năng làm chủ của những người nông dân
mà các tổ chức trong hệ thống chính trị ở
nông thôn ngày càng hoạt động có hiệu quả,
tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền cơ sở
chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội, xây dựng nông thôn Thanh Hóa
ngày càng văn minh, hiện đại.
Có thể khẳng định, bằng tinh thần trách
nhiệm cao người nông dân đã khẳng định
được vai trò to lớn của mình vào quá trình
xây dựng nông thôn mới ở tỉnh. Chính vai trò
to lớn đó đã thúc đẩy quá trình xây dựng
nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại; có đời sống văn
hóa tinh thần lành mạnh, giàu bản sắc dân
tộc; có môi trường sinh thái trong lành, xã hội
nông thôn ổn định, hệ thống chính trị được
củng cố và tăng cường; đời sống vật chất và
tinh thần của người nông dân từng bước
được nâng cao./.
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GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
VÀ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NĂM 2016
CN. Hoàng Quốc Khánh*

N

hư thường lệ, đã 22 năm
qua, cứ vào dịp đầu năm,
Bộ Khoa học và Công
nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng lại long trọng tổ
chức Lễ trao Giải thưởng Chất
lượng Quốc gia và Giải thưởng
Chất lượng quốc tế châu Á - Thái
Bình Dương tại Hà Nội để đánh
dấu quá trình phát triển và nỗ lực
phấn đấu không ngừng vì mục
tiêu chất lượng của các doanh
nghiệp Việt Nam nói chung và
Thanh Hóa nói riêng, đồng thời
Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia và giải thưởng Chất
cũng là một hoạt động thiết thực
lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2016.
chào mừng Ngày Khoa học
Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5.
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng
thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, những
Dương được tổ chức hằng năm đã thu hút doanh nghiệp đạt giải Giải thưởng Chất lượng
được sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín Quốc gia hàng năm đã và đang tạo ra những
đối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng cơ hội cho các doanh nghiệp học hỏi để hoàn
như người tiêu dùng trong xã hội góp phần thiện và cải tiến nâng cao năng lực quản lý,
đáng kể vào phong trào năng suất chất chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình thông
lượng, khích lệ các doanh nghiệp không qua việc áp dụng các công cụ thực hành sản
ngừng nâng cao năng suất và khả năng cạnh xuất, kinh doanh tốt nhất.
tranh trên thị trường bằng con đường chất
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm nay
lượng, góp phần nâng cao năng lực vật chất, cả nước có 80 doanh nghiệp xuất sắc nhất về
kỹ thuật của các doanh nghiệp trong tiến năng suất, chất lượng được vinh danh tại lễ
trình tăng cường sự hội nhập kinh tế quốc tế. trao giải. Trong đó, bao gồm: 03 doanh
Với sự tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp được trao giải Giải thưởng Chất lượng
nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc quốc tế châu Á - Thái Bình Dương; 15 doanh

* Phó Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thanh Hóa.
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nghiệp được trao giải Vàng và 62 doanh
nghiệp giải Bạc Giải thưởng Chất lượng Quốc
gia. So với các năm trước không những tăng
về số lượng đạt giải mà quy mô hoạt động và
công tác đầu tư cho việc áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng ở các doanh nghiệp cũng
bài bản hơn, khoa học, hiệu lực hơn và thực sự
đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hơn nữa, cũng
được sự hưởng ứng nhiệt tình của các ngành,
các địa phương và của nhiều doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên cả nước.
Theo đánh giá của các Hội đồng sơ tuyển cấp
tỉnh, thành phố, của Hội đồng quốc gia và của
các chuyên gia đánh giá giải thưởng chất
lượng, 15 doanh nghiệp đạt giải Vàng năm
2016 đã có những nỗ lực phấn đấu rất đáng
khích lệ. các doanh nghiệp đã tập trung cải
tiến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ theo các tiêu chí của giải thưởng và đã đạt
được thành tích hiệu quả cao về nhiều mặt
trong các hoạt động. Nhiều doanh nghiệp đạt
giải Vàng, giải Bạc chất lượng đã áp dụng và
duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp với các tiêu chuẩn như: ISO 9000,
ISO 14000, ISO 22000...
Năm 2016, Thanh Hóa có 05 doanh
nghiệp đăng ký tham dự, sau khi Hội đồng Sơ
tuyển xét chọn đã đề nghị Hội đồng quốc gia
xét chọn 03 doanh nghiệp. Kết quả, 03 doanh
nghiệp đã được trao Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia: Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta
(giải Vàng). Để đạt được kết quả này trong
những năm qua chiến lược phát triển kinh
doanh của công ty đã có nhiều thay đổi từ
việc xây dựng doanh nghiệp hoạt động có lãi
sang phát triển bền vững dựa trên giá trị cốt
lõi của doanh nghiệp, từ đó, ngoài việc đặt
mục tiêu cho giá trị thặng dư trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, công ty còn đặt ra mục
tiêu quan trọng như: các chính sách về an
sinh xã hội, chất lượng nguồn nhân lực, đời
sống vật chất và tinh thần của người lao động
và của chính gia đình họ; lấy chất lượng sản
phẩm làm thước đo cho sự phát triển bền
vững, tạo nên sự lớn mạnh vững chắc và vị
thế của công ty trong quá trình khẳng định
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thương hiệu (DELTA): Công ty TNHH Thương
mại vàng bạc Kim Chung (giải Bạc), trong
suốt quá trình 76 năm hình thành và phát
triển cùng với việc không ngừng mở rộng thị
trường bằng uy tín và thương hiệu đã được
khẳng định và tạo dựng. Với mục tiêu luôn
đón đầu xu thế, hướng tới đảm bảo quyền lợi
của người tiêu dùng bằng việc nâng cao chất
lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ; Công ty
TNHH Thương mại du lịch quốc tế Hương
Lúa (giải Bạc) trong những năm qua cùng với
sự phát triển của thị trường lữ hành, công ty
đã tạo được một thương hiệu và uy tín trong
ngành du lịch và đã trở thành đối tác tin cậy
của khách hàng trong và ngoài nước bằng
việc không ngừng cải tiến đổi mới các dịch
vụ, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các
hướng dẫn viên, đầu tư trang thiết bị, phương
tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn quy định, đào
tạo đội ngũ nhân viên ngày một chuyên
nghiệp với thái độ phục vụ văn minh lịch sự.
Để đạt được kết quả này các doanh nghiệp
Thanh Hóa đã có những định hướng chiến
lược rõ ràng cho mình, sự quyết tâm rất cao
trong việc cải tiến công tác quản lý, lấy chất
lượng các hoạt động, dịch vụ, chất lượng sản
phẩm làm mục tiêu phấn đấu. Cơ cấu, tổ
chức, bộ máy được bố trí sắp xếp hợp lý theo
hệ thống. Các chính sách, kế hoạch sản
xuất, kinh doanh được truyền đạt từ cấp cao
nhất đến các bộ phận và đến từng thành
viên, đảm bảo đầy đủ nội quy quy định và các
biện pháp kiểm soát các hoạt động. Thông
qua đó các doanh nghiệp đã xây dựng được
các chiến lược kinh doanh qua từng thời kỳ,
mở rộng được thị trường và thực hiện cạnh
tranh có hiệu quả. Các doanh nghiệp không
những tập trung đầu tư cải tiến công nghệ,
máy móc, trang thiết bị dụng cụ, mà còn có
những chính sách và biện pháp tìm hiểu yêu
cầu của khách hàng thông qua nhiều hình
thức: lấy ý kiến, tổ chức hội nghị khách hàng,
trực tiếp trao đổi tại nơi bán hay sử dụng.
Ngoài việc thiết lập được hệ thống thông
tin để quản lý điều hành các hoạt động sản
(Xem tiếp trang 38)
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HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
CN. Nguyễn Thị Hòa*

T

hanh Hóa là một tỉnh thuộc vùng Bắc
Trung bộ đất rộng, người đông, hội tụ
đầy đủ các nguồn lực phát triển kinh tế:
nhân lực trẻ, có tay nghề và trí tuệ; tài nguyên
thiên nhiên dồi dào, phong phú… Trong các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)
của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Thanh Hóa
xác định tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa
học và công nghệ (KH&CN), xem nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ là một trong
bốn khâu đột phá để phát triển KT-XH; nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo phát
triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân; quan tâm bảo
vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài
nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu, đảm bảo cho phát triển nhanh và bền
vững. Trong thời gian qua tỉnh đã tích cực đẩy
mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao
KH&CN trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là
trong lĩnh vực được xem là thế mạnh của tỉnh
như: nông nghiệp, y dược… nhờ đó đã đạt
được những thành tựu phấn khởi: tốc độ tăng
trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 2015 đạt 11,4%, cao hơn các giai đoạn trước,
năm 2015 đạt 11,8% vượt kế hoạch đề ra.
Quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước và lớn
nhất khu vực Bắc Trung bộ. Môi trường đầu tư
kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số
cạnh tranh năng lực cấp tỉnh PCI đứng thứ 10
cả nước, chỉ số quản trị và hành chính công
PAPI đứng thứ 9 cả nước. Huy động vốn cho

đầu tư phát triển vượt kế hoạch (hiện có 59 dự
án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 12,8
tỷ USD, đứng thứ 6 cả nước).
Để có được thành tựu trên, có nhiều yếu tố,
nhưng yếu tố nghiên cứu ứng dụng và chuyển
giao KH&CN đóng vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh. Bởi
hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển
giao KH&CN đã góp phần gia tăng năng suất,
chất lượng và giá trị trên đơn vị diện tích sản
xuất trong mỗi cơ sở sản xuất. Từ năm 2011
đến nay, ngành KH&CN Thanh Hóa đã tham
gia nhiều nhiệm vụ KH&CN thuộc 05 chương
trình KH&CN cấp quốc gia; triển khai 06 chương
trình KH&CN trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra,
các ngành, các địa phương còn triển khai thực
hiện nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. Chỉ
tính riêng cấp quốc gia và cấp tỉnh đã có hơn
300 đề tài, dự án được triển khai, thực hiện.
Cụ thể:
Cấp Nhà nước
Từ năm 2011 đến nay, Ngành KH&CN
Thanh Hóa đã tranh thủ các điều kiện để tiếp
cận, đăng ký và triển khai gần 20 nhiệm vụ
cấp Nhà nước. Các nhiệm vụ KH&CN hầu hết
thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển
giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển KTXH
nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số.
Chương trình này có 11 dự án được triển khai,
mỗi dự án đã tập trung ứng dụng các tiến bộ
kỹ thuật vào sản xuất giúp các địa phương
tiếp nhận các mô hình ứng dụng, chuyển giao

* Trung tâm Thông tin chuyển giao KH&CN Thanh Hóa.
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các tiến bộ kỹ thuật (TBKT) đến người dân,
đặc biệt là người dân nông thôn, các xã
nghèo, các xã nông thôn mới để chủ động sản
xuất giống cây trồng trong nông nghiệp, lâm
nghiệp và trong nuôi trồng thủy sản, phát triển
các sản phẩm có lợi thế của địa phương. Việc
triển khai thành công dự án đã góp phần nâng
cao dân trí, thay đổi tập quán sản xuất kém
hiệu quả, mở ra hướng sản xuất mới, tăng thu
nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho
người dân, bảo vệ môi trường. Một số đề tài,
dự án tiêu biểu có thể kể đến như: mô hình
nuôi nhím, nhân giống cây lâm ngiệp và trồng
rừng thâm canh; mô hình phát triển kinh tế
theo hướng sinh thái tổng hợp tại khu bảo tồn
thiên nhiên Pù Luông; mô hình sản xuất, chế
biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu theo
hướng công nghiệp; ứng dụng kỹ thuật tiến
bộ xác định bộ giống và cơ cấu giống lúa
thích hợp cho các vùng nguyên liệu mía
đường; nghiên cứu giải pháp chống thoái
hóa, phục hồi và phát triển bền vững rừng
luồng; nghiên cứu công nghệ sinh sản nhân
tạo sản sản xuất một số giống cá quí bản địa
(cá lăng chấm, cá trắm đen, cá dốc); Ứng
dụng công nghệ mới xây dựng hệ thống cấp
nước, xử lý nước thải và tăng cường chống
nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Như
Thanh và Lang Chánh…
Chương trình “Hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ” có 03 dự án được triển khai thực hiện.
Các dự án tập trung tuyên truyền, phổ biến
các kiến thức liên quan đến sở hữu trí tuệ; tạo
lập, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể, chỉ
dẫn địa lý nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng,
quảng bá thương hiệu của sản phẩm đặc sản,
truyền thống của địa phương như: nhãn hiệu
tập thể Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng của
xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia; nhãn hiệu
chứng nhận “Chè lam Phủ Quang” huyện
Vĩnh Lộc; chỉ dẫn địa lý “Luận Văn” cho sản
phẩm bưởi của tỉnh Thanh Hóa...
Bên cạnh đó, một số dự án thuộc Chương
trình: Đổi mới công nghệ quốc gia; bảo tồn và
sử dụng bền vững nguồn gen; hỗ trợ phát
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triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức
KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ
được triển khai thực hiện nhằm ứng dụng
công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp;
đổi mới công nghệ - thiết bị để nâng cao năng
suất, chất lượng, tạo sức cạnh tranh của sản
phẩm hàng hóa; ứng dụng công nghệ cao
trong y dược; nâng cao tiềm lực KH&CN cho
các đơn vị, tổ chức KH&CN như: Dự án:
“Nghiên cứu phát triển sản xuất các giống mía
với quy mô công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế
cao cho vùng mía nguyên liệu tỉnh Thanh
Hóa; Dự án: “Hoàn thiện quy trình sản xuất
công nghệ sản xuất Biofil và Hyddan”; Dự án:
“Khai thác và phát triển nguồn gen Khôi tía
(Ardisia gigantifolia Stapf) làm nguyên liệu
sản xuất thuốc; Dự án “Nghiên cứu khai thác
và phát triển nguồn gen dược liệu lan gấm
(Anoectochilus formosanus Hayata) tại
Thanh Hóa và một số tỉnh Bắc Trung bộ.
Cấp tỉnh.
Trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay,
Thanh Hóa đã triển khai 06 chương trình
KH&CN trọng điểm của tỉnh với hơn 300
nhiệm vụ KH&CN. Hoạt động nghiên cứu,
ứng dụng và chuyển giao KH&CN đã góp
phần tích cực vào sự phát triển của từng
ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực nhất là
trong lĩnh vực nông nghiệp và y dược thúc đẩy
sự phát triển KHXH.
Trong lĩnh vực nông nghiệp đã triển khai
hơn 100 nhiệm vụ KH&CN, các đề tài/dự án
trong lĩnh vực này chủ yếu tập trung khảo
nghiệm, trình diễn, tuyển chọn, lai tạo các
giống mới như: sản xuất thử và công nhận
chính thức cho 7 giống lúa có năng suất là
Thanh Ưu 3, Thanh Ưu 4, Thuần Việt 2,
Thuần Việt 7, Thanh Hoa 1, Hồng Đức 9, nếp
hạt cau; tuyển chọn được nhiều giống lúa,
ngô, đậu tương, giống lạc, khoai tây có năng
suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện
tỉnh Thanh Hóa như: Nếp N97 (060-64 tạ/ha),
lạc L19, L26(30-35 tạ/ha), khoai tây Solada,
aladin, Atlantit chất lượng cao (68-70 tạ/ha),
giống đậu xanh ĐX208 (12,8-15,9 tạ/ha),
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vành; nghiên cứu ứng dụng kỹ
thuật phẫu thuật tim hở để điều trị
bệnh thông liên thất bẩm sinh;
nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật
cắt dịch kính điều trị bệnh lý bán
phần sau nhãn cầu….; Nghiên cứu
sản xuất các loại thuốc đông dược
theo quy trình sản xuất chế biến
dược liệu theo quy trình khép kín,
an toàn, bào chế các sản phẩm
theo các bài thuốc gia truyền góp
phần nâng cao công tác chăm sóc
sức khỏe y tế cho cộng đồng như:
Trồng nấm linh chi tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và
Hoàn Sinh Lực, Hầu Tê Hoàn,
Phát triển công nghệ sinh học Thanh Hóa.
Thập Hoàng Hoàn…
Trong các lĩnh vực công nghiệp DDX16 (20-22 tạ/ha)…; xây dựng các mô hình xây dựng, môi trường ứng phó biến đổi khí
ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, chuyển hậu có gần 100 đề tài/dự án được triển khai
đổi cơ cấu cây trồng và mùa vụ, trồng xen thực hiện góp phần chuyển giao công nghệ
canh, luân canh, xác định được các bộ giống mới, tạo ra một số sản phẩm mới, phát triển
thích hợp từng vùng sinh thái để phát huy hiệu công nghệ thông tin; xây dựng được số mô
quả sản xuất, hạn chế thấp nhất những tác hình tái tạo tiết kiệm năng lượng đã góp phần
động xấu đến môi trường sinh thái như: các nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm,
mô hình cây dược liệu xen cây công nghiệp tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm nâng
(keo, cao su…); xây dựng mô hình chăn nuôi cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa
an toàn và phát triển bền vững; chuyển giao trên thị trường. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ
và hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nghiên cứu tận dụng phế phẩm, xử lý chất
nuôi thương phẩm, đa dạng hóa đối tượng thải, xây dựng mô hình xử lý chất thải và bảo
nuôi trồng thủy hải sản có giá trị kinh tế cao vệ môi trường đã và đang được triển khai góp
như: Cá hồi vân, cá tầm, cá lóc, cá chẽm, cá phần bảo vệ môi trường.
lăng chấm, ốc hương…
Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có
Lĩnh vực y dược, có hơn 30 đề tài/dự án gần 50 nhiệm vụ được thực hiện. Các nhiệm
được triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ vụ KH&CN tập trung vào việc nghiên cứu thực
trong lĩnh vực này đã tập trung nghiên cứu, trạng, tổng kết thực tiễn ở một số lĩnh vực
đánh giá thực trạng một số bệnh phổ biến KTXH có yêu cầu cấp thiết, bức xúc làm luận
trong cộng đồng như: nghiên cứu thực trạng cứ khoa học cho việc xây dựng kế hoạch,
bệnh hen phế quản, thực trạng nhiễm sán lá tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương,
trên người, thực trạng bệnh loãng xương ở chính sách phát triển KTXH, giữ vững quốc
phụ nữ tại các huyện miền núi Thanh Hóa..; phòng - an ninh; nghiên cứu các giải pháp cải
ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong việc cách, nâng cao chất lượng giáo dục và đào
phát hiện, phòng và điều trị bệnh, như: Ứng tạo nghề, giải pháp bảo tồn các di sản văn
dụng xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính điều hóa… trên địa bàn tỉnh.
trị ung thư vòm họng và hạ họng thanh quản;
Nhìn chung, các nhiệm vụ KH&CN từ năm
ứng dụng hệ thống chụp mạch kỹ thuật số 2011 đến nay đã nghiên cứu tương đối toàn
trong chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đáng
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kể vào phát triển KT-XH của tỉnh. Các tiến bộ
khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất, đời
sống ngày càng nhiều, góp phần nâng cao
năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng, vật
nuôi, công tác khám và chữa bệnh, bảo vệ an
ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, giáo dục
đào tạo… mang lại hiệu quả kinh tế cao trong
sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống của
người dân về mọi mặt. Thông qua thực hiện
các nhiệm vụ KH&CN, nhiều tổ chức, doanh
nghiệp đã ươm tạo và hình thành các sản
phẩm mới có hàm lượng KH&CN cao, làm cơ
sở cho việc hình thành các doanh nghiệp
KH&CN của tỉnh (Hiện nay, Thanh Hóa có số
doanh nghiệp KH&CN đứng thứ 3 cả nước
sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội). Bên
cạnh những kết quả đạt được, thì hoạt động
nghiên cứu ứng dụng chuyển giao KH&CN
của tỉnh còn có những hạn chế như: chưa có
nhiều các sản phẩm có khả năng tạo đột phá
trong phát phát triển kinh tế, thiếu các giải
pháp có khả năng giải quyết dứt điểm các vấn
đề xã hội hiện nay do nguồn vốn đầu tư cho

phát triển KH&CN còn thiếu và không đồng
bộ; cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động
KH&CN có đổi mới nhưng chưa tạo thuận lợi
cho nhà khoa học; chưa huy động được nhiều
nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước; thiếu
cơ chế, chính sách hữu hiệu để gắn kết giữa
KH&CN với sản xuất - kinh doanh và khuyến
khích doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên
cứu KH&CN; đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN
cấp huyện, thị thiếu. Việc ứng dụng và
chuyển giao KH&CN vào sản xuất gặp nhiều
khó khăn do trình độ tiếp nhận tiến bộ
KH&CN của bà con nông dân còn có những
hạn chế. Để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ
KH&CN vào đời sống, sản xuất trong những
năm tới rất cần thực hiện đồng bộ những giải
pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về vai trò nền tảng, động lực, giải pháp đột
phá để phát triển của KH&CN. Nâng cao
nhận thức, trách nhiệm, trình độ, hiệu quả
lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành của
chính quyền và tham gia của toàn xã hội về
phát triển KH&CN…./.

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA...
(Tiếp theo trang 34)

xuất, kinh doanh dịch vụ, các doanh nghiệp
còn có những biện pháp hữu hiệu để quản
lý và phát triển nguồn lực trong đó đặc biệt
quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực, tổ
chức, bố trí lao động hợp lý, đầu tư phát
triển các hình thức đào tạo, bồi dưỡng để
nâng cao kiến thức và tay nghề, chăm lo
đời sống, cải thiện môi trường làm việc cho
người lao động gắn bó cuộc sống của gia
đình người lao động với hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Các
doanh nghiệp tham gia và đạt giải đã có
những thành tựu nổi bật trong sản xuất
kinh doanh hàng năm, đạt được giá trị tổng
sản lượng cao, đóng góp nhiều ngân sách
cho tỉnh và những đóng góp khác cho xã
hội. Các doanh nghiệp còn mở rộng được
thị trường và khách hàng, duy trì được mối
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quan hệ với khách hàng và người cung
cấp, nâng cao số lượng và chất lượng
nguồn nhân lực xây dựng được các quá
trình và xác lập các biện pháp kiểm soát
các quá trình hoạt động theo các hệ thống
quản lý chất lượng mà chính doanh nghiệp
đang áp dụng.
Với những thành tích mà các doanh
nghiệp đã đạt được, Hội đồng sơ tuyển
cũng như Hội đồng quốc gia về Giải thưởng
Chất lượng Quốc gia tin tưởng các doanh
nghiệp đạt Giải năm nay tiếp tục phát huy
các thành quả đã đạt được, không ngừng
đầu tư và liên tục cải tiến để phát triển bền
vững, nhanh chóng khắc phục những vấn
đề còn tồn tại, xứng đáng và vinh dự là
những doanh nghiệp đứng hàng đầu về
chất lượng của Việt Nam./.

KeÁt QuaÛ hoaÏt ñoÄng Kh& cn

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng
tại các huyện miền núi Thanh Hóa”
ThS. Vương Thị Hải Yến*

N

gày nay, phát triển du
lịch xanh, du lịch bền
vững hay du lịch dựa
vào cộng đồng đã và đang thu
hút sự quan tâm của khách du
lịch và mang lại nhiều lợi ích
phát triển kinh tế cho người
dân bản địa. Loại hình du lịch
này đã được triển khai thành
công ở nhiều nước trên thế
giới, trong đó bước đầu đã có
kết quả ở Việt Nam. Loại hình
du lịch cộng đồng thường được
triển khai ở những điểm du lịch
Cọn nước huyện Bá Thước, Thanh Hóa.
còn nguyên sơ, góp phần sử
dụng tối đa các nguồn lực sẵn
có tại địa phương. Mục đích của việc phát những nếp nhà sàn nguyên sơ, những thửa
triển du lịch cộng đồng tại những vùng này ruộng bậc thang đặc trưng của vùng cao,
là để hỗ trợ người dân địa phương phát triển những phong tục tập quán và sắc thái văn
kinh tế; xóa đói, giảm nghèo và hạn chế hóa phong phú, đa dạng của các dân tộc anh
em... đã đem lại những điều kiện thuận lợi để
những tác động của du lịch tới môi trường
phát triển du lịch dựa vào cộng đồng.
sinh thái và văn hóa - xã hội. Loại hình du
Tuy nhiên, điều kiện để phát triển du lịch ở
lịch này sẽ tạo điều kiện cho khách du lịch
được trải nghiệm, gần gũi, hòa nhập sâu khu vực miền núi Thanh Hóa vẫn còn bất
cập, như: Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ du
hơn với cộng đồng cư dân bản địa.
Khu vực miền núi Thanh Hóa với diện tích lịch còn thiếu thốn khó khăn, cơ sở vật chất
8.030km2, đa phần đồi núi đã tạo nên hệ du lịch còn nghèo nàn, các dịch vụ phục vụ
thống cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của du lịch còn sơ khai, chất lượng dịch vụ bất
sông, hồ, suối, hang động, rừng, núi..., cùng cập, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế;
với cảnh quan nông thôn, bản làng của công tác xúc tiến, quảng bá chưa được quan

* Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
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tâm... dẫn đến hiệu quả kinh
tế, xã hội và môi trường từ hoạt
động du lịch chưa tương xứng.
Đặc biệt, việc hình thành và
phát triển du lịch cộng đồng
còn tự phát, chưa khai thác
hết thế mạnh, tiềm năng sẵn
có của địa phương, chưa thu
hút, lôi kéo sự tham gia của
cộng đồng, mới chỉ dừng lại ở
việc tổ chức phục vụ khách
du lịch ăn, nghỉ của một vài
hộ gia đình, lợi ích kinh tế
đem đến cho cộng đồng chưa
Bản làng vùng cao.
đồng đều... chưa có mô hình
tổ chức quản lý hiệu quả, chưa có tổ chức dựng mô hình du lịch cộng đồng, Đề tài đã
làm hạt nhân kết nối các hộ kinh doanh với xây dựng 2 mô hình mẫu về phát triển du lịch
dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi
các công ty du lịch và khách du lịch.
Trên cơ sở phân tích tiềm năng, thực trạng Thanh Hóa, đồng thời xây dựng các bước triển
phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các khai mô hình. Đó là mô hình phát triển du lịch
huyện miền núi Thanh Hóa; để có thể xây dựa vào cộng đồng tại bản Năng Cát, xã Trí
dựng và triển khai các mô hình phát triển du Nang, huyện Lang Chánh và mô hình phát
lịch tại một địa phương cụ thể của miền núi triển du lịch dựa vào cộng đồng tại bản Hiêu,
Thanh Hóa, Đề tài khoa học "Nghiên cứu xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước.
Đối với mô hình quản lý du lịch cộng đồng
xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng
đồng tại các huyện miền núi Thanh Hóa" tại Trí Nang, huyện Lang Chánh: Mô hình du
đã phân tích các điều kiện cơ bản để phát lịch cộng đồng mà trong đó chính quyền và
triển du lịch dựa vào cộng đồng, như: Điều đại diện người dân lập ra Ban quản lý và liên
kiện về tài nguyên du lịch, điều kiện về hạ kết với các nhóm cộng đồng sẽ có mô hình
tầng, yếu tố cộng đồng dân cư, thị trường hoạt động như sau:

khách và cơ chế hỗ trợ hợp lý. Bên
cạnh đó, Đề tài cũng nhấn mạnh phải
đảm bảo bốn nguyên tắc cơ bản
trong phát triển du lịch cộng đồng:
Đảm bảo bình đẳng xã hội và sự
tham gia của cộng đồng; tôn trọng
văn hóa địa phương và các di sản
thiên nhiên; đảm bảo lợi ích của các
bên tham gia; sự sở hữu và tham gia
của địa phương.
Trên cơ sở đánh giá những yếu tố
về tài nguyên (tự nhiên và nhân văn)
và đảm bảo các nguyên tắc về lợi thế
cạnh tranh, lợi ích của các bên tham
gia, tính bền vững và khả thi khi xây
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Đối với mô hình quản lý du lịch cộng
đồng tại bản Hiêu: Mô hình du lịch cộng
đồng mà trong đó Ban quản lý (gồm
chính quyền và đại diện người dân) và
các doanh nghiệp du lịch liên kết với cộng
đồng sẽ có mô hình hoạt động như sau:
Điểm chung nhất của hai mô hình là
đều có sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ
quan quản lý nhà nước về du lịch; có sự
tham gia của chính quyền địa phương, đại
diện người dân (lập nên Ban quản lý du
lịch cộng đồng) và tham gia trực tiếp của
cộng đồng dân cư (lập nên các tổ nhóm
dịch vụ). Điểm khác biệt là mô hình phát
du lịch dựa vào cộng đồng tại bản Hiêu, xã Cổ
Lũng, huyện Bá Thước có sự tham gia liên kết,
đầu tư của doanh nghiệp du lịch.
Trên cơ sở mô hình đã xây dựng, Đề tài
đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả
nhằm triển khai thành công mô hình phát
triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện
miền núi Thanh Hóa. Những giải pháp đó tập
trung vào cơ chế chính sách; quy hoạch và
đầu tư; quản lý, phát triển du lịch dựa vào
cộng đồng; nâng cao chất lượng sản phẩm
du lịch cộng đồng; tuyên truyền quảng bá;
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch
cộng đồng và giải pháp về đảm bảo môi
trường, phát triển bền vững.
Hiện nay, hai mô hình du lịch này đang
tiếp tục được đầu tư và hoạt động có bài bản,
thu hút sự quan tâm của du khách trong và
ngoài nước. Ngoài ra còn nhiều làng, bản
khác tại khu vực miền núi Thanh Hóa đang
manh nha hình thành điểm đến du lịch dựa
vào cộng đồng, đặc biệt tại: Khu Bảo tồn
Thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu, huyện Quan
Hóa, Bá Thước; Suối cá Cẩm Lương, huyện
Cẩm Thủy,... Thông qua các mô hình hoạt
động du lịch cộng đồng đã thu hút được hàng
trăm người dân địa phương trực tiếp và gián
tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch. Các
sản phẩm, dịch vụ và giá trị văn hóa bản địa
đã và đang được cung cấp cho du khách như:
Hàng dệt thổ cẩm truyền thống, sản phẩm
đan lát, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, lễ hội,

sản phẩm nông nghiệp, rượu cần, hàng thủ
công mỹ nghệ, các nhạc cụ truyền thống...
góp phần làm hài hòa lợi ích giữa các bên liên
quan, làm thay đổi đời sống kinh tế khu vực
vùng sâu, vùng xa, những nơi cuộc sống còn
khó khăn.
Với việc phát triển du lịch dựa vào cộng
đồng đã mở ra một hướng mới cho các huyện
miền núi Thanh Hóa trong việc định hướng
phát triển du lịch tại địa phương. Trên cơ sở
kết quả nghiên cứu, nhiều địa phương trong
tỉnh đã ứng dụng, triển khai xây dựng và nhân
rộng mô hình phát triển du lịch cộng đồng.
Tiêu biểu như huyện Lang Chánh, đã thành
công trong việc xây dựng và triển khai đề án
phát triển du lịch cộng đồng tại bản Năng
Cát, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. Tháng
11/2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
cùng với UBND huyện Lang Chánh đã chính
thức công bố tuyến du lịch mới thác Ma Hao bản Năng Cát tại huyện Lang Chánh, mở ra
hướng phát triển mới cho du lịch huyện Lang
Chánh. Hiện tại, nhiều huyện đang tiếp tục
xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch
cộng đồng tại địa phương.
Với việc thành công trong trong nghiên
cứu, xây dựng và áp dụng của đề tài, hy vọng
trong thời gian tới các huyện miền núi Thanh
Hóa sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng, thế
mạnh, phát triển du lịch cộng đồng, nhằm
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, giảm
nghèo bền vững cho người dân địa phương./.
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PHÂN TÍCH SWOT ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở BẢN ĐỐC,
XÃ CỔ LŨNG VÀ BẢN TÔM, XÃ BAN CÔNG, HUYỆN BÁ THƯỚC
TS. Lê Thị Thảo*
TS. Nguyễn Bích Thục*

1. Đặt vấn đề
Bản Đốc xã Cổ Lũng và bản Tôm xã Ban
Công, huyện Bá Thước nằm trong không gian
của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông. Đây
là hai bản hiện còn giữ được khung cảnh
hoang sơ mang tính đặc trưng của bản làng
miền núi Thanh Hóa, lại giữ được nhiều nét
văn hóa truyền thống độc đáo. Chính vì vậy,
việc lựa chọn phát triển du lịch tại hai địa
điểm này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng
đồng: phát triển kinh tế địa phương, tăng
cường sự kết nối trong không gian du lịch Pù
Luông - Pù Hu, bảo tồn và phát huy một cách
bền vững các yếu tố văn hóa truyền thống.
Yêu cầu đặt ra là cần có một chiến lược phát
triển du lịch tại hai địa điểm này một cách
đúng đắn, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và
phát triển để phát triển du lịch bền vững.
Từ ý nghĩa và hiệu quả của phương pháp
phân tích SWOT trong thực tiễn, chúng tôi
thử vận dụng mô hình phân tích SWOT vào
việc phân tích đối với phát triển du lịch ở bản
Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã Ban Công,
huyện Bá Thước với mong muốn đề xuất
những giải pháp hữu hiệu phát triển du lịch
bền vững ở đây.
2. Phân tích SWOT đối với phát triển du
lịch tại bản Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm,
xã Ban Công, huyện Bá Thước
Mô hình phân tích SWOT ra đời trong thập

niên 60-70 của thế kỷ XX bởi Nhóm nghiên
cứu của Viện Nghiên cứu Standford
(California, Mỹ) với mục đích tìm hiểu quá
trình lập kế hoạch của doanh nghiệp, nhằm
tìm ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo đồng
thuận và tiếp tục thực hiện việc hoạch định.
Nhà kinh doanh bắt đầu hệ thống này bằng
cách tự đặt câu hỏi về những điều tốt và xấu
cho hiện tại và tương lai. Những điều tốt ở
hiện tại là những điều hài lòng (Satisfactory),
và những điều tốt trong tương lai được gọi là
Cơ hội (Opportunity); những điều xấu ở hiện
tại là Sai lầm (Fault) và những điều xấu trong
tương lai là Nguy cơ (Threat). Công việc này
được gọi là phân tích SOFT. Khi trình bày với
Urick và Orr tại Hội thảo về Lập kế hoạch dài
hạn tại Dolder Grand, Zurich, Thụy Sĩ năm
1964, nhóm nghiên cứu quyết định đổi chữ F
thành chữ W và từ đó SOFT đã chính thức
được đổi thành SWOT. Khung phân tích
SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận
lưới, gồm 4 phần chính: Strengths (điểm
mạnh),
Weaknesses
(điểm
yếu),
Opportunities (cơ hội) vàThreats (nguy cơ).
Đến ngày nay, việc phân tích SWOT đã
chứng minh được khả năng giải quyết hàng
loạt các vấn đề trong việc xác lập và nhất trí
các mục tiêu mang tính thực tiễn hàng năm
của doanh nghiệp hay một dự án.
Trong phát triển du lịch tại bản Đốc, xã Cổ

* Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
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Lũng và bản Tôm, xã Ban Công, huyện Bá
Thước có thể phân tích theo mô hình SWOT
như sau:
2.1. Điểm mạnh
- Có nguồn tài nguyên du lịch đặc trưng:
Ngày nay, du lịch đang hướng tới những giá
trị mới được thiết lập dựa trên cơ sở giá trị văn
hóa truyền thống (độc đáo, nguyên bản), giá
trị tự nhiên (nguyên sơ, hoang dã), giá trị
sáng tạo và công nghệ cao (hiện đại, tiện
nghi). Bản Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã
Ban Công, huyện Bá Thước có khả năng đáp
ứng các nhu cầu của du khách về giá trị văn
hóa truyền thống mang tính độc đáo, nguyên
bản và giá trị tự nhiên nguyên sơ hoang dã.
Đây chính là một lợi thế rất lớn của hai địa
điểm này trong phát triển du lịch.
Bản Tôm nằm ở cửa ngõ, thuộc vùng đệm,
là điểm đến đầu tiên trong hành trình của du
khách khám phá Pù Luông, còn bản Đốc nằm
lọt trong thung lũng rộng lớn, được xem là “trái
tim” của Mường Khoòng xưa, của Pù Luông
ngày nay. Đây là hai trong số rất ít bản còn lại
thảm động thực vật đa dạng, trong đó có loại
thông 5 lá - một loại gỗ quý hiếm chỉ có ở rừng
núi đá Cổ Lũng và Hoàng Liên Sơn. Rất nhiều
dòng suối chảy qua những cánh rừng nguyên
sinh và thôn bản tạo nên cảnh quan đặc biệt
không phải nơi nào cũng có được.
Khoảng 85% cư dân ở hai bản này là
người còn lưu giữ tiếng Thái, hơn 80% hộ ở
bản Đốc và hơn 40% số hộ ở bản Tôm còn ở
trong những ngôi nhà sàn truyền thống;
nhiều tập quán canh tác từ xa xưa vẫn được
bảo lưu như làm đập ngăn nước, mương,
guồng, máng… Một số lễ hội truyền thống
vẫn còn được lưu giữ: lễ hội Kin chiêng boọc
mạy; lễ hội Nàng Han; lễ hội Mường Khô; lễ
hội Mường Ca Da, lễ hội Mường Piềng Muốp;
lễ tục Cầu mưa; lễ hội Căm Mương… Bên
cạnh đó là nhiều làn điệu dân ca độc đáo
như: Khặp giao duyên, Hát ru… với các hình
thức diễn xướng, nhạc cụ: Khua Luống,
Khèn bè, Boong bu, Sáo Ôi, Trống chiêng, Pí
Mốt; múa Cá sa, múa Trống chiêng, múa

Chá Chiêng... Người dân vẫn duy trì một số
nghề thủ công truyền thống như nghề dệt
thổ cẩm, làm rượu cần, đan lát… Một số món
ăn mang hương vị của núi rừng như canh
đắng, măng đắng, rau sắng, cơm lam, rượu
cần, vịt Cổ Lũng…
Các di chỉ khảo cổ học Hang Đốc và Hang
Dơi tạo thành điểm nhấn bổ sung cho cảnh
quan thiên nhiên và các giá trị dân tộc học.
Các sản phẩm du lịch đặc trưng có thể xây
dựng ở đây bao gồm: du lịch mạo hiểm (leo
núi, thể thao nước), du lịch nghỉ dưỡng, du
lịch khám phá thảm động thực vật của rừng
nguyên sinh, du lịch tham quan, khám phá
văn hóa truyền thống, du lịch kết hợp nghiên
cứu (sinh học, dân tộc học…)
- Mặc dù còn khó khăn nhưng hệ thống
giao thông đã được cải thiện đáng kể. Quốc
lộ 15C chạy qua bản Tôm tạo cho bản Tôm
vai trò là điểm dừng chân đầu tiên khi du
khách đến với Khu bảo tồn thiên nhiên Pù
Luông. Các đường liên xã, liên thôn ở bản
Đốc cũng được xây dựng cơ bản, kết nối đến
trung tâm bản.
- Cộng đồng dân cư hiếu khách, cởi mở,
thuận lợi cho phát triển du lịch.
2.2. Điểm yếu
- Bản Đốc và Bản Tôm nằm ở khu vực
miền núi Thanh Hóa, giao thông đi lại khó
khăn. Bản Đốc nằm trọn trong một thung
lũng thấp, là rốn nước của cả vùng Mường
Khòong xưa. Các con suối lớn của vùng như
suối Nủa, suối Khanh, suối Ngài đều chảy
qua bản. Trên đường vào bản còn gặp suối
Hiêu, suối Tốn. Đây là những con suối có độ
dốc cao, vào mùa mưa nước lũ mạnh gây trở
ngại về giao thông, thiệt hại về mùa màng và
tài sản của làng bản.
- Mặc dù sở hữu nguồn tài nguyên du lịch
tự nhiên và nhân văn phong phú, đa dạng
nhưng hiện khu vực chưa khai thác tương
xứng với tiềm năng đó. Cho đến nay, tài
nguyên du lịch chưa được thống kê, đánh giá,
phân loại và xếp hạng để quản lý khai thác
một cách bền vững, hiệu quả.
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- Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn
điệu. Khách du lịch chủ yếu lưu trú tại nhà dân,
hoặc tận dụng nhà văn hóa của bản, chưa có
khả năng tiếp đón các đoàn khách lớn. Gần
như thiếu vắng các sản phẩm, dịch vụ hay hoạt
động du lịch như: quà lưu niệm, hướng dẫn du
lịch, maketing, tuyên truyền, quảng bá... Cho
đến nay khu vực này vẫn chưa tạo ra được
những sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng
cao mang thương hiệu riêng.
- Hoạt động du lịch còn mang tính tự phát,
mức độ tham gia của người dân còn hạn chế.
Hầu hết người dân tham gia du lịch chưa được
định hướng, đào tạo nghề du lịch nên thiếu
kiến thức và kỹ năng phục vụ khách du lịch.
- Công tác quản lý nhà nước về du lịch còn
yếu và nhiều bất cập: Chưa hình thành được
bộ máy quản lý thống nhất từ tỉnh, huyện
xuống đến các xã, thiếu các quy định, quy
chế, cơ chế cụ thể trong vận hành và quản lý.
2.3. Cơ hội
- Cơ chế chính sách, ưu đãi: cả xã Ban
Công và xã Cổ Lũng đều thuộc diện đầu tư
của Chương trình 135 (theo quyết định của
Thủ tướng Chính phủ) và được tỉnh Thanh
Hóa có những chính sách hỗ trợ, tạo tạo điều
kiện phát huy tiềm năng vốn có nhằm thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội,
đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Trong định hướng phát triển các ngành
kinh tế của tỉnh Thanh Hóa thì du lịch được
coi là một ngành kinh tế mũi nhọn. Mặt khác,
tỉnh Thanh Hóa cũng có sự quan tâm đặc biệt
về phát triển du lịch cho khu vực phía Tây
như các dự án, đầu tư, quy hoạch tổng thể
vùng, các dự án bảo tồn, tôn tạo các tài
nguyên (dự án làng Mường cổ - Cẩm Lương,
Cẩm Thủy), tổ chức các hoạt động quảng bá
xúc tiến (con đường di sản miền Tây Thanh
Hóa),... đã góp phần phát triển du lịch toàn
khu vực phía Tây và tỉnh Thanh Hóa nói
chung. Đây là cơ hội tăng cường khả năng
liên kết phát triển du lịch của địa phương.
Riêng Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông,
từ năm 1999 đến nay đã nhận được rất nhiều
sự quan tâm của các nhà đầu tư, các tổ chức

44

SỐ 02/2017

quốc tế về bảo tồn động thực vật, xây dựng
nhà hàng, nhà nghỉ, đầu tư hỗ trợ các bản,
tiến hành cải tạo môi trường cộng đồng...
Năm 2014, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên
nhiên Pù Luông đã xây dựng đề án “Quy
hoạch bảo tồn và Phát triển bền vững rừng
đặc dụng Khu BTTN Pù Luông đến năm
2020”; năm 2016 tiếp tục lập đề án đề xuất
UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép Ban Quản lý
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông kiêm
nhiệm việc tổ chức, quản lý các hoạt động du
lịch đối với các làng, bản nằm trong không
gian của Khu Bảo tồn. Đây là điều kiện để
hoạt động du lịch ở khu vực này được tổ chức
một cách thống nhất và hiệu quả.
- Hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội
miền núi (giao thông, y tế, thông tin liên lạc,
ngân hàng…) đang được quan tâm đầu tư, tạo
điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch.
- Xu hướng của du lịch hiện đại hướng tới
khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa
truyền thống. Đây là một cơ hội lớn cho du
lịch ở bản Đốc và bản Tôm bởi ở đây có nhiều
tiềm năng thỏa mãn nhu cầu du lịch này.
2.4. Thách thức
- Nguy cơ mai một các giá trị văn hóa
truyền thống do bản Đốc và bản Tôm đều
gần các trung tâm buôn bán của xã, quá trình
giao lưu, tiếp biến văn hóa với người Kinh
diễn ra khá mạnh mẽ. Việc phát triển du lịch
ở đây sẽ thu hút một lượng khách không nhỏ
đến và lưu trú tại khu vực này. Các hoạt động
của du khách sẽ tác động, làm biến đổi nếp
sống, thói quen của người dân địa phương.
Do đó mối quan hệ giữa phát triển du lịch với
bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống
mang tính bản sắc cần được giải quyết một
cách khoa học.
- Sức ép cạnh tranh trong nước và quốc tế
ngày càng gay gắt, đặc biệt đối với du lịch ở
miền núi Thanh Hóa còn non trẻ và yếu điểm.
Nhiều điểm du lịch trong và ngoài nước thành
công với loại hình du lịch dựa vào cộng đồng
và tạo được dấu ấn riêng biệt, độc đáo nên
khi áp dụng loại hình du lịch này tại bản Đốc
và bản Tôm sẽ gặp nhiều khó khăn, thách
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thức trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch
đặc thù có khả năng thu hút sự quan tâm chú
ý của du khách.
- Trong toàn khu vực miền núi Thanh Hóa,
du lịch dựa vào cộng đồng tất cả các điểm
chưa có mô hình cụ thể, hoạt động quản lý
buông lỏng, kinh doanh du lịch phần lớn tự
phát không thuộc sự quản lý của các cơ quan
quản lý nhà nước hoặc địa phương về du lịch.
Điều này dẫn tới nguy cơ phát triển chệch
hướng hoặc kinh doanh theo kiểu chộp giật,
không đảm bảo sự phát triển bền vững.
- Phân chia lợi ích cộng đồng đảm bảo
phát triển bền vững: Việc phát triển du lịch
cộng đồng không đúng cách có thể dẫn tới
những nguy cơ về việc phân chia lợi ích không
đều, dẫn tới nguy cơ mất đoàn kết nội bộ.
- Môi trường du lịch, tài nguyên thiên nhiên
sẽ bị xâm hại do những lợi nhuận từ du lịch
nếu không được quản lý chặt chẽ. Bên cạnh
đó là nguy cơ làm gia tăng tệ nạn xã hội như
cờ bạc, mại dâm, ma túy, mất trật tự công
cộng ở các khu, điểm du lịch.
3. Một số đề xuất dựa trên cơ sở phân
tích SWOT đối với phát triển du lịch ở bản
Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm, xã Ban
Công, huyện Bá Thước
3.1. Khai thác và phát huy các điểm
mạnh, tận dụng cơ hội
- Thống kê, đánh giá, phân loại và xếp
hạng các giá trị tài nguyên nguyên thiên
nhiên và văn hóa truyền thống có thể tham
gia hoạt động du lịch để có biện pháp quản
lý, khai thác phù hợp.
- Cần có biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ
cảnh quan thiên nhiên hoang sơ xung quanh
bản, khôi phục, gìn giữ và phát huy các giá trị
văn hóa đặc sắc của cộng đồng bởi đây mới
là yếu tố hấp dẫn nhất thu hút khách du lịch,
là nguyên liệu để tạo nên sản phẩm du lịch
đặc trưng của địa phương.
- Các sản phẩm du lịch đặc trưng ở 2 địa
điểm này có thể là:
+ Du lịch mạo hiểm: leo núi, thể thao nước
(dựa vào các dòng suối trong và bên cạnh

bản), khám phá rừng nguyên sinh. Có thể tổ
chức các tour đi bộ ven suối, luồn qua một
cánh rừng với các điểm dừng chân lý thú
quan sát và nghiên cứu thảm động, thực vật;
tour đi xe máy lên các điểm cao…
+ Du lịch khám phá và tham gia: khám phá
thảm động thực vật phong phú, văn hóa
truyền thống người Thái trong bản, trải
nghiệm cuộc sống trong nhà sàn người Thái,
tham gia canh tác, sản xuất, sinh hoạt,
thưởng thức và cùng chế biến các món ăn
truyền thống, tham gia lễ hội truyền thống,
diễn xướng dân gian…
+ Xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch bổ
trợ như: leo núi, cưỡi ngựa, bắn cung, tung
còn theo kiểu người Thái…; biểu diễn văn
nghệ dân gian; sản xuất đồ lưu niệm mang
bản sắc văn hóa địa phương như: sản phẩm
của nghề thủ công truyền thống (vải thổ cẩm,
rượu cần, mô hình nhà sàn,
- Cần tuyên truyền, tập huấn cho người
dân nhận thức một cách sâu sắc về giá trị
của cảnh quan rừng núi hoang sơ và văn hóa
truyền thống trong việc tạo ra lợi ích kinh tế,
giúp cải thiện đời sống người dân mà vẫn bảo
tồn được bản sắc văn hóa cộng đồng (lợi ích
kép). Phát triển loại hình du lịch sinh thái dựa
vào cộng đồng tại hai bản này.
3.2. Khắc phục các điểm yếu, tránh các
thách thức
- Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý
nhà nước đối với hoạt động du lịch. Để làm
được điều này cần xây dựng được quy hoạch
phát triển du lịch một cách khoa học, phù hợp
với quy hoạch chung phát triển du lịch ở Khu
bảo tồn thiên nhiên Pù Luông và du lịch tỉnh
Thanh Hóa.
- Có cơ chế đặc thù đầu tư vào các công
trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cơ bản như: hệ
thống giao thông kết nối nội vùng và ngoại
vùng, bãi đỗ xe, trung tâm đón tiếp và giới
thiệu du lịch, nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu
chuẩn phục vụ khách du lịch..; đầu tư các cơ
sở lưu trú gần gũi với thiên nhiên; quan tâm
bảo tồn các nghề truyền thống, các giá trị văn
SỐ 02/2017
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hóa phi vật thể tiêu biểu như biểu diễn âm
nhạc, hát, múa truyền thống của người dân
Thái, dệt thổ cẩm, các món ăn, thức uống
được chế biến theo phong cách của địa
phương... để khai thác phát triển du lịch.
- Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch
đặc trưng và có biện pháp tích cực quảng bá
du lịch như tờ gấp, sách, báo, sổ tay hướng
dẫn du lịch, website du lịch, phổ biến thông
tin du lịch trên mạng xã hội…
- Cần phải xây dựng được các nội quy, quy
định của làng bản, câu lạc bộ, ban quản lý
điểm đến du lịch dựa vào cộng đồng; Xây
dựng quy chế phối kết hợp giữa các bên tham
gia phát triển du lịch dựa vào cộng đồng (Ban
quản lý điểm đến du lịch, các công ty lữ hành,
chính quyền địa phương, đồn biên phòng,
kiểm lâm…); đồng thời các quy chế phải được
thực hiện một cách nghiêm túc.
- Có chính sách tái đầu tư hợp lý: Các
nguồn thu từ hoạt động du lịch cần tính toán
giữ lại ít nhất 50% phục vụ công tác tái đầu tư
cho phát triển du lịch như: đầu tư cải tạo hệ

thống giao thông; tôn tạo, bảo vệ tài nguyên;
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch;
quảng bá, xúc tiến du lịch…
- Cần tăng cường kết nối các sản phẩm,
loại hình du lịch tại hai điểm này, đồng thời
tăng cường tính kết nối với các điểm du lịch
khác trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
và các điểm du lịch trong, ngoài tỉnh.
- Tuyển dụng nhân sự có năng lực vào các
bộ phận quản lý, đào tạo nhân lực du lịch
đảm bảo chất lượng.
4. Kết luận
Bản Tôm và Bản Đốc là hai địa điểm có
nhiều tiềm năng phát triển du lịch, vừa có
khung cảnh tự nhiên hoang sơ, vừa có văn
hóa truyền thống độc đáo. Nghiên cứu phát
triển hai điểm du lịch sẽ tạo nên cầu nối các
điểm trong không gian du lịch Pù Luông, giúp
bảo tồn tích cực và phát huy hiệu quả các giá
trị văn hóa truyền thống, từ đó đóng góp thiết
thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội
miền Tây Thanh Hóa nói riêng, tỉnh Thanh
Hóa nói chung./.

ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT... (Tiếp theo trang 14)
vận dụng và làm theo, để áp dụng vào thực
tế và nhân rộng sản xuất đại trà, phát triển
kinh tế hộ, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế,
cây trồng theo hướng bền vững, xóa bỏ những
tập quán lạc hậu hiện nay, nhằm phát huy
những tiềm năng thế mạnh tại địa phương.
Mô hình trồng, chế biến, tiêu thụ 3 loại
cây dược liệu chính (Mã tiền, Hà thủ ô, Thổ
phục linh). Dự kiến sẽ sản xuất được 100 tấn
mã tiền, 120 tấn Hà thủ ô, 120 tấn Thổ phục
linh đảm bảo chất lượng dược liệu an toàn
sau chu kỳ sinh trưởng và phát triển 5-7 năm
cho thu hoạch; Xây dựng được bản hướng
dẫn kỹ thuật: Sản xuất giống, kỹ thuật trồng
trọt, thu hái, chế biến dược liệu đảm bảo chất
lượng dược liệu an toàn theo hướng GACP.
Để cây dược liệu thực sự trở thành cây
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trồng mũi nhọn ở Quan Sơn, huyện đang
tập trung xây dựng quy trình trồng, chăm
sóc từng loài cây dược liệu cụ thể phù hợp
với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa
phương. Đặc biệt, để phát triển cây dược
liệu quý hiếm thành ngành kinh tế quan
trọng trong những năm tới, trước hết đề
nghị tỉnh sớm xây dựng và phê duyệt quy
hoạch chiến lược cây dược liệu Thanh Hóa
đến năm 2025; ban hành cơ chế chính sách
để phát triển vùng nguyên liệu tập trung,
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào
ngành dược liệu, đồng thời dành nguồn lực
để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến
áp dụng vào canh tác, sản xuất, chế biến
dược liệu phục vụ nhu cầu thị trường trong
nước và hướng đến xuất khẩu./.
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BÓNG ĐÁ DELTA
HƯỚNG RA THỊ TRƯỜNG TỪ CON ĐƯỜNG KHOA HỌC
KS. Nguyễn Trọng Thấu*

H

ẳn chúng ta đã biết,
từ cuối thế kỷ 19
đầu thế kỷ 20 những
phát minh khoa học kỹ thuật
là tiền đề của cuộc cách
mạng khoa học kỹ thuật hiện
đại. Sản phẩm kết tinh của
thành tựu khoa học công
nghệ làm thay đổi cục diện
đời sống kinh tế - xã hội trên
quy mô toàn toàn cầu. Các
yếu tố sản xuất truyền thống
như tài nguyên thiên nhiên,
giá nhân công lao động
không còn giữ vai trò quyết
KS. Nguyễn Trọng Thấu - Tổng Giám đốc Công ty CP Dụng cụ
định. Thay vào đó, việc
thể thao Delta (người đứng đầu tiên bên tay phải) giới thiệu quy trình
nghiên cứu, ứng dụng khoa sản xuất bóng của Công ty.
học có sức cạnh tranh cực kỳ
to lớn, thậm chí có thể xếp các vấn đề tiềm gai nhưng là giải pháp duy nhất và tốt nhất để
doanh nghiệp đứng vững trên thương trường,
lực khoa học công nghệ được lên hàng đầu.
Nhận thức được vấn đề này, năm 2002 các nhất là sự phát triển, hội nhập quốc tế ngày
sáng lập viên đã mua toàn bộ dây chuyền một sâu rộng.
Trong lịch sử hình thành quả bóng đá năm
công nghệ sản xuất bóng đá da bò và thương
hiệu DELTA về Việt Nam đầu tư sản xuất với 1855 Charles Goodyear phát minh ra chiếc
nguyên liệu chủ yếu là da bò thật. Đến nay, ruột bóng bằng cao su, đến năm 1862 H.J.
công nghệ sản xuất bóng đá DELTA đã bước Lindon cải tiến nó thành ruột bóng có thể
lên một tầm cao mới hội tụ đầy đủ những yêu bơm hơi, từ đấy quả bóng đá tròn hơn, có độ
nảy và có hình dạng ổn định hơn. Năm 1863,
cầu về công nghệ, kỹ thuật hiện đại hóa.
Qua bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ Liên đoàn Bóng đá Anh được thành lập và đặt
thông điệp: Con đường khoa học tuy chông ra luật chơi đầu tiên cho môn bóng đá và tất

* Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta.
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bóng có độ thấm nước
cao, khi thời tiết mưa hoặc
độ ẩm cao thì trọng lượng
bóng sẽ thay đổi, không
còn đảm bảo kỹ thuật
luyện tập, thi đấu. Bên
cạnh đó, nguồn nguyên
liệu da bò thật khan hiếm,
chi phí vận chuyển
nguyên liệu gia tăng. Quá
trình xử lý nguyên liệu da
bò thành lớp vỏ quả bóng
trải qua nhiều công đoạn
với chi phí nhân công tăng
vọt. Đầu tiên phải qua các
công đoạn lựa, phân loại
Xưởng sản xuất bóng của Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta.
từng phần da khác nhau như
phần da cật, da bụng để có
nhiên quy ước về trái bóng là điều đầu tiên
trong bộ luật này. Trải qua nhiều thập niên, độ dày tương đối đồng đều. Sau đó qua hệ
ban đầu phần vỏ quả bóng được được khâu thống bào da, sấy da, kiểm tra phân tích độ
bằng những miếng da tự nhiên ở hai đầu dày từng tấm trước khi bồi dán lớp vải vào da.
khiến trái bóng bị kéo có hình bầu dục. Tiếp Sau khi bồi dán, phải sử dụng máy ép đảm
theo đó, đến năm 1930 người ta cắt thành bảo độ kết dính giữa các lớp da, vải. Để bề
những miếng da có hình cong nhỏ nên quả mặt da có màu sắc, đòi hỏi nhà sản xuất phải
bóng tròn trịa hơn. Dần về sau quả bóng sơn phủ lớp màu lên bề mặt tấm da trước khi
ngày càng được cải tiến từ độ dày của vecsi dập thành các miếng phôi ngũ giác và lục
(Ruột bóng) để có thể chịu được lực sút giác và khâu thành vỏ quả bóng.
Đứng trước những nhược điểm của công
bóng, đến việc phần da được dán thêm
những lớp vải để việc tạo hình cho quả bóng nghệ cũ và dưới áp lực về mọi mặt của thị
được thuận tiện, đồng thời làm tăng độ chắc trường, Ban lãnh đạo Công ty xác định rõ
chắn cho quả bóng. Cùng với sự hình thành nếu không có sự thay đổi thì nguy cơ phá
phát triển của môn thể thao vua, việc mua lại sản, nguy cơ mất thương hiệu hiện hữu ngay
toàn bộ công nghệ và thương hiệu bóng đá phía trước. Không chấp nhận thất bại, phải
DELTA là một hướng đi mạnh dạn, tiên tìm ra giải pháp để thay thế vật liệu da bò
thật bằng những vật liệu mới đảm bảo yêu
phong và đúng đắn.
Lịch sử là vậy, nhưng những ngày đầu khi cầu thị trường và nâng cao chất lượng sản
lắp đặt xong dây chuyền công nghệ sản xuất phẩm, đó là định hướng có tính chất chiến
bóng đá bằng da bò thật, thương hiệu bóng lược của Công ty trong thời điểm khó khăn
đá DELTA gặp những khó khăn do những yêu nhất lúc bấy giờ. Và, con đường tìm giải pháp
cầu mới của thị trường, kỹ thuật thi đấu của đó chính là áp dụng khoa học công nghệ vào
bóng đá hiện đại trên thế giới nâng cao. nghiên cứu, sản xuất. Năm 2004, Ban lãnh
Nguyên liệu chính làm từ da bò thật, nên quả đạo Công ty tổ chức tìm hiểu, nghiên cứu
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thay đổi công nghệ sản xuất, mục tiêu thay
thế nguyên liệu chính từ da bò bằng da PVC
nhân tạo.
Công trình nghiên cứu chuyển đổi nguyên
liệu chính từ da bò thật sang da nhân tạo là
một trong những công trình tự nghiên cứu
thành công đối với Công nghệ sản xuất bóng
đá tại Công ty Delta nói riêng và ngành sản
xuất bóng đá của Việt Nam. Quá trình nghiên
cứu, sản xuất đã giải quyết các vấn đề về độ
thấm nước, độ tròn, độ nảy, nâng cao tính
thẩm mỹ của quả bóng và đặc biệt thay đổi
hoàn toàn công nghệ, dây chuyền sản xuất
sang công nghệ sản xuất bóng trên chất liệu
da PVC nhân tạo.
Sản phẩm bóng đá trên chất liệu da PVC
của Công ty Delta được khách hàng chấp
nhận và xuất khẩu sang thị trường 32 Quốc
gia trên thế giới; đồng thời được đạt các giải
thưởng và vinh danh như: Bằng lao động
sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam; Giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Thanh Hóa năm 2013; Giải thưởng
Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn Quốc lần thứ 12
(năm 2012-2013 đạt giải Nhì); sản phẩm Tiêu
biểu của tỉnh Thanh Hóa trong các năm 2013
và 2015. Với những kết quả đạt được, năm
2016, Công ty Delta đã chính thức được công
nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ
của tỉnh Thanh Hóa.
Để có được những thành công đó, ngoài
sự nỗ lực phấn đấu không ngừng còn phải kể
đến những cơ chế chính sách của Nhà nước
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tiềm
năng khoa học công nghệ. Hiện tại, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành đồng bộ chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình
phát triển KH&CN quốc gia đến năm 2020,
gắn kết mục tiêu phát triển KH&CN với các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
ngành, lĩnh vực, địa phương và cả nền kinh
tế. Việc tạo các cơ chế là động lực để phát

huy tính sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng
KH&CN trên mọi lĩnh vực, mọi ngành. Trước
hành lang pháp lý mà Chính phủ tạo ra, cũng
như định hướng không ngừng cải tiến công
nghệ, Ban lãnh đạo Công ty Delta đang tiếp
tục thực hiện dự án: “Hoàn thiện công nghệ
sản xuất bóng đá đạt tiêu chuẩn FIFA từ vật
liệu da nhân tạo” thuộc Chương trình đổi mới
Công nghệ quốc gia đến năm 2020. Nội
dung dự án nhằm hoàn thiện công nghệ sản
xuất, quả bóng đá chính thức được tổ chức
FIFA công nhận đạt tiêu chuẩn và tăng tính
cạnh tranh trên thị trường Quốc tế. Có thể
nói, nếu trước đây dòng sản phẩm bóng đá
mang thương hiệu Delta chỉ đang dừng lại ở
kết cấu 02 phần là phần vỏ và phần ruột
(Vecsi) thì sang năm 2017 với đề án Khoa
học công nghệ do Bộ Khoa học & Công
nghệ đặt hàng, quả bóng đá Delta đã thay
đổi về mặt kết cấu. Với kết cấu mới gồm
03 phần: phần vỏ chất liệu da PU, phần quấn
chỉ, phần ruột (Vecsi) đã làm tăng độ bền, độ
chịu lực; đảm bảo ổn định về chu vi, độ tròn,
quỹ đạo bay của quả bóng. Ngoài ra, sản
phẩm có tính thẩm mỹ cao, đảm bảo độ quan
sát cho các cầu thủ trên sân cỏ và thân thiện
với môi trường.
Nhìn lại chặng đường 15 năm xây dựng,
phát triển với số vốn điều lệ 2,5 tỷ đồng cùng
35 lao động, đến nay Công ty Delta đã có
trên 2.800 lao động với số vốn điều lệ 240 tỷ
đồng. Là một doanh nghiệp khoa học công
nghệ với ngành nghề sản xuất kinh doanh
bóng thể thao và may mặc trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa, Công ty Delta luôn giữ lá cờ tiên
phong trong phong trào thi đua lao động giỏi,
lao động sáng tạo khi liên tục trong các năm
2013, năm 2016 đạt Giải vàng Giải thưởng
chất lượng Quốc gia. Bằng con đường khoa
học công nghệ, sản phẩm của Delta đã vượt
trên biển lớn để đến với mọi Quốc gia trên
thế giới./.
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Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung
TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU “VÀNG KIM CHUNG”
Nguyễn Hữu Bình

T

ừ một Tiệm vàng bạc được thành lập từ
năm 1940, tiếp nối và kế thừa nghề
truyền thống của gia đình ngày càng
phát triển, năm 1994, Tiệm Vàng Kim Chung
chuyển đổi thành Doanh nghiệp tư nhân
Vàng bạc Kim Chung. Cuối năm 1995 (ngày
12/11/1995) thành lập Công ty Thương mại
Vàng bạc Kim Chung. Đến ngày 20/6/2016,
đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại
Vàng bạc Kim Chung. Ngay từ khi được cấp
giấy phép kinh doanh, công ty đã xác định
Vàng, bạc, đá quý đã trở thành món đồ trang
sức không thể thiếu trong xã hội ngày càng
phát triển, người tiêu dùng ngày càng khắt
khe hơn về chất lượng, kiểu dáng tinh xảo,
mẫu mã tinh tế... Điều đó đã đặt ra cho công
ty phải có định hướng phát triển chế tác và
kinh doanh chiến lược. Chính vì vậy, trong
những năm qua công ty đã xác định được sứ
mệnh của mình là: “Vàng Kim Chung mang
lại sự kiêu hãnh cho khách hàng bằng những
sản phẩm tinh tế, chất lượng vượt trội”.
Qua hơn 76 năm hình thành và phát triển,
Vàng Kim Chung đã được nhiều người dân
Thanh Hóa biết đến bởi chất lượng sản phẩm
và kiểu dáng đẹp, phù hợp với thị hiếu của
khách hàng. Song song với việc gây dựng
thương hiệu “Vàng Kim Chung”, công ty cũng
là doanh nghiệp đi đầu trong việc ứng dụng
các tiến bộ khoa học - kỹ thuật với nhiều
trang thiết bị, công nghệ chế tác vàng, bạc,
đá quý hiện đại được đầu tư. Đặc biệt từ
năm 2014, công ty là doanh nghiệp đầu tiên
của tỉnh đã đầu tư và đưa máy giám định tuổi
vàng bằng công nghệ phổ kế huỳnh quang

Giám đốc Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

tia X vào sử dụng. Việc đầu tư công nghệ và
trang thiết bị hiện đại vào việc chế tác và kinh
doanh vàng, bạc, đá quý đã minh chứng cho
việc công ty đang phấn đấu hướng tới việc
thỏa mãn yêu cầu của khách hàng bằng việc
nâng cao chất lượng sản phẩm (các sản
phẩm phục vụ khách hàng đảm bảo đúng
tuổi, đủ về khối lượng, hợp thời trang...).
Để đứng vững và phát triển trong những
năm qua, công ty đã biết chọn cho mình một

* Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung.
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hướng đi đúng đó là lấy chất lượng làm “vũ khí”
để cạnh tranh bằng việc tập trung đầu tư chiều
sâu, đổi mới công nghệ chế tác, tăng cường
công tác đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên,
chú trọng công tác hướng tới sự thỏa mãn
khách hàng, nên chất lượng sản phẩm của
công ty luôn đảm bảo, vị trí của công ty trên thị
trường trong và ngoài tỉnh ngày càng được
khẳng định. Công ty đã được Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa cấp
phép đủ điều kiện kinh doanh vàng; Sản
phẩm của công ty mang nhãn hiệu
“K.CHUNG” được Cục Sở hữu công nghiệp
cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng
hóa; Chất lượng sản phẩm, hệ thống trang
thiết bị đo lường của công ty luôn đáp ứng quy
định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN của
Bộ KH&CN quy định về quản lý đo lường trong
kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng
trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường.
Hiện nay, Công ty đã có những bộ sản
phẩm mang phong cách riêng như: Bộ sản
phẩm nhẫn tròn Hưng - Thịnh - Vượng (1 chỉ;
2 chỉ ; 5 chỉ); nhẫn tròn Phúc - Lộc - Phát Tài (1 lượng; 1 chỉ; 2 chỉ; 5 chỉ); Sản phẩm
Mỹ nghệ Vàng ta 999.9 - Kim Thần Tài (Lộc Phát - Tài) được thực hiện theo phương pháp
đúc gia truyền kết hợp máy móc. Sản phẩm
Mỹ nghệ Vàng ta (Lộc - Phát - Tài) còn bao
gồm 5 dòng sản phẩm trang sức chất liệu
vàng 99.9, 999.9 sản xuất bằng công nghệ
vượt trội từ Italy, thời trang, trẻ trung, đáp ứng
toàn diện ba tiêu chí: Trang sức - Quà tặng Tích trữ.
Nhằm tăng cường sức cạnh tranh chiếm
lĩnh thị trường, cùng với việc không ngừng mở
rộng thị trường, khẳng định uy tín thương
hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, cung ứng sản
phẩm hàng hóa ra thị trường, công ty cũng đã
triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001: 2008 vào hoạt động quản lý và điều
hành của công ty.
Năm 2016, xét thấy có đầy đủ các điều
kiện và đáp ứng được các yêu cầu của các
tiêu chí xét thưởng Giải thưởng Chất lượng
quốc gia nên công ty đã mạnh dạn đăng ký

Công ty nhận giải Bạc Chất lượng Quốc gia 2016.

và lập hồ sơ tham dự. Qua các bước xét
duyệt, công ty đã được Hội đồng xét thưởng
quốc gia đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng
giải Bạc về chất lượng, là 1 trong 3 doanh
nghiệp của Thanh Hóa được trao giải thưởng
chất lượng quốc gia năm 2016. Đây là phần
thưởng hết sức quý giá, kết quả của sự phấn
đấu liên tục trong suốt những năm qua về
hoạt động chất lượng của công ty.
Một trong những nguyên nhân đạt được
Giải thưởng Chất lượng quốc gia là việc Công
ty đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Qua
việc áp dụng ISO, công tác quản lý, điều
hành trong hoạt động chế tác, kinh doanh
luôn được xuyên suốt, việc kiểm tra giám sát
chặt chẽ, chất lượng sản phẩm của công ty
luôn nâng cao và ổn định, tiết kiệm chi phí,
nâng cao năng suất lao động của các nghệ
nhân, hạn giá thành sản phẩm và đặc biệt
mang lại sự tín nhiệm của khách hàng đối với
công ty. Chính vì vậy, thương hiệu “Vàng Kim
Chung” được giữ vững, khách hàng đến với
công ty ngày càng nhiều hơn.
Hy vọng rằng, với chiến lược chế tác, kinh
doanh đã được thiết lập; với thương hiệu, uy
tín đã được tạo dựng và khẳng định; với việc
tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản lý
chất lượng cùng với kết quả đã đạt được
thông qua tham dự Giải thưởng Chất lượng
quốc qua, thương hiệu “Vàng Kim Chung”
tiếp tục được khẳng định trên thị trường./.
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Rượu Chi Nê

SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
KS. Nguyễn Công Chính*

C

ông ty CP Thương mại
Hậu Lộc được thành
lập năm 2000 trên cơ

sở chuyển đổi doanh nghiệp

nhà nước Công ty thương
nghiệp Hậu Lộc. Là doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh ở
nhiều

ngành

nghề

(kinh

doanh, thương mại xe máy,
phân bón, xuất nhập khẩu
hàng tiêu dùng, điện tử nội
thất… sản xuất chế biến rượu,
hàng thủy hải sản), những
năm vừa qua, bên cạnh các
giải pháp về kinh doanh, Công
ty đã không ngừng đầu tư

Lãnh đạo Sở KH&CN thăm xưởng sản xuất rượu Chi Nê
tại Công ty CP Thương mại Hậu Lộc.

nghiên cứu đổi mới công
nghệ, thiết bị, ứng dụng KH&CN tiên tiến

bước phát triển với tốc độ nhanh, vững

nhằm đổi mới, tăng năng suất, chất lượng và

chắc, các chỉ tiêu tăng 200%/năm ở 5 năm

tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa, góp

đầu; các năm tiếp theo đến nay tốc độ bình

phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

quân 140%/năm ở tất cả các chỉ tiêu; tạo

của Công ty và tạo việc làm cho người dân

thêm được nhiều việc làm cho người lao

trong vùng.

động từ 20 lao động đến nay là 152 lao

Tiền thân Công ty được thành lập từ

động có việc làm, thu nhập ổn định; đóng

năm 1962 là doanh nghiệp nhà nước được

góp ngân sách cho nhà nước ngày càng

chuyển đổi sở hữu tháng 12 năm 2000;

tăng theo tốc độ phát triển của Công ty.

hình thức cổ phần hóa, không còn vốn nhà

Tổng tài sản của Công ty từ 700 triệu đồng,

nước. Kể từ ngày thành lập, Công ty đã có

đến nay hơn 70 tỷ đồng, với hệ thống các

* Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP Thương mại Hậu Lộc.
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cửa hàng trực thuộc là 7 đơn vị
cùng với hàng trăm đại lý cấp II
cho Công ty. Đồng thời, Công ty
cũng là nhà phân phối cấp I cho
Đạm Phú Mỹ, Công ty Lâm
Thao, Honda Việt Nam…
Đặc biệt, thực hiện chủ
trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Thanh Hóa và UBND huyện Hậu
Lộc về khôi phục làng nghề, từ
năm 2005, Công ty đã đầu tư
sản xuất chế biến sản phẩm
rượu Chi Nê tại xã Cầu Lộc,
Sản phẩm rượu Chi Nê.
huyện Hậu Lộc. Đến năm 2006,
Công ty chính thức giới thiệu sản phẩm ra gian và các mẫu phân tích từng giai đoạn đã
thị trường. Năm 2014, Công ty đã được loại bỏ các tạp chất độc hại còn trong rượu
UBND tỉnh phê duyệt cho thực hiện đề tài như Metanol, Andehit, CuO… mà trong quá
“Hoàn thiện công nghệ, nâng cao chất trình nấu rượu thủ công còn tồn tại, bằng các
lượng sản phẩm rượu Chi Nê - Hậu Lộc, công nghệ tiên tiến của nước ngoài được cải
Thanh Hóa”. Tháng 12/2016, Công ty được tiến bởi các giáo sư, kỹ sư trường Đại học
Chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN, với 3 Bách Khoa Hà Nội chế tạo (công nghệ tháp
loại sản phẩm rượu Chi Nê cung cấp cho thị 9 tầng).
Quy trình sản xuất rượu từ khâu đầu đến
trường trong và ngoài tỉnh. Từ đó đến nay,
thương hiệu rượu Chi Nê ngày càng lan tỏa cuối được Công ty quản lý nghiêm ngặt đó là
trong cộng đồng người tiêu dùng xứ Thanh đưa các hộ nấu rượu tập trung lại thành từng
và khắp cả nước tốc độ phát triển tăng bình cụm nhỏ (mỗi cụm từ 5-10 hộ gia đình) dưới
quân 250%/năm; quy mô sản xuất tiêu thụ sự giám sát chặt chẽ của cán bộ kỹ thuật
từ 5.000 lít/năm đến nay là 90.000 lít/năm. Công ty. Công ty đầu tư nguyên liệu đầu vào
Đầu năm 2013, Công ty đã đầu tư đưa vào gạo nếp, men… người dân chỉ đầu tư công và
hoạt động Nhà máy rượu, nước tinh khiết kỹ thuật nấu rượu (được trả công theo sản
Chi Nê với tổng số vốn đầu tư giai đoạn 1 là lượng) sản phẩm rượu được Công ty thu mua
7,8 tỷ đồng. Sự phát triển của thương hiệu ngay tại khâu chưng cất và được đưa vào
rượu Chi Nê được các cấp chính quyền chum ủ trong hầm rượu. Rượu giai đoạn đầu
quan tâm, ủng hộ trong suốt quá trình phát và cuối được đưa lên nhà máy để xử lý,
triển, để công ty có nhiều sự thay đổi lớn chưng cất qua tháp 9 tầng để tách các độc tố
có hại đủ 6 tháng trở lên rượu được pha lẫn
mạnh như hiện nay.
Sản phẩm rượu Chi Nê là mặt hàng sản với rượu giữa -> lọc sơ bộ - xử lý qua than
xuất đồ uống mà người tiêu dùng thưởng hoạt tính -> lọc RO qua 7 lõi lọc xử lý tạp chất
thức và sử dụng hàng ngày, yêu cầu chỉ tiêu độc tố còn lại -> ra thành phẩm -> Xuất ra thị
về an toàn vệ sinh thực phẩm rất cao. Với ý trường theo từng độ rượu và nhiều mẫu mã
thức như vậy, tập thể kỹ sư Công ty đã tham khác nhau.
Kết quả triển khai bước đầu của đề tài cho
khảo tài liệu, những kinh nghiệm trong dân
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thấy Công ty đã đi đúng hướng: Sản phẩm
rượu Chi Nê của Công ty có các chỉ tiêu chất
lượng tốt, giữ được hương vị đặc trưng của
rượu Chi Nê thủ công truyền thống; tăng
năng suất lên 150% so với nấu thủ công, hạ
giá thành; tạo việc làm và thu nhập cho người
dân trong vùng. Sản lượng tiêu thụ nhanh
trong năm 2016 đạt 170% so với cùng kỳ và
quan trọng nhất là chất lượng rượu các lô đã
ổn định đồng nhất, đó là nhờ áp dụng được
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất,
mô hình đã được nhân rộng trong xã Cầu
Lộc, huyện Hậu Lộc và đang lan tỏa trong
các vùng lân cận.
Để quảng bá thương hiệu và sản phẩm,
Công ty đã đẩy mạnh công tác thông tin
truyền thông như chương trình truyền thống

những con em đi xa khi dùng sản phẩm
quê hương.
Bên cạnh mục tiêu chiến lược tăng
cường đầu tư phát triển mạnh mẽ đối với
các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ
kết quả KH&CN hiện có, Công ty sẽ tiếp tục
nghiên cứu để mở rộng hơn nữa các danh
mục các sản phẩm KH&CN của rượu truyền
thống và các kết quả nghiên cứu khác do
Công ty sở hữu. Đồng thời, tiếp tục đầu tư
máy thiết bị hiện đại để xử lý triệt để độc tố
trong rượu, phát triển chế biến công nghệ
men truyền thống để phân phối rộng rãi
trên thị trường trong và ngoài tỉnh, nhân
rộng mô hình cụm sản xuất ngày càng
nhiều trong huyện và trong tỉnh, góp phần

trên báo đài, các kênh thông tin đại chúng,

tiêu thụ sản phẩm lúa gạo cho bà con nông

các hội chợ nhằm khơi dậy một sản phẩm

dân nhằm tăng thu nhập, giải quyết được

làng nghề có chất lượng mà lâu nay bị lãng

hàng nghìn lao động có việc làm tại khu vực

quên, khơi dậy niềm yêu quê hương của

nông thôn./.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÂY SẾN MẬT...
(Tiếp theo trang 57)

- Khi phối trộn chất điều hòa sinh trưởng
BAP và IAA với nhau theo nồng độ khác
nhau thì không có hiệu quả đối với việc
giâm hom cây Sến mật. Các hom chỉ tạo
mô sẹo mà không ra rễ được.
- Khi giâm hom cây Sến mật nên sử
dụng đồng thời giải pháp che nắng bằng
lưới nilon màu đen và giữ ẩm bằng tấm lưới
nilon sẽ cho tỷ lệ hom ra rễ cao hơn biện
pháp không che lưới đen.
- Đã nghiên cứu thành công việc
giâm hom cây Sến mật với tỷ lệ ra rễ
của hom giâm đạt 20,8% khi sử dụng
chất điều hòa sinh trưởng là NAA với
hàm lượng 1500ppm trong khoảng thời
gian từ 3 - 5 giây.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÂY SẾN MẬT
BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM
ThS. Nguyễn Thế Đại*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sến mật (Madhuca pasquieri) là loài cây
gỗ lớn quý hiếm, đặc hữu của Việt Nam, mọc
rải rác ở các tỉnh từ Lạng Sơn đến Quảng
Bình. Với đặc điểm của loài sến là mọc rải
rác, ít khi trở thành loài ưu thế nên tại Tam
Quy - Hà Trung - Thanh Hóa, tồn tại khu rừng
trong đó loài Sến mật chiếm tới 70% tổ thành
là kiểu tổ thành hiếm gặp.
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học
công nghệ Lâm nghiệp Thanh Hóa đã tuyển
chọn được một số cây Sến mật đủ tiêu chuẩn
làm cây mẹ để cung cấp vật liệu nhân giống,
phục vụ cho việc sản xuất cây con và cho
công tác nghiên cứu khoa học. Khi sử dụng
hạt cây Sến mật để gieo ươm tạo cây con thì
cây giống tạo ra sẽ có hạn chế như tỷ lệ phân
ly tính trạng cao làm mất đi những tính trạng
quý của bố mẹ. Đồng thời đối với cây rừng tự
nhiên không phải năm nào cũng có thể thu
hái được hạt giống.
Để khắc phục hạn chế nêu trên, lưu giữ
được những phẩm chất quý của cây mẹ,
chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sản xuất
giống cây Sến mật bằng phương pháp
giâm hom.
2. MỤC TIÊU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu
Xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật
sản xuất giống cây Sến mật bằng phương
pháp giâm hom.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm
Nguyên tắc bố trí thí nghiệm:
- Các nhân tố là chỉ tiêu nghiên cứu: Phải
chia thành các công thức khác nhau
- Các nhân tố không phải chỉ tiêu nghiên
cứu: Phải đảm bảo tính đồng nhất giữa các
công thức thí nghiệm
- Dung lượng mẫu phải đủ lớn (n > 30);
- Số lần lặp của các công thức là 3 lần.
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
- Xử lý số liệu bằng phương pháp thống
kê sinh học trên phần mềm Excel và
SPSS 13.0.
- Các công thức tính toán:
+ Tỷ lệ hom ra rễ =

Số hom ra rễ
Số hom đem giâm

+ Tỷ lệ hom xuất hiện mô sẹo =

Số hom ra mô sẹo
Số hom đem giâm

x 100

x 100

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Ảnh hưởng của nồng độ chất ĐHST
IAA đến khả năng ra rễ của hom Sến mật
đem giâm
Thí nghiệm được bố trí 6 CTTN, ký hiệu
ĐC, IA1, IA2, IA3, IA4, IA5 với nồng độ lần
lượt là 0 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 1500
ppm, 2000 ppm, 2500 ppm. Các CTTN sử
dụng chất ĐHST có thời gian xử lý là 3 - 5
giây. Thực hiện 2 đợt thí nghiệm, đợt 1 vào

* Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng KHCN Lâm nghiệp.
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3.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất ĐHST
NAA đến khả năng ra rễ của hom Sến mật
đem giâm
Thí nghiệm được bố trí với 6 công thức
nồng độ chất ĐHST NAA lần lượt là 0 ppm,
500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, 2000 ppm,
2500 ppm. Trong đó, các CTTN sử dụng chất
ĐHST NAA có thời gian xử lý là 3 - 5 giây.
Các thí nghiệm được bố trí làm 2 đợt. Đợt
01 tiến hành bố trí thí nghiệm vào ngày
07/8/2014 theo dõi đến ngày 22/12/2015, đợt

Ảnh 3.1. Hom Sến mật ra rễ khi sử dụng IAA
với nồng độ 1500ppm.

ngày 07/8/2014, kết thúc theo dõi ngày
22/12/2015 và đợt 2 vào ngày 01/3/2015, kết
thúc theo dõi ngày 15/8/2016.
Kết quả thí nghiệm cho thấy: Đối với lần
giâm hom thứ nhất (thời điểm bắt đầu giâm
hom là tháng 8), chỉ có 2 công thức nồng độ
cho ra rễ là 1000ppm (tỷ lệ 3,33%) và
1500ppm (tỷ lệ 2,22%). Rễ phát triển rất
chậm, chiều dài chỉ đạt từ 1 - 2cm, không
phát triển rễ thứ cấp. Thời gian ra rễ rất dài
nằm trong khoảng từ 191 - 232 ngày. Rễ ban
đầu có màu trắng ngà, sau khi dài khoảng
2cm thì chuyển màu vàng rồi hóa gỗ và chết.
Đối với lần giâm hom thứ 2 (thời điểm bắt
đầu giâm hom là tháng 3), có 3 công thức
nồng độ cho hom ra rễ, và tỷ lệ dao động
trong khoảng 1,11% - 8,0%. Trong đó nồng
độ cho tỷ lệ hom ra rễ cao nhất là 1000ppm.
KiÅm tra sâ ®nh hÝæng cÚa các nÓng õ×
NAA õÄn kh® n·ng ra rÆ cÚa hom giâm cho

F

2

F
>

2

F
(

2

kÄt qu®:
= 24,00
= 18,30
ßng våi b¶c tâ do k = (3 -1) (6 -1) = 18,30).
ôiÃu này chßng tÏ nÓng õ× NAA khác nhau
t

05

05

có ®nh hÝæng khác nhau õÄn kh® n·ng ra rÆ
cÚa hom SÄn m¶t.
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Ảnh 3.2. Hom Sến mật ra rễ khi sử dụng chất
ĐHST NAA.

02 bố trí thí nghiệm vào ngày 01/3/2015 theo
dõi đến ngày 15/8/2016.
KÄt qu® thí nghiÇm cho th³y: ôÔi våi l²n
giâm hom thß nh³t, të lÇ ra rÆ cÚa hom giâm
õ°t cao nh³t là 18,88% khi sà dÜng nÓng õ×
1500ppm. Các nÓng õ× khác ho¼c không cho
ra rÆ, ho¼c cho ra rÆ våi të lÇ th³p hãn. KiÅm
tra sâ ®nh hÝæng cÚa các nÓng õ× NAA õÄn
kh® n·ng ra rÆ cÚa hom giâm cho kÄt qu®:

F

2

F
= 24,00 >

2

F
= 18,30 (

2

ßng våi b¶c
tâ do k = (3 -1)(6 -1) = 18,30). ôiÃu này
t

05

05

chßng tÏ nÓng õ× NAA khác nhau có ®nh
hÝæng khác nhau õÄn kh® n·ng ra rÆ cÚa
hom SÄn m¶t.

Đối với lần giâm hom thứ 2, tỷ lệ ra rễ của
hom giâm tăng nhiều so với lần thứ nhất,
nhưng có điểm chung đó là tỷ lệ ra rễ đều tập
trung ở dải nồng độ từ 1000ppm đến
2500ppm, trong đó cao nhất là 1500ppm với
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Ảnh 3.3: Hom sến mật sau khi ra rễ được
chuyển vào bầu đất.

të lÇ ra rÆ õ°t 20,8%. KiÅm tra sâ ®nh hÝæng
cÚa các nÓng õ× NAA õÄn kh® n·ng ra rÆ
cÚa hom giâm cho kÄt qu®:

F

2

F

F

2
t

= 24,00

2

< 05 = 18,30 ( 05 ßng våi b¶c tâ do k =
(3 -1)(6 -1) = 18,30). ôiÃu này chßng tÏ nÓng
õ× NAA khác nhau có ®nh hÝæng khác nhau
õÄn kh® n·ng ra rÆ cÚa hom SÄn m¶t.

3.3. Ảnh hưởng của phối trộn các chất
ĐHST BAP và IAA đến khả năng ra rễ
của hom
Khi phối trộn BAP và IAA là sự kết hợp giữa
2 nhóm chất điều hòa sinh trưởng Cytokinin
và Auxin. Cytokinin có khả năng kích thích sự
phân chia tế bào mạnh mẽ ở thực vật. Vì vậy
mà cytokinin là chất hoạt hóa sự phân chia tế
bào. Có hiệu quả này là do cytokinin hoạt hóa
mạnh mẽ sự tổng hợp axit nucleic và protein.
Cytokinin ảnh hưởng rất rõ rệt và đặc trưng
lên sự phân hóa các cơ quan của thực vật,

đặc biệt là phân hóa chồi. Nếu tỉ lệ au xin cao
hơn cytokinin thì kích thích sự ra rễ, nếu tỷ lệ
cytokinin cao hơn auxin thì kích thích sự xuất
hiện và phát triển chồi.
Thí nghiệm được bố trí với 8 công thức,
mỗi công thức lặp lại 3 lần. Tiến hành thí
nghiệm vào ngày 07/8/2014, kết thúc theo
dõi ngày 22/12/2015. Tổng thời gian theo dõi
là 495 ngày. Tuy nhiên, qua quá trình theo
dõi kết quả bố trí thí nghiệm thì sự phối trộn
giữa 2 chất này chưa đem lại hiệu quả. Công
thức xuất hiện mô sẹo cao nhất đều tập trung
ở các công thức xuất hiện tỷ lệ IAA 1500ppm.
Các hom thường bị rụng lá và thối gốc, chưa
xuất hiện hom ra rễ.
3.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của cường
độ che sáng đến khả năng ra rễ của hom
giâm
Bố trí 2 công thức thí nghiệm gồm:
Công thức 1: Sử dụng nilon che kín để giữ
ẩm cho cây
Công thức 2: Sử dụng nilon che kín để giữ
ẩm cho cây kết hợp che luống giâm hom
bằng lưới đen để hạn chế ánh sáng trực xạ.
Kết quả thí nghiệm cho thấy: Đối với công
thức 01 không sử dụng lưới đen để che phủ,
toàn bộ hom giâm đều bị táp nắng, lá và ngọn
của hom giâm bị héo khô đen, sau 08 ngày
(thời tiết ngoài trời nắng nóng) bị táp nắng thì
bắt đầu có dấu hiệu bị rụng lá bị héo dần và
chết. Đối với công thức 2 được che phủ bằng
lưới đen thì không có dấu hiệu lá và ngọn bị
táp nắng. Có xẩy ra việc rụng lá nhưng do
phản ứng tự nhiên của hom giâm. Hom giâm
xuất hiện rễ với tỷ lệ cao nhất đạt 20,8% khi
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng là NAA với
nồng độ 1500ppm.
4. KẾT LUẬN
- Các chất điều hòa sinh trưởng khác nhau
thì cho tỷ lệ ra rễ của hom giâm khác nhau.
Nồng độ của chất điều hòa có ảnh hưởng rõ
rệt đến kết quả giâm hom cây Sến mật. Khi
sử dụng chất điều hòa sinh trưởng đơn lẻ thì
tỷ lệ ra rễ của hom đạt cao nhất là 20,8% (khi
sử dụng NAA với nồng độ 1500ppm trong
thời gian 3- 5 giây).
(Xem tiếp trang 54)
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ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025”
ThS. Lê Kim Cương*

P

hong trào khởi nghiệp nói chung, khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng hiện
nay đang được Đảng và Nhà nước ta
đặc biệt quan tâm, khuyến khích hỗ trợ phát
triển. Quyết định 844/QĐ-TTg ngày
18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” là
thể hiện quyết tâm của thúc đẩy hoạt động
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Chính phủ.
Dưới đây xin giới thiệu một số nội dung Đề án
hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Quyết
định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
(gọi tắt là Đề án 844).
I. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN
Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy,
hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại
hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng
nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công
nghệ, mô hình kinh doanh mới.
Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp lý
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập
được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 800 dự án,
200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó
50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ
các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán
và sáp nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng
1.000 tỷ đồng.
Đến năm 2025: Hỗ trợ phát triển 2.000 dự
án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ phát
triển 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án
* Sở KH&CN Thanh Hóa.
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gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo
hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập, với
tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.
II. ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ
1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi
nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả
năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài
sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh
mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian
hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
lần đầu.
2. Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật
chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả,
đáp ứng các tiêu chí sau:
a) Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh
nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và
hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;
b) Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động,
cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc
gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho
các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại
Việt Nam;
c) Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp
với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác
với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về
đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia cung cấp thông tin
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về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách,
pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và
giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản
phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ
chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, sự kiện trong
nước, quốc tế và các hoạt động khác hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
2. Xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các địa
phương có tiềm năng phát triển hoạt động
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó:
a) Hỗ trợ một phần kinh phí sửa chữa và
áp dụng mức phí ưu đãi trong khai thác cơ sở
hạ tầng (diện tích, không gian sẵn có) tại các
địa điểm thuận lợi cho cung cấp dịch vụ hỗ
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ưu tiên khu
vực gần các trường đại học, tổ chức kinh tế,
tài chính;
b) Hỗ trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng công
nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ Internet
miễn phí trong Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;
c) Thu hút tư nhân đầu tư sửa chữa, trả phí
khai thác cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị
cần thiết và tổ chức quản lý, khai thác Khu
tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo; cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn
luyện, tư vấn; kết nối đầu tư, khách hàng;
cung cấp nguồn nhân lực, không gian làm
việc, thiết bị dùng chung cho hoạt động khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo.
3. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà
nước về khoa học và công nghệ hằng năm
để tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp
công nghệ quốc gia (TECHFEST) với quy
mô quốc tế.
Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính
trị xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ
sở đào tạo có tiềm năng phát triển hoạt động
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hỗ trợ kinh phí
cho việc thuê địa điểm, gian hàng, trưng bày,
vận chuyển trang thiết bị, truyền thông cho
các sự kiện, cuộc thi khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo thuộc các ngành, lĩnh vực, tại các
địa phương, đơn vị cơ sở.

4. Tiếp tục triển khai Đề án Thương mại
hóa công nghệ với quy mô dự án khoa học và
công nghệ cấp quốc gia đến năm 2020 với
các nội dung sau:
a) Xây dựng, phát triển mạng lưới các tổ
chức thúc đẩy kinh doanh dựa trên việc lựa
chọn, xây dựng năng lực cho một số cá nhân,
nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo tiềm năng và đầu tư vốn ban
đầu cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo;
b) Xây dựng mạng lưới nhà đầu tư cá nhân
và mạng lưới quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo.
5. Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao
năng lực và dịch vụ cho khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo:
a) Hỗ trợ một phần kinh phí mua bản
quyền chương trình đào tạo, huấn luyện khởi
nghiệp, chuyển giao, phổ biến giáo trình khởi
nghiệp đã được nghiên cứu, thử nghiệm
thành công trong nước, quốc tế cho một số
cơ sở giáo dục, cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc
đẩy kinh doanh;
b) Hỗ trợ một phần kinh phí thuê chuyên
gia trong nước, quốc tế để triển khai các khóa
đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo
huấn luyện viên khởi nghiệp, nhà đầu tư khởi
nghiệp tại một số cơ sở giáo dục, cơ sở ươm
tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh;
c) Hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trả
tiền công lao động trực tiếp và sử dụng các
dịch vụ: đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp;
marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai
thác thông tin công nghệ, sáng chế; thanh
toán, tài chính; đánh giá, định giá kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn pháp lý, sở hữu trí
tuệ, đầu tư, thành lập doanh nghiệp khoa học
và công nghệ, thương mại hóa kết quả
nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ, tài sản trí tuệ.
6. Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục
vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo:
a) Hỗ trợ một phần kinh phí nâng cấp cơ
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sở vật chất - kỹ thuật của một số cơ sở ươm
tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức
cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm
khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo; kinh phí tư vấn thành lập cơ sở
ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công
nghệ; dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối
ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp
khoa học và công nghệ;
b) Hỗ trợ một phần kinh phí cung cấp
không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; kinh
phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu,
hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo.
7. Hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng
chương trình truyền thông về hoạt động khởi
nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho
khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển
hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam.
8. Hỗ trợ một phần kinh phí để kết nối các
mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp,
đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực
và thế giới; kết nối và hỗ trợ một phần kinh
phí để doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập
trung ngắn hạn tại một số tổ chức thúc đẩy
kinh doanh uy tín ở nước ngoài.
9. Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ
tục nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp
trong nước thông qua các đại diện khoa học
và công nghệ, đại diện thương mại Việt Nam
ở nước ngoài tiếp cận thị trường nước ngoài.
10. Khuyến khích sử dụng các quỹ phát
triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và của
doanh nghiệp để tài trợ, hỗ trợ một phần kinh
phí nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thử
nghiệm thị trường, cho vay với lãi suất thấp
hoặc không lấy lãi, góp vốn đầu tư vào doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
11. Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới,
sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần
thiết để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo về:
a) Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ
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chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm;
b) Cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban
đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư
tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân
và cộng đồng xã hội;
c) Cơ chế hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp
của các Bộ, ngành, địa phương có nhu cầu
và tiềm lực phát triển hoạt động khởi nghiệp;
d) Cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ
chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo được áp dụng chính sách ưu
đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp
khoa học và công nghệ;
đ) Cơ chế hỗ trợ thoái vốn của nhà đầu tư
trong nước và nước ngoài từ khoản đầu tư vào
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án:
a) Ngân sách nhà nước dành cho khoa
học và công nghệ cấp cho Bộ Khoa học và
Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương;
b) Kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp cho
các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở nghiên
cứu, cơ sở đào tạo;
c) Kinh phí nhà nước cấp cho các tổ chức
chính trị - xã hội - nghề nghiệp;
d) Các nguồn tài chính hợp pháp khác của
các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư trong
nước, nước ngoài.
2. Nội dung và định mức hỗ trợ kinh phí
nhà nước cho các hoạt động của Đề án áp
dụng theo các quy định hiện hành về quản lý
tài chính đối với Chương trình phát triển thị
trường khoa học và công nghệ đến năm
2020, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức
khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, Chương trình
đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020,
quy định về hướng dẫn định mức xây dựng,
phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối
với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử
dụng ngân sách nhà nước và các quy định
khác có liên quan./.

