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Ảnh bìa : Lễ ký kết Chương trình phối
hợp giai đoạn 2017 - 2020 giữa Sở
KH&CN Thanh Hóa và Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa (tháng
3/2017).

2. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa XI) về
phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế. TS Lê Minh Thông

7. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh
Hóa đến năm 2020. TS. Nguyễn Ngọc Túy 

14. Một số giải pháp phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay. 

ThS. Thịnh Văn Khoa; ThS. Nguyễn Thị Lan Hương

16. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển KH&CN. TS. Lê Thị Thảo

21. Đầu tư nâng cao năng lực phòng thử nghiệm - một giải pháp
để nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các
tiến bộ khoa học kỹ thuật và tăng cường hiệu quả công tác
quản lý nhà nước về KH&CN. KS. Lê Đức Bảy

23. Nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn phục vụ sản
xuất và phòng chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa. KS. Đặng Ngọc San 

26. Người Mường Xứ Thanh và sự độc đáo của Mo Mường.
ThS. Cao Thị Mai

29.  Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà
nước về công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hóa hướng
tới xây dựng chính quyền điện tử của ngành công thương tỉnh
Thanh Hóa. ThS. Hoàng Văn Hùng 

32. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất giống
lúa thuần Hồng Đức 9.
TS. Lê Hữu Cần, ThS. Vũ Văn Chiến, TS. Nguyễn Thị Lan 

36. Trường THPT chuyên Lam Sơn với nhiệm vụ nghiên cứu
khoa học. ThS. Nguyễn Thanh Sơn

38. Kết quả tuyển chọn một số giống ngô biến đổi gen vụ Xuân năm
2016 tại Thanh Hóa. TS. Nguyễn Thị Lan; TS. Trần Thị Ân

42. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất
tại các trường tiểu học và trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa.

TS. Phạm Văn Liệu

45. Hiệu quả từ việc triển khai dự án: Xây dựng, quản lý và phát
triển chỉ dẫn địa lý “Quế Ngọc Thường Xuân”.

CN. Trịnh Thị Vân Anh

48. Một số nội dung cơ bản của quy định “Kiểm tra, đánh giá, điều
chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. KS. Cao Thị Ngọc Hà

Trong số này

In 500 cuốn tại Công ty CP in báo
Thanh Hóa; Giấy phép xuất bản
số: 41/GP-STTTT ngày 05/4/2017
của Sở Thông tin và truyền thông
Thanh  Hóa. In xong và nộp lưu chiểu
Quý II năm 2017.
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Ngày 01/11/2012, Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã ký ban hành Nghị
quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Phát
triển khoa học và công nghệ phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sau gần
5 năm thực hiện Nghị quyết, khoa học và
công nghệ Thanh Hóa đã đạt được những kết
quả quan trọng, góp phần tích cực vào phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

1. Về tổ chức triển khai Nghị quyết 
Thanh Hóa đã tổ chức triển khai học tập

nghiêm túc Nghị quyết theo Kế hoạch 45-
KH/TU của Tỉnh ủy. Qua đó, nhận thức của
các cấp ủy, chính quyền và nhân dân về vị trí,
vai trò của khoa học và công nghệ (KH&CN)
được nâng lên. Lần đầu tiên, KH&CN đã
được xác định là khâu đột phá trong phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định 2388/QĐ-UBND và Kế
hoạch 169/KH-UBND để cụ thể hóa các nội
dung của Nghị quyết 20-NQ/TW và khâu đột
phá về KH&CN thành các nhiệm vụ và giải
pháp. Trên cơ sở đó, các sở, ngành và các
huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng và triển
khai tích cực, có hiệu quả kế hoạch của

ngành, địa phương mình.
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết
Các chương trình khoa học và công

nghệ đã nghiên cứu, ứng dụng, chuyển
giao nhiều tiến bộ KHKT vào sản xuất

Chương trình KH&CN quốc gia: đã có 19 dự
án thuộc 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...

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20-NQ/TW (KHÓA XI) 
VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ

THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
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TS. Lê Minh Thông*

* Ủy viên BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở KH&CN.
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Chương trình KH&CN trọng điểm của tỉnh:
Trong giai đoạn 2011 - 2015 đã có 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 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 kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các chương trình ứng dụng KH&CN trong
từng lĩnh vực, đối tượng cụ thể đã đem lại
nhiều kết quả. Chương trình hỗ trợ phát triển
tài sản trí tuệ đã góp phần làm tăng khoảng
25% số lượng đơn đăng ký xác lập quyền sở
hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tạo lập,
quản lý và phát triển 10 sản phẩm đặc sản
địa phương. Kế hoạch triển khai áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2008 vào các cơ quan hành
chính nhà nước đã hoàn thành việc triển khai
áp dụng ISO vào hoạt động của tất cả các cơ
quan hành chính nhà nước cấp tỉnh và cấp
huyện. Sang giai đoạn 2016 - 2020, phấn
đấu toàn bộ UBND các phường, thị trấn, các
xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
Thanh Hóa (khoảng 380/685 xã, phường, thị
trấn trong toàn tỉnh) sẽ áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng ISO 9001: 2008. Chương
trình phát triển vùng lúa gạo chất lượng cao
đạt yêu cầu xuất khẩu đã hình thành vùng

sản xuất lúa đảm bảo các điều kiện thâm canh
cho năng suất, chất lượng, hiệu quả cao với
tổng diện tích canh tác 62.912ha tại 21 huyện
thành phố trong tỉnh. Năng suất lúa trung
bình vùng thâm canh tăng so với bình quân
chung toàn tỉnh từ 9,5-10 tạ/ha/vụ; hiệu quả
sản xuất lúa đạt từ 18-25 triệu/ha/vụ (tùy
giống), cao hơn so bình quân toàn tỉnh từ 4 -
7,8 triệu đồng/ha/vụ. Sản xuất giống lúa
thuần chất lượng hàng năm trên 4.000ha hiệu
quả tăng 1,5 lần. Sản xuất hạt giống lúa lai F1
hàng năm trên 600ha, hiệu quả tăng 3-4 lần
so với sản xuất lúa bình thường. Đã chọn tạo
và được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận
chính thức 3 giống lúa có năng suất, chất
lượng cao cung cấp cho vùng thâm canh lúa
năng suất, chất lượng, hiệu quả cao của tỉnh.
Chương trình tưới mía đã hỗ trợ cho 02 huyện
Thọ Xuân và Như Xuân xây dựng hệ thống
tưới mía mặt ruộng với tổng diện tích là
430ha, kinh phí hỗ trợ là 6,45 tỷ đồng; năm
2017 hỗ trợ cho 05 huyện là Thọ Xuân, Như
Xuân, Nông Cống, Triệu Sơn và Thạch
Thành với tổng diện tích là 512ha, kinh phí hỗ
trợ là 7,68 tỷ đồng. Chương trình phát triển
vùng rau an toàn: có 55 vùng sản xuất rau an
toàn tập trung đã và đang thực hiện đầu tư
nâng cấp cơ sở hạ tầng với tổng diện tích là
216,23ha; có 30 đơn vị xây dựng được nhà
lưới để sản xuất rau an toàn với tổng diện tích
là 147.000m2; xây dựng, cải tạo, đầu tư, nâng
cấp được 12/67 cửa hàng kinh doanh rau,
trong đó có 03 cửa hàng được chứng nhận đủ
điều kiện ATTP trong kinh doanh rau, quả
theo quy định; duy trì kiểm soát và kiểm soát
mới được 203,2ha rau an toàn; chứng nhận
VietGAP cho 57 đơn vị tham gia sản xuất rau
an toàn với tổng diện tích là 201ha. Chương
trình phát triển nuôi tôm chân trắng thâm
canh: diện tích nuôi tôm chân trắng toàn tỉnh
là 260ha, tập trung ở các huyện Nga Sơn,
Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh
Gia. Với 1-2 vụ nuôi trong năm, năng suất
bình quân đạt 10-12 tấn/ha/vụ, hàng năm sản
lượng tôm chân trắng đạt 2.200-2.500 tấn. 

Ngoài các chương trình, kế hoạch, dự án
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ứng dụng và phát triển KH&CN của tỉnh, các
ngành và các huyện, thị xã, thành phố cũng
đã xây dựng và triển khai thực hiện các
chương trình, dự án ứng dụng phát triển
KH&CN của ngành, địa phương. Ngành Xây
dựng ứng dụng công nghệ sàn bóng trong thi
công nhà dân dụng, công nghệ gạch bê tông
nhẹ, công nghệ gạch đất đồi hóa đá, công
nghệ móng TOP BASE, Công nghệ cọc ống
ly tâm BTCT cường độ cao, công nghệ gạch
không nung... Ngành Giao thông ứng dụng
các phần mềm quản lý, ứng dụng các loại
vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng
kết cấu công trình giao thông nhằm đẩy
nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, tuổi thọ
và đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngành Giáo
dục có hơn 10.400 sáng kiến kinh nghiệm cấp
tỉnh, trong đó có 140 loại A, 2543 loại B...
Thành phố Thanh Hóa hỗ trợ dự án, đề tài
khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, chuyển
giao tiến bộ KHCN mới vào sản xuất 30% giá
trị đầu tư công nghệ, tối đa là 200 triệu/dự
án. Huyện Yên Định, Thiệu Hóa triển khai
chương trình cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng
sản xuất mạ khay, máy cấy vào sản xuất;
thực hiện chương trình sind hóa đàn bò, chăn
nuôi bò thịt chất lượng cao, chăn nuôi lợn
ngoại theo hướng trang trại, chăn nuôi gà
trên nền đệm lót sinh học. Huyện Thọ Xuân
xây dựng vùng sản xuất cây ăn quả theo
hướng công nghệ cao, đưa cơ giới hóa trong
thâm canh sản xuất lúa,… xây dựng thương
hiệu bánh lá răng bừa - Xuân Lập, bánh gai
Tứ Trụ - Thọ Diên, nem nướng Thọ Xuân.
Huyện Bá Thước thâm canh lúa cải tiến
(SRI) kết hợp với bón phân viên dúi sâu cho
lúa; phục hồi và phát triển giống vịt Cổ Lũng,
bảo tồn và phát triển Giảo Cổ Lam. Huyện
Triệu Sơn xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ
thực hiện cánh đồng mẫu lớn; xây dựng vùng
sản xuất rau an toàn theo VietGAP, chuyển
đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang
trồng mía, cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò...
Huyện Hoằng Hóa triển khai chương trình hỗ
trợ máy cấy, hỗ trợ các cây con giống mới có
giá trị kinh tế cao; xây dựng nhãn hiệu tập

thể nước mắm Khúc Phụ...
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. 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.

Doanh nghiệp KH&CN được hình thành và
phát triển. 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. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực
KH&CN được quan tâm. 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. 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 Trường Đại học
Hồng Đức, Trường Đại học Văn hóa, Thể
thao và Du lịch...
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Hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN
được chú trọng

Hoạt động hợp tác về KH&CN với các
Viện nghiên cứu và các trường đại học trong
nước như: Viện Nghiên cứu Hải sản I, Viện
Nghiên cứu Hải sản III, Viện Khoa học Nông
nghiệp Việt Nam, Viện Hóa học, Viện Năng
lượng Nguyên tử, Viện Khoa học Năng lượng,
Viện Địa chất Khoáng sản, Trường Đại học
Nông Nghiệp Hà Nội được chú trọng. Qua
hợp tác nghiên cứu, một số giống cây trồng,
vật nuôi năng suất, chất lượng cao, một số kỹ
thuật tiên tiến đã được chuyển giao vào địa
bàn tỉnh. 

Hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ với các tổ chức
nước ngoài đã được các doanh nghiệp trong
tỉnh quan tâm như: hợp tác với Viện nghiên
cứu mía Đường Quảng Tây (Trung Quốc),
Viện nghiên cứu Mía đường Lucknow (Ấn Độ)
để tuyển chọn và nhân giống mía; hợp tác với
công ty Flora (Đài Loan), Today (Trung
Quốc), Thaiochids (Thái Lan) để sản xuất,
nhân giống hoa phong lan các loại... Hợp tác
với các công ty Yantan (Đài Loan);
Oekomineral AG (Cộng hòa liên bang Đức)
để tiếp nhận công nghệ sản xuất phân bón
thế hệ mới. 

Quản lý hoạt động khoa học và công
nghệ được đổi mới

Thanh Hóa đã ban hành các quy định mới
về quản lý nhiệm vụ KH&CN nhằm nâng cao
khả năng ứng dụng các kết quả nghiên cứu
vào thực tiễn. Trong đó, nổi bật là việc triển
khai thực hiện cơ chế đặt hàng. Tất cả các
nhiệm vụ KH&CN đều phải có đơn vị đề xuất
đặt hàng, cam kết sử dụng sản phẩm. Đơn vị
đặt hàng được tham gia từ khâu tư vấn xác
định nhiệm vụ; tuyển chọn, giao trực tiếp;
kiểm tra cho đến đánh giá, nghiệm thu kết
quả của nhiệm vụ KH&CN. 

Về tài chính cho hoạt động KH&CN,
Thanh Hóa đã ban hành Quyết định
5618/2015/QĐ-UBND quy định định mức xây
dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí
đối với nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử dụng

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Hằng
năm, tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí SNKH
cao hơn mức Trung ương giao. Nguồn vốn
này đều được giải ngân hết. Kinh phí đầu tư
phát triển cho KH&CN được bố trí theo tình
hình thực tế của thu ngân sách trên địa bàn
và hỗ trợ của TW. Các nguồn vốn ngoài ngân
sách đã tiếp tục được huy động để đầu tư cho
các hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để
tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
20-NQ/TW

Đẩy nhanh việc kiện toàn các tổ chức
khoa học và công nghệ 

Thực hiện 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. Thành lập Viện Nghiên cứu
ứng dụng KH&CN Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn; Trung tâm Công nghệ thông tin
tỉnh Thanh Hóa; 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.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị cho các tổ chức KH&CN, các
phòng thí nghiệm, thử nghiệm

Rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết
bị để các phòng thí nghiệm, thử nghiệm đáp
ứng được yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ
được giao; có giải pháp tích hợp các trang
thiết bị thử nghiệm, nghiên cứu đã có tại các
phòng thí nghiệm, thử nghiệm trên địa bàn
tỉnh để dùng chung, tránh đầu tư trùng lặp,
lãng phí. Hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật cho các
phòng thí nghiệm, thử nghiệm của các doanh
nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ
thông tin, công nghệ sinh học, y dược.

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.

Xây dựng 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;
thành lập doanh nghiệp KH&CN

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 doanh nghiệp đẩy mạnh
ứng dụng KH&CN, đổi mới công nghệ - thiết
bị, nghiên cứu làm chủ công nghệ, phát triển
thành doanh nghiệp KH&CN. Xây dựng cơ
chế chính sách ươm tạo các doanh nghiệp
phần mềm và nội dung số.

Thúc đẩy hình thành thị trường KH&CN

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. 

Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng cho KH&CN, trong đó ưu tiên đầu tư
khu nông nghiệp công nghệ cao, khu công
nghệ cao, khu phần mềm tập trung   

Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng
cho: 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 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. 

Khuyến khích thành lập các Quỹ đầu tư
mạo hiểm của tư nhân; nghiên cứu thành
lập Quỹ đầu tư mạo hiểm của tỉnh; khuyến
khích thành lập các Quỹ phát triển KH&CN
trong doanh nghiệp

Khuyến khích việc thành lập và tạo điều
kiện thuận lợi cho hoạt động của các Quỹ đầu
tư mạo hiểm tư nhân. Nghiên cứu thành lập
Quỹ đầu tư mạo hiểm của tỉnh để hỗ trợ hoạt
động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Khuyến khích thành lập các Quỹ Phát triển
KH&CN trong doanh nghiệp để tăng nguồn
kinh phí đầu tư cho các hoạt động KH&CN.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà
nước về  khoa học và công nghệ

Thực hiện nghiêm túc cơ chế đặt hàng
thực hiện nhiệm vụ KH&CN, gắn với việc
nâng cao trách nhiệm của cơ quan đặt hàng
trong việc sử dụng kết quả nghiên cứu đã
thành công. Tăng tỷ lệ nhiệm vụ KH&CN cấp
tỉnh được giao theo phương thức tuyển chọn;
đảm bảo công khai, minh bạch và cạnh tranh
trong tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì
thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Xây dựng quy
định quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở
và cơ chế hỗ trợ các nhiệm vụ KH&CN cấp
cơ sở. Tổ chức thẩm định nghiêm túc về công
nghệ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực
hiện quản lý, giám sát công nghệ các dự án
đầu tư theo quy định./.
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1. Xây dựng và phát triển doanh nghiệp
KH&CN ở Thanh Hóa

Trong thời gian qua, việc hình thành và
phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh
nghiệp khởi nghiệp (DNKN) ở Thanh Hóa đã
đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các
doanh nghiệp KH&CN của tỉnh đã thể hiện
được vai trò cầu nối, giúp đưa nhanh các tiến
bộ KH&CN vào sản xuất, tạo ra nhiều sản
phẩm có giá trị gia tăng cao. Tính đến hết
năm 2016, Sở KH&CN Thanh Hóa đã cấp
Giấy chứng nhận 15 doanh nghiệp KH&CN
(năm 2014 cấp Giấy chứng nhận doanh
nghiệp KH&CN cho 5 đơn vị, năm 2015 và
năm 2016 mỗi năm có 5 đơn vị), Thanh Hóa
đang đứng thứ 3 cả nước về số lượng doanh
nghiệp KH&CN, chỉ sau Hà Nội và thành phố
Hồ Chí Minh. Nhiều sản phẩm từ kết quả
nghiên cứu KH&CN của các doanh nghiệp
này đã được thương mại hóa rộng rãi, được
cộng đồng tin tưởng và đánh giá cao, góp
phần nâng cao vị thế KH&CN của địa
phương. Một số doanh nghiệp KH&CN tiêu

biểu của tỉnh Thanh Hóa là:
Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến

Nông được công nhận là doanh nghiệp
KH&CN đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa nhờ
nghiên cứu và sản xuất thành công sản phẩm
phân bón NPK-Si có hàm lượng Si dễ tiêu
cho cây lúa. Từ những nghiên cứu cụ thể về
nguồn silic dễ tiêu, Công ty Tiến Nông đã hợp
tác với một số doanh nghiệp Thái Lan, khai
thác nguồn tro và đá nham thạch có hàm
lượng silic cao để sản xuất phân bón NPK-Si.
Thông qua hệ thống dây chuyền công nghệ
hiện đại, Tiến Nông đã tách và đưa vào phân
bón NPK một lượng silic dễ tiêu theo tỷ lệ phù
hợp với từng thời điểm sinh trưởng và phát
triển của cây lúa (bón lót, bón thúc), góp
phần tăng năng suất từ 8 đến 15%, giúp tiết
kiệm cho người dân từ 6 đến 25% lượng phân
bón mỗi vụ. Từ thành công với cây lúa, Tiến
Nông tiếp tục nghiên cứu và phát triển mở
rộng phạm vi ứng dụng ra các đối tượng cây
trồng khác (mía, cà phê, cao su, cói…). Nhờ
đó, thị trường của sản phẩm không ngừng
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XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

* Phó Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa.

TS. Nguyễn Ngọc Túy*

Tính đến hết năm 2016, với 15 doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) trên
địa bàn, Thanh Hóa đang đứng thứ 3 cả nước về số lượng doanh nghiệp KH&CN, chỉ sau
2 đô thị lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Hệ thống doanh nghiệp KH&CN của tỉnh đã
phần nào thể hiện được vai trò cầu nối, giúp đưa nhanh các tiến bộ KH&CN vào sản xuất,
tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Bài viết chia sẻ sự nhìn nhận trong việc
tiếp tục hình thành và phát triển các doanh nghiệp KH&CN gắn với việc hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.



được mở rộng, nâng tổng sản lượng sản xuất
và tiêu thụ các sản phẩm NPK-Si trong
những năm qua lên hơn 100 ngàn tấn.

Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thanh
Hóa được cấp Giấy chứng nhận doanh
nghiệp KH&CN nhờ nghiên cứu, sản xuất và
thương mại hóa thành công 2 sản phẩm
thuốc uống Biofil và viên hoàn cứng bao phim
Hyđan 500. Sản phẩm thuốc uống bổ dưỡng
Biofil hiện đang rất được thị trường ưa chuộng
nhờ chất lượng, thích hợp cho cả người già,
trẻ nhỏ và người đang trong giai đoạn hồi
phục sức khỏe. Đây là dược phẩm đầu tiên
trong nước có giá trị cao về dinh dưỡng được
tạo ra từ bã men bia (hay còn gọi là sữa men
bia), là chất thải từ quá trình sản xuất bia.
Hàng năm, các nhà máy bia thải ra hàng
chục triệu tấn bã men bia, nhưng chỉ một
phần nhỏ được sử dụng làm thức ăn chăn
nuôi, còn lại đang thải ra môi trường, gây ô
nhiễm. Vì vậy, việc áp dụng thành công quy
trình công nghệ để sản xuất thuốc Biofil ở quy
mô công nghiệp không chỉ đóng vai trò quan
trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng
đồng mà còn góp phần tiêu thụ một lượng
không nhỏ bã nấm men bia, giúp bảo vệ môi
trường. Sản phẩm thứ 2 là thuốc đông dược
Hyđan, có nguồn gốc từ các cây cỏ tự nhiên
ở nước ta (cây mã tiền, hy thiêm, ngũ gia bì),
thông qua kỹ thuật bào chế tiên tiến và sản
xuất trên dây chuyền
hiện đại, sản phẩm
đã giúp điều trị viêm
đa khớp dạng thấp,
đau nhức xương
khớp, đau dây thần
kinh liên sườn, đau
lưng, đau vai gáy.
Đặc biệt, thuốc không
kích ứng dạ dày nên
dùng được cho cả
bệnh nhân loét dạ
dày, tá tràng, đáp ứng
được nhu cầu cho
người bệnh và có
nhiều tiềm năng xuất
khẩu. Hai sản phẩm

nêu trên đã được Công ty đưa vào sản xuất
từ nhiều năm nay, giúp tăng doanh thu mỗi
năm thêm hàng chục tỷ đồng (doanh thu năm
2014 từ Biofil là 40 tỷ đồng, Hyđan là 21 tỷ
đồng) và tạo công ăn việc làm ổn định cho
20-30 lao động, với mức thu nhập từ 5,8 đến
6,5 triệu đồng/người/tháng.

Công ty Cổ phần giống cây trồng Thanh
Hóa được cấp Giấy chứng nhận doanh
nghiệp KH&CN nhờ làm chủ công nghệ, tổ
chức sản xuất và thương mại hóa thành công
2 giống lúa: giống lúa lai 3 dòng Thanh hoa
ưu 1 và giống lúa Thuần Việt 1. Trong đó,
giống lúa lai Thanh hoa ưu 1 là giống lúa lai
3 dòng, có thời gian sinh trưởng ngắn, năng
suất cao, khả năng thích ứng rộng, chống
chịu sâu bệnh khá; chất lượng cơm gạo thơm
ngon hơn hẳn so với giống Nhị ưu 838 - giống
lúa đang được gieo trồng phổ biến hiện nay.
Hạt giống F1 được sản xuất trong nước với
giá rẻ hơn, giúp giảm chi phí sản xuất và chủ
động về nguồn giống, hạn chế sự phụ thuộc
vào việc nhập khẩu từ Trung Quốc. Giống lúa
Thuần Việt 1 là giống lúa có thời gian sinh
trưởng ngắn, độ thuần đồng ruộng cao, khả
năng phát triển mạnh. Giống lúa này có các
yếu tố cấu thành năng suất khá, khả năng
chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu
bệnh tốt hơn so với giống Bắc thơm 7, giúp
giảm chi phí sản xuất, bảo vệ sức khỏe người
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dân do ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật;
chất lượng cơm gạo tốt, cơm thơm mềm,
ngon đậm. Theo đánh giá của các chuyên
gia, 2 giống lúa nêu trên của Công ty Cổ
phần Giống cây trồng Thanh Hóa vừa giúp
nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa giảm thiểu sử
dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng
đến môi trường, hướng tới xây dựng ngành
nông nghiệp sạch và bền vững.

Công ty TNHH Minh Lộ là doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông
tin, chuyên phát triển các phần mềm ứng
dụng, đặc biệt là các phần mềm phục vụ
lĩnh vực y tế. Trên cơ sở phát triển và thương
mại hóa thành công 2 sản phẩm: Phần mềm
quản lý bệnh viện Minh Lộ BV và Phần mềm
điều hành hỗ trợ xếp hàng tự động và phân
luồng bệnh nhân Minh Lộ QMS, Minh Lộ đã
được Sở KH&CN Thanh Hóa cấp Giấy
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Về hiệu
quả đối với hoạt động chuyên môn, các sản
phẩm này đã giúp giảm tải đáng kể khối
lượng công việc hành chính, giúp cán bộ,
nhân viên trong ngành giảm được các sai
sót, nhầm lẫn đáng tiếc do việc sao kê thủ
công. Các sản phẩm còn giúp người dân
tiếp cận thông tin y tế dễ dàng, góp phần
đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đảm
bảo tính công bằng khi sử dụng các dịch vụ
y tế, tránh việc nhầm lẫn thông tin trong
chẩn đoán và điều trị, đồng thời tăng tính
minh bạch trong việc thanh toán chi phí dịch
vụ. Với hiệu quả đã được công nhận, hiện đã
có 173 bệnh viện trên cả nước triển khai hệ
thống quản lý đồng bộ bằng các phần mềm
của Minh Lộ.

2. Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo

Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2020:

Nhằm 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,
ngày 18 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính

phủ đã ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg
phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm
2025” (Đề án). 

Đề án nhằm mục tiêu hỗ trợ được 800 dự
án, 200 DNKN, 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.
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. Đến năm 2025: Hỗ trợ
phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo; Hỗ trợ phát triển 600 DNKN đổi mới
sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia Đề án
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.

Đối tượng hỗ trợ của Đề án: i) cá nhân,
nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, DNKN
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. ii) 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
của Đề án. Cụ thể:

- 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;

- 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;

- 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.
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Các hoạt động của Đề án bao gồm:
1. Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp

đổi mới sáng tạo quốc gia cung cấp thông tin
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 bộ, địa
phương có tiềm năng phát triển hoạt động
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà
nước về KH&CN hằng năm để tổ chức sự
kiện Ngày hội khởi nghiệp công nghệ quốc
gia (TECHFEST) với quy mô quốc tế.

4. Tiếp tục triển khai Đề án Thương mại
hóa công nghệ với quy mô dự án KH&CN
cấp quốc gia đến năm 2020: 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; 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: 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 KH&CN, 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,
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 DNKN 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, DNKN trong nước thông qua
các đại diện KH&CN, 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 DNKN
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 đăng ký thành lập, hoạt động
của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; 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
KH&CN;…

Kinh phí thực hiện Đề án: từ nguồn Ngân
sách nhà nước dành cho KH&CN cấp cho Bộ
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Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành,
địa phương; kinh phí từ ngân sách nhà nước
cấp cho các bộ, ngành, địa phương, cơ sở
nghiên cứu, cơ sở đào tạo; kinh phí nhà nước
cấp cho các tổ chức chính trị - xã hội - nghề
nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác
của các tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư
trong nước, nước ngoài.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo ở nước ta và vấn đề đặt ra với
Thanh Hóa:

Hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam nói
chung và ở  tỉnh Thanh Hóa nói riêng, tuy còn
non trẻ nhưng đã chứng tỏ được tiềm năng
phát triển lớn. Nhiều DNKN đã thu hút được
sự quan tâm của cộng đồng khởi nghiệp
trong khu vực; mạng lưới các nhà đầu tư đang
tăng lên về số lượng, các trường đại học, các
tổ chức ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp với
chất lượng ngày một nâng cao. Tuy nhiên,
những khó khăn trong thực tế cho thấy cần
phải xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi, hỗ
trợ DNKN phát triển. Hiện, vẫn chưa có một
định nghĩa chính thức về DNKN, hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) và các
thành phần của hệ sinh thái trong các văn
bản quy phạm pháp luật hiện hành. Đây là
nguyên nhân chưa thể xây dựng các quy định
đặc thù về vấn đề khởi nghiệp ĐMST và để
hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
ĐMST. Mặt khác, những quy định hiện hành
hỗ trợ DNKHCN về ưu đãi đất đai, thuế chưa
thật sự phù hợp, do các doanh nghiệp thời
gian đầu chưa phát sinh thu nhập chịu thuế,
ít có nhu cầu về đất mà hầu hết cần mặt bằng
có sẵn để làm không gian, văn phòng. Trong
khi đó, các chương trình, dự án hiện có hầu
hết đều tập trung vào khâu nghiên cứu, ứng
dụng công nghệ, nhưng sau khi được hoàn
thiện thì việc đưa công nghệ, sản phẩm đó ra
thị trường lại chưa được hỗ trợ. Nhu cầu thu
hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp ĐMST là rất lớn, nhưng việc đầu tư lại
chứa nhiều rủi ro, cho nên cần có nguồn vốn
tài trợ ban đầu từ Nhà nước, tạo nền tảng để

thu hút các nguồn lực khác. Bên cạnh đó,
hiện nay, các quy định pháp luật hiện hành
chưa đầy đủ để tạo điều kiện cho các hình
thức đầu tư khởi nghiệp phát triển. Các quỹ
đầu tư khởi nghiệp ĐMST, các trung gian gọi
vốn cho DNKN vẫn chưa được công nhận
trong các văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài
ra, Việt Nam chưa có các quy định về ưu đãi
cho đối tượng là nhà đầu tư (cả cá nhân và tổ
chức), do đó nhiều nhà đầu tư nước ngoài
yêu cầu điều kiện đầu tư là doanh nghiệp
khởi nghiệp ĐMST Việt Nam phải đăng ký
thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài. Mặt
khác, các thủ tục hành chính cho việc chứng
nhận đầu tư cho các khoản đầu tư từ nước
ngoài vào Việt Nam còn rườm rà, chưa phù
hợp với tính chất “đầu tư mạo hiểm”. Chưa
có các quy định về visa để khuyến khích các
nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp khởi
nghiệp trên thế giới tới Việt Nam nhằm giao
lưu, kết nối đầu tư, nâng cao trình độ và
năng lực của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST
trong nước. 

Vượt qua khó khăn, thách thức, Việt Nam
đã có một số doanh nghiệp khởi nghiệp thành
công: DNKN Lozi vốn chỉ là nền tảng trực
tuyến về tìm kiếm địa điểm đồ ăn uống tiện
lợi, nhưng chỉ sau hai năm Lozi đã mở rộng ra
các lĩnh vực khác như thời trang, mỹ phẩm,
phụ kiện, đồ điện tử, sách truyện… kết nối
người mua, người bán và hiện trở thành
cộng đồng phổ biến tại Việt Nam. Hiện Lozi
có khoảng 400 nghìn người dùng và doanh
thu khoảng 50 nghìn USD/tháng. Quan
trọng hơn, DNKN này đã huy động thành
công 01 triệu USD từ các quỹ đầu tư từ Nhật
Bản và Xin-ga-po. DNKN VP9.VN, cung cấp
các sản phẩm dựa trên công trình nghiên cứu
về nén video, giúp truyền hình ảnh độ nét
cao trên đường truyền Internet công cộng. Từ
công nghệ này, VP9.VN đã chế tạo được
nhiều thiết bị như cầu truyền hình, Camera
giám sát giá rẻ, Camera thông minh chạy hệ
điều hành Android và có khả năng nhận dạng
mặt người và biển số. Nhờ đặc tính kỹ thuật
vượt trội và giá thành thấp, năm 2016, doanh



nghiệp này đã được Chính phủ các nước
Phần Lan, Thái-Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản lựa
chọn tài trợ để xúc tiến thử nghiệm. Lozi và
VP9.VN là 02 trong số rất nhiều DNKN của
Việt Nam nhận được các khoản đầu tư lớn.
Được xếp thứ ba trong danh sách những
quốc gia tốt nhất thế giới nên đầu tư vào, Việt
Nam là nơi thu hút không ít các khoản đầu tư
của các quỹ đầu tư mạo hiểm trên khắp thế
giới và năm nay tiếp tục là một năm khởi sắc.
Được coi là một trong những thương vụ huy
động vốn thành công nhất của DNKN tính
đến hiện tại, MoMo do Công ty cổ phần
M_Service nhận được hơn 600 tỷ đồng từ
Quỹ đầu tư Standard Chartered Private
Equity và Ngân hàng đầu tư toàn cầu
Goldman Sachs. Ngoài ra, VNG, Tiki, VC
Corp, Coc Coc… là tên tuổi các DNKN Việt
Nam thành công trong những năm vừa qua.

Thanh Hóa có nhiều tiềm năng để xây
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo, với 48 tổ chức KH&CN, gồm 29 tổ chức
KH&CN công lập và 19 tổ chức KH&CN
ngoài công lập, trong đó có 09 cơ sở giáo dục
đại học; có gần 12 nghìn doanh nghiệp đăng
ký thành lập, trong đó có gần 8 nghìn doanh
nghiệp đang hoạt động đóng góp quan trọng
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy
nhiên, các doanh nghiệp KH&CN, doanh
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh
còn quá ít. Để thực hiện được mục tiêu về
phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến
năm 2020 đã được chỉ ra trong Kết luận số
55-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh, thì việc tiếp tục hình
thành và phát triển các doanh nghiệp
KH&CN gắn với việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa đến
năm 2020 là rất cấp bách. Chương trình hỗ
trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN,
DNKN đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa
đến năm 2020 (Chương trình) phải chỉ rõ
mục tiêu, đối tượng, các hoạt động hỗ trợ cụ
thể để hiện thực hóa được:  Đề án “Hỗ trợ hệ
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Kết luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển
doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;
Khâu đột phá về phát triển KH&CN theo Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; Đề án
Phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn
2016-2020; Đề án xây dựng Chính quyền
điện tử và phát triển một số dịch vụ Thành
phố thông minh tỉnh Thanh Hóa; Rà soát Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2040;...

Theo đó, quan điểm mục tiêu của Chương
trình phải nhằm tạo lập môi trường thuận lợi
để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các DNKN đổi
mới sáng tạo, phát huy tối đa sự tham gia,
đóng góp của các thành phần tạo nên Hệ
sinh thái khởi nghiệp gồm các doanh nghiệp,
trường đại học, các tổ chức tư vấn, các tổ
chức cung cấp dịch vụ, các nhà đầu tư, nhà
cố vấn, huấn luyện viên,... bên cạnh vai trò
hỗ trợ và thúc đẩy của bộ máy chính quyền.
Mục tiêu của Chương trình tập trung thúc
đẩy sự phát triển của Doanh nghiệp KH&CN,
DNKN đổi mới sáng tạo thông qua việc hỗ trợ
ban đầu từ chính quyền địa phương như: hỗ
trợ tuyên truyền, vận động tinh thần khởi
nghiệp, văn hóa khởi nghiệp cho cộng đồng;
hỗ trợ không gian làm việc chung cho Hệ sinh
thái; miễn giảm các chi phí về đất đai, thuế,...
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; kết nối
các mạng lưới khởi nghiệp, các nhà đầu tư
tiềm năng, nhà đầu tư mạo hiểm và các quỹ
hỗ trợ của địa phương,... giúp các doanh
nghiệp khởi nghiệp hiện thực hóa các ý tưởng
sáng tạo. Khuyến khích thanh niên, nhất là
sinh viên trong các trường đại học, Cao đẳng
trên địa bàn tỉnh thay đổi tâm thế, quan niệm
học để làm công chức, sang làm kinh doanh,
làm chủ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo trong các lĩnh vực tỉnh đang định
hướng phát triển (Chế biến/chế tạo; Y tế; Du
lịch dịch vụ; Nông nghiệp công nghệ cao; Cơ
sở hạ tầng). Khuyến khích doanh nghiệp hình
thành hệ thống vệ tinh nhằm tạo lập các mô
hình liên kết trong bao tiêu sản phẩm, cung
ứng vật tư, máy móc thiết bị, chuyển giao
công nghệ. 
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Các hoạt động chủ yếu của Chương trình
hướng tới: 

- Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và
tầm quan trọng của doanh nghiệp khởi
nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp (Tổ
chức các hội thảo, các sự kiện quảng bá
nhằm hình thành một cộng đồng sinh viên và
giới trẻ có thái độ đúng đắn về khởi nghiệp;
có tinh thần, động lực khởi nghiệp mạnh mẽ;
có kiến thức, kỹ năng, công cụ khi khởi
nghiệp; Tuyên truyền các tấm gương điển
hình về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
với 10 phóng sự/năm), do Sở Kế hoạch và
Đầu tư chủ trì thực hiện;

- Thúc đẩy tăng trưởng về số lượng,
chất lượng của doanh nghiệp KH&CN;
DNKN đổi mới sáng tạo (Thành lập Câu lạc
bộ Doanh nghiệp KH&CN, Câu lạc bộ khởi
nghiệp trong cộng đồng sinh viên, doanh
nghiệp; Tổ chức các cuộc thi tìm kiếm ý
tưởng khởi nghiệp để thu hút các cá nhân và
tổ chức tham gia), do Sở KH&CN, Hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh và các trường đại học phối
hợp thực hiện; 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực pháp luật và
cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
KH&CN; DNKN đổi mới sáng tạo (Tổ chức
các khóa tập huấn các chính sách pháp luật
về thuế đến với các doanh nghiệp khởi
nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các khóa
tập huấn về môi trường kinh doanh trong xu
thế hội nhập kinh tế quốc tế; Tổ chức bồi
dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh mới
cho doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn
tỉnh; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khởi
nghiệp: đào tạo, tư vấn, cố vấn kèm cặp, kết
nối với các nhà đầu tư, thông tin về các giải
pháp kỹ thuật, thông tin thị trường, các vấn đề
về pháp lý và sở hữu trí tuệ,...: thường
xuyên), do Sở Tư pháp, Cục thuế, Hiệp hội
doanh nghiệp, Sở KH&CN và các đơn vị có
liên quan phối hợp thực hiện;

-  Hỗ trợ xây dựng các không gian làm
việc chung (co-working space) và hỗ trợ văn
phòng làm việc cho các doanh nghiệp khởi
nghiệp; Hình thành các Vườn ươm khởi
nghiệp; Lựa chọn các ý tưởng khởi nghiệp

tiềm năng (từ các Vườn ươm khởi nghiệp,
Câu lạc bộ khởi nghiệp) và đưa vào chương
trình ươm tạo, giúp các ý tưởng trở thành các
dự án khởi nghiệp có sức sống và tồn tại được
trên thị trường thông qua các dự án KH&CN;
Xây dựng mạng lưới liên kết gồm các đơn vị
đào tạo, các đơn vị tư vấn, cộng đồng doanh
nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp, các tổ
chức phi chính phủ, quỹ hỗ trợ và đầu tư,
chính quyền địa phương... để hỗ trợ toàn diện
cho các dự án khởi nghiệp./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày
5.9.2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ,
tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập.

2. Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày
19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp
KH&CN.

3. Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày
20/9/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của tổ chức KH&CN công lập và Nghị định
số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính
phủ về doanh nghiệp KH&CN.

4. Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012
và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

6. Kỷ yếu Hội nghị Phát triển doanh nghiệp
KH&CN năm 2014, 2015, 2016.

7. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016
của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp đến năm 2020.

8. Quyết định số 844/QĐ-TTg  phê duyệt Đề
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo quốc gia đến năm 2025”.

9. Kết luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển doanh
nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.

10.  Khâu đột phá về phát triển KH&CN theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

11. Đề án Phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2016-2020.

12. Dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện
tử và phát triển một số dịch vụ Thành phố thông
minh tỉnh Thanh Hóa.

13. Dự thảo Rà soát Quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2040.
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Kinh tế hợp tác (KTHT) trong nông
nghiệp bao gồm khu vực kinh tế tập
thể (tổ hợp tác, hợp tác xã của người

sản xuất, chủ yếu là nông dân, các chủ trang
trại nông nghiệp) và các liên kết kinh tế thông
qua hợp đồng kinh tế giữa các doanh nghiệp
cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản
xuất nông nghiệp với người sản xuất (cá
nhân, nông dân, chủ trang trại); hoặc doanh
nghiệp với tổ hợp tác, hợp tác xã của người
sản xuất; hoặc giữa tổ chức kinh tế tập thể với
người sản xuất để cung cấp các dịch vụ đầu
vào, đầu ra của sản xuất nông nghiệp, gắn
sản xuất với chế biến, thương mại nông sản,
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu
quả sản xuất trong các chuỗi giá trị. Trong
đó, hợp tác xã nông nghiệp là loại hình cơ
bản nhất.

Với những hình thức như vậy, KTHT trong
nông nghiệp có vị trí rất quan trọng không chỉ
trong nội bộ ngành nông nghiệp mà còn có vị
trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, và
hơn nữa, còn có đóng góp quan trọng trong
phát triển văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội. Sự hợp tác mang lại
cho kinh tế hộ nông dân thêm vốn, nhân lực,
kinh nghiệm sản xuất, từ đó tạo ra thuận lợi
để áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ,

nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị
trường. KTHT trong nông nghiệp sẽ là nhịp
cầu đưa kinh tế hộ nông dân từ sản xuất nhỏ
lên sản xuất lớn có sức cạnh tranh. Bên cạnh
đó, việc phát triển KTHT trong nông nghiệp
không chỉ vì mục đích kinh tế, mà còn có mục
đích xã hội là tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa
đói giảm nghèo, tương trợ giúp đỡ nhau trong
cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn
mới... Chính vì vậy, trong quá trình phát triển,
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và có
nhiều chính sách để phát triển KTHT trong
nông nghiệp.

Cùng với sự phát triển KTHT trong nông
nghiệp của cả nước, KTHT trong nông
nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa cũng được chính
quyền các địa phương quan tâm, tạo điều
kiện để phát triển, mở rộng về quy mô và đa
dạng về ngành nghề. Hiện nay cả tỉnh có
553 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, 12.360 tổ
hợp tác (THT) trong nông nghiệp và nhiều
hợp đồng liên kết kinh tế (LKKT) giữa hộ
nông dân với doanh nghiệp, hộ nông dân với
trang trại, hộ nông dân với HTX...

Thời gian qua, KTHT trong nông nghiệp ở
Thanh Hóa một phần đã thể hiện được vai trò
của nó trong thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa
phương, như: huy động được các nguồn lực

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC
TRONG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY

ThS. Thịnh Văn Khoa*
ThS. Nguyễn Thị Lan Hương**

* Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
* * Phó Trưởng khoa Lý luận Mác - Lênin.
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xã hội vào sản xuất kinh doanh, tạo thêm
nhiều việc làm, cải thiện đời sống người dân
nông thôn, đóng góp phần quan trọng cho
quá trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Bước đầu tạo tiền đề cho sự liên kết kinh tế
giữa Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố thuộc
vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; thúc đẩy
các thành phần kinh tế khác cùng phát triển…

Tuy nhiên, bên cạnh đó KTHT trong nông
nghiệp ở Thanh Hóa còn gặp những hạn chế
nhất định, như: quy mô sản xuất của còn nhỏ;
công nghệ sản xuất lạc hậu, mặt bằng sản
xuất chật hẹp, vốn ít; trình độ quản lý doanh
nghiệp còn yếu kém, trình độ tay nghề của
người lao động còn thấp; gây ô nhiễm môi
trường sinh thái… Ở một số nơi, việc nhận
thức chưa đầy đủ, thiếu sự quan tâm của cấp
ủy và chính quyền về KTHT trong nông
nghiệp vẫn đang diễn ra. Nhiều HTX nông
nghiệp hoạt động không đúng luật, hoặc
thành lập để tranh thủ, trông chờ chính sách
ưu đãi của Nhà nước. Tổ chức bộ máy quản
lý nhà nước đối với KTHT trong nông nghiệp
chưa có sự phân công rạch ròi giữa các cơ
quan đơn vị. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực
hiện Luật HTX, thực hiện các chính sách đối
với HTX, THT và các loại LKKT trong nông
nghiệp chưa được các địa phương quan tâm
thực hiện có hiệu quả. Chính sách hỗ trợ của
Nhà nước đối với KTHT trong nông nghiệp
nhiều nhưng chưa thực sự tạo động lực phát
triển; hơn nữa, việc thể chế hóa các chính
sách còn chậm và chưa đồng bộ. Việc hình
thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm giữa nông dân, các tổ chức của
nông dân, các doanh nghiệp còn nhiều hạn
chế. Do đó, cần phải có những giải pháp
đồng bộ để khuyến khích kinh tế hợp tác ở
Thanh Hóa phát triển đúng hướng và thúc
đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. 

Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện các chính
sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác trong
nông nghiệp hiện nay.

Quán triệt về sự cần thiết phát triển KTHT

trong tất cả các ngành, lĩnh vực phát triển
kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó
lĩnh vực nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm
để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và
xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đẩy mạnh
việc tuyên truyền, phổ biến các mô hình HTX
nông nghiệp hoạt động có hiệu quả để tạo sự
chuyển biến trong nhận thức và hành động
của cán bộ, người dân về vai trò, vị trí, tổ
chức hoạt động của HTX. Thực hiện đồng bộ
và có hiệu quả các chính sách về đất đai; về
tài chính, tín dụng theo hướng tạo điều kiện
cho các HTX nông nghiệp tiếp cận các nguồn
vốn tín dụng, phát triển đa dạng các hình thức
tín dụng nông thôn; chính sách khoa học và
công nghệ;  chính sách thị trường và tiêu thụ
sản phẩm; chính sách lao động và đào tạo
nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư cơ sở hạ
tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gắn
với xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả về  tổ chức và
hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác
trong nông nghiệp.

- Về tổ chức: đối với HTX nông nghiệp đã
chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, cần rà
soạt lại điều lệ, phương án tổ chức sản xuất
kinh doanh để điều chỉnh cho phù hợp với
tình hình thực tiễn. Đối với HTX nông nghiệp
chưa chuyển đổi hoặc tổ chức lại theo Luật
HTX 2012, cần xem xét để gia hạn hoặc
chấm dứt hoạt động. Đặc biệt, các HTX nông
nghiệp cần quan tâm đến công tác xây dựng
đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hoạt động
trong tình hình mới. Đối với THT nông nghiệp
cần phải được tổ chức theo đúng quy định
của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nghị định
số 151/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “Tổ
chức và hoạt động của tổ hợp tác”. Đối với
các hình thức liên kết trong nông nghiệp phải
tổ chức hoạt động chặt chẽ theo các quy
định của pháp luật, các LKKT trong nông
nghiệp phải có hợp đồng, cam kết kinh tế
theo quy định.

(Xem tiếp trang 22)



Đặt vấn đề
Khoa học và Công nghệ (KHCN) hiếm

khi được Hồ Chí Minh bàn đến một cách
riêng rẽ mà thường được gắn kết, lồng ghép
với các tư tưởng lớn về giải phóng dân tộc,
phát triển con người, xây dựng chủ nghĩa xã
hội... hoặc được nhắc đến nhân dịp dự hội
nghị tổng kết các ngành hay đi thăm cơ sở.
Cách nói, cách viết của Hồ Chí Minh về
KHCN ngắn gọn, gần gũi. Với tầm nhìn của
một lãnh tụ vĩ đại, những nội dung về phát
triển KHCN đã được đề cập đến một cách
khá toàn diện, đến ngày nay vẫn mang
những giá trị thiết thực. 

1. Vai trò của khoa học công nghệ
Trong hành trình tìm đường cứu nước, Hồ

Chí Minh đã đi qua gần 30 quốc gia, 3 đại
dương, 4 châu lục, nói được hàng chục thứ
tiếng, tiếp xúc với nhiều cường quốc khoa
học công nghệ cũng như những dân tộc lạc
hậu. Người rất quan tâm đến sự tiến bộ khoa
học của nhân loại và vai trò của khoa học
đối với phát triển. Trong bài viết Vấn đề dân
bản xứ đăng trên báo L'Humanité ngày
02/8/1919, Người đã so sánh: "Nhưng người
Nhật, nhờ ở chính phủ khôn khéo của họ, có
các phương tiện rất đầy đủ, được trang bị tốt
để tiến hành đấu tranh kinh tế; trong khi đó

thì người An Nam - chúng tôi đã nói vì sao -
lại hoàn toàn là con số không, xét về mặt
tiến bộ hiện đại..."1 Phương tiện đầy đủ,
được trang bị tốt mà Người nêu ra ở đây là
chỉ việc Nhật Bản đã thực hiện công nghiệp
hóa, đã du nhập và phát triển khoa học và
kỹ thuật hiện đại.

Trong lễ nhận bằng Bác sĩ luật danh dự của
Đại học Pátgiagiaran (Indonesia) năm 1958,
Hồ Chí Minh tổng kết thành tựu phát triển
khoa học của nhân loại 50 năm đầu thế kỷ XX
đã tạo nên những biến đổi mau chóng hơn
và quan trọng hơn nhiều thế kỷ trước cộng
lại, đồng thời khẳng định "loài người đã có
bước tiến dài trong việc điều khiển sức tự
nhiên", nghĩa là khẳng định bản chất của
khoa học chính là sự thể hiện sức mạnh của
con người trước tự nhiên, và hơn nữa, vai trò
của khoa học là làm cho "con người ngày
càng làm chủ được thiên nhiên, cũng như
làm chủ được vận mệnh của xã hội và của
bản thân mình"2. 

KHCN là tài sản chung của nhân loại,
nhưng theo Hồ Chí Minh tác dụng của
KHCN phụ thuộc vào nó nằm trong tay ai,
với mục đích gì. Bằng nhãn quan của một
người cộng sản yêu nước với lý tưởng giải
phóng dân tộc, Người coi KHCN chính là

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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một thứ vũ khí quan trọng để đánh bại kẻ
thù, bởi các nước đế quốc thực dân khi sử
dụng KHCN đã tước đi hàng loạt việc làm
cho người lao động ở chính quốc, sau đó là
cũng dùng chính KHCN để xâm chiếm, đô
hộ các dân tộc thuộc địa. Trong tác phẩm
Chủ nghĩa đế quốc Pháp ở Đông Dương,
Người đã phân tích về công nghiệp hóa
thuộc địa của chủ nghĩa tư bản Pháp là
nhằm tạo ra những điều kiện để chúng bóc
lột Đông Dương nhiều hơn3. Chính vì vậy,
những người cách mạng cũng phải biết sử
dụng KHCN chống lại kẻ thù. Điều này cũng
thể hiện tư tưởng nhân văn của Hồ Chí
Minh: phát triển KHCN là để giải phóng con
người khỏi sự lệ thuộc vào tự nhiên, tăng
năng suất lao động, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của toàn thể nhân dân, nó
khác về bản chất với mục tiêu phát triển
KHCN của các nước đế quốc thực dân là
hướng đến lợi nhuận và biến KHCN thành
công cụ để nô dịch dân tộc khác.

KHCN đối với Hồ Chí Minh không phải là
vấn đề lý thuyết chung chung mà phải gắn
bó chặt chẽ với thực tiễn sản xuất: "Khoa
học phải từ sản xuất mà ra và trở lại phục vụ
sản xuất, nhằm nâng cao năng suất lao
động và không ngừng cải thiện đời sống
nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội
thắng lợi". KHCN cũng không phải là những
điều to tát, xa lạ mà bất cứ ai nếu hăng hái
cũng có thể đạt đến được. Tháng 10/1947,
trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người
đã nói rõ: “Sáng kiến không phải cái gì kỳ lạ
hay chung chung, trừu tượng. Nó chỉ là kết
quả của sự nghiên cứu, suy nghĩ trong
những hoàn cảnh, những điều kiện bình
thường, rất  phổ thông, rất thiết thực”. Hiểu

rộng ra là sản phẩm KHCN nói chung cũng
như vậy. Ở tầm sáng tạo lớn, có ảnh hưởng
rộng là phát minh, bao hàm cả sáng chế. Ở
tầm thấp hơn, nhỏ hơn thì là sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật. Tất cả đều là sản phẩm được
sáng tạo ra khi cuộc sống thúc bách4. 

Người thẳng thắn nhìn nhận hạn chế về
khoa học công nghệ của đất nước. Tại Đại
hội lần thứ nhất của Hội nghị phổ biến khoa
học, kỹ thuật Việt Nam (18/5/1963), trong
bài phát biểu của mình Người chỉ rõ: “Chúng
ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật
của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản
xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức
làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động
còn thấp. Phong tục tập quán lạc hậu còn
nhiều”. Người khẳng định: "Khoa học phải từ
sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản
xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao
năng suất lao động, không ngừng cải thiện
đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ
nghĩa xã hội thắng lợi”. Trong lời nói ngắn
gọn nêu trên, Hồ Chủ tịch đã chỉ rõ nguyên
lý, mục tiêu và sứ mệnh cao cả của khoa
học và công nghệ. Lời dạy của Hồ Chí Minh
đã trở thành kim chỉ nam cho khoa học công
nghệ Việt Nam trong suốt chặng đường bảo
vệ và xây dựng đất nước hơn 50 năm qua.
Chính vì vậy, Luật Khoa học và Công nghệ
năm 2013 đã quy định ngày 18/5 hằng năm
là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Việt Nam bước vào thời kỳ quá độ lên
CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu,
không kinh qua giai đoạn phát triển TBCN,
do vậy việc phát triển KHCN là một yếu tố
quan trọng để giải quyết mâu thuẫn căn bản
của thời kỳ quá độ - mâu thuẫn giữa nhu cầu
phát triển cao của đất nước theo xu hướng

3 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, trang 148.
4 Sửa đổi lối làm việc - Một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham
ô, lãng phí quan liêu. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2008, tr.89.
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tiến bộ và thực trạng kinh tế - xã hội thấp
kém của Việt Nam. Hồ Chí Minh đã nhiều
lần nhấn mạnh về sự gắn bó chặt chẽ giữa
KHCN và CNXH: "Chúng ta chỉ có thể xây
dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên cơ sở
một nền khoa học - kỹ thuật tiên tiến. Cần
phải thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật để nâng cao năng suất lao động",
“…tiến lên CNXH thì phải có khoa học”5,
“Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học chắc
chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô
tận”6, “Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng
ta là phải xây dựng nền tảng vật chất của
chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến lên chủ
nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông
nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên
tiến”7. Năm 1960, khi tổng kết 30 năm hoạt
động của Đảng, Người đã khẳng định nhiệm
vụ: "Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
miền Bắc đòi hỏi Đảng ta phải nắm vững
khoa học và kỹ thuật, do đó mỗi đảng viên
đều phải cố gắng học tập văn hóa, học tập
khoa học và kỹ thuật8".

2. Nội dung, giải pháp phát triển khoa
học công nghệ

2.1. Phát triển khoa học - kỹ thuật tất yếu
gắn liền với giáo dục - đào tạo con người.
Trong các nội dung, giải pháp phát triển
KHCN được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập
và thực hiện, vấn đề xây dựng đội ngũ nhân
lực KHCN có vị trí khá nổi bật. Người khẳng
định: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội,
trước hết cần có những con người xã hội
chủ nghĩa"9, - những con người" vừa hồng
vừa chuyên".

Năm 1945, Việt Nam giành được độc lập

từ tay thực dân Pháp. Chính quyền non trẻ
bị các thế lực thù địch trong và ngoài nước
vây hãm, tài chính kiệt quệ, hơn 2 triệu
người chết đói, 90% dân số mù chữ, vận
mệnh dân tộc như "ngàn cân treo sợi tóc".
Là người đứng đầu nhà nước lúc bấy giờ, Hồ
Chí Minh đã xếp việc giải quyết nạn dốt chỉ
sau nạn đói và coi đó là một thứ giặc. Người
đã đặt vấn đề hiểu biết của người dân ở tầm
chiến lược của dân tộc khi nói: “Một dân tộc
dốt là một dân tộc yếu..." mà một dân tộc
yếu luôn là một dân tộc nhược tiểu, bị đe
dọa từ nhiều phía. Đó là nhãn quan của một
lãnh tụ vĩ đại, đặt tự do, hạnh phúc của đất
nước, của nhân dân lên hàng đầu, bởi chỉ có
nâng cao trình độ văn hóa thì nhân dân mới
được đảm bảo quyền làm chủ trong chế độ
mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước. Câu nói ngắn gọn và giản dị
ấy đã trở thành chân lý của thời đại, trở
thành sự thôi thúc cả dân tộc Việt Nam vươn
tới đỉnh cao của văn hóa, văn minh.

Ngày khai trường đầu tiên ở nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa Người đã gửi thư
cho các học sinh dặn dò ''Non sông Việt
Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc
Việt Nam có bước tới đài vinh quang để
sánh vai với các cường quốc năm châu được
hay không, chính là nhờ một phần lớn ở
công học tập của các em" - công học tập đó
chính là tạo ra tri thức, khoa học để giữ vững
độc lập tự do và phát triển đất nước. 

Ngay từ đầu năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã chỉ thị phải tuyển chọn nhiều cán
bộ có văn hóa để đưa sang Liên Xô đào
tạo trí thức bậc cao cho đất nước. Trong
những 1950 - 1954, nước ta đã hình thành

5 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, trang 174.
6 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, trang 131.
7 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, trang 201.
8 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, trang 22.
9 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 10, Nxb Chính trị quốc gia, trang 310.
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được 3 trung tâm đại học: ở Việt Bắc với
Trường Đại học Y dược; Khu IV với lớp
Toán đại cương ở Hà Tĩnh và các trường dự
bị đại học, sư phạm cao cấp; ở Khu học xá
trung ương (đặt tại Quảng Tây, Trung
Quốc) với các trường khoa học cơ bản, sư
phạm cao cấp.

2.2. Hồ Chí Minh là một đại diện xuất sắc
cho việc thu hút và sử dụng nhân tài. Từ  thời
cổ đại, Mạnh Tử đã viết ''Tôn trọng, sử dụng
người có tài, để họ ở vị trí xứng đáng thì
người tài trong thiên hạ sẽ vui lòng phục vụ
triều đình''. Năm 1442, trong Văn bia tiến sĩ
đầu tiên khoa Nhâm Tuất dựng tại Văn Miếu
do Thân Nhân Trung biên soạn đã khẳng
định: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia,
nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà
hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu
mà thấp hèn...”. Sau đó 3 thế kỷ, Lê Quý
Đôn tiếp tục khẳng định "phi trí bất hưng". Ở
Nga, ngay sau khi Cách mạng Tháng Mười
thành công bước vào xây dựng chế độ mới,
V.I.Lênin đã chỉ rõ, ''không có tri thức thì
không có chủ nghĩa xã hội'' và Người đã yêu
cầu mọi người phải luôn luôn ''học, học nữa,
học mãi". Hồ Chí Minh đã tiếp nối truyền
thống đó khi Người sớm nhận ra vị trí của
hiền tài trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Người nói: “Cách mạng rất cần trí thức và
thực ra chỉ có cách mạng mới biết trọng trí
thức”, “trí thức không bao giờ thừa, chỉ có
thiếu trí thức mà thôi10”.

Điều đáng lưu ý ở đây là, hầu như bất cứ ai,
bất cứ thời đại nào đều ý thức được tầm quan
trọng của việc sử dụng nhân tài, nhưng để tập
hợp được một đội ngũ đông đảo người tài dốc
hết sức mình cho sự nghiệp giải phóng dân
tộc và phát triển đất nước thì không phải là

điều dễ dàng. Trong mọi thời điểm, Hồ Chí
Minh luôn tập hợp xung quanh mình những
người tài giỏi nhất của đất nước vào từng thời
điểm của cách mạng. Chẳng hạn việc mời
Bảo Đại, vị vua vừa thoái vị ra làm cố vấn
Chính phủ mới, mời được chí sĩ Huỳnh Thúc
Kháng ra "ghé vai cùng gánh vác việc nước",
mời Tổng đốc Thái Bình Vi Văn Định ra thành
lập Mặt trận Liên Việt... và kêu gọi được những
trí thức người Việt trong nước và nước ngoài đi
theo Chính phủ kháng chiến, như Trần Đại
Nghĩa, Lương Định Của, Nguyễn Văn Thảo...
Đặt trong hoàn cảnh đất nước ta gặp vô vàn
khó khăn gian khổ, những nhà khoa học đã rũ
bỏ cuộc sống phồn hoa, chấp nhận về nước,
thậm chí có thể bị hy sinh song vẫn không từ
nan chứng tỏ phải là người có Tài, có Tâm, có
Tầm văn hóa như Hồ Chí Minh mới có thể làm
được những việc phi thường như vậy.

2.3. Từ rất sớm, Hồ Chí Minh đã chú trọng
xây dựng tiềm lực KHCN cho đất nước. Phải
chống chọi với những tên thực dân, đế quốc
sừng sỏ nhất thế giới lúc bấy giờ, một mặt
người kêu gọi đại đoàn kết dân tộc: "Hễ là
người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực
dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng
súng, ai có gươm dùng gươm, không có
gươm thì dùng cuốc, thuổng gậy gộc"11, mặt
khác rất chú trọng tạo dựng sức mạnh
KHCN. Khi kháng chiến toàn quốc chống
Pháp sắp nổ ra, Người đã có bài viết trên báo
Cứu quốc về vai trò quyết định của các loại
binh khí cần thiết, kể cả xe tăng và các vũ khí
hiện đại lúc đó12. Trong sự chuẩn bị khẩn
trương cho kháng chiến, Người không quên
chỉ đạo: "Mở nhiều những công nghệ sản
xuất những nhu cầu cho kháng chiến. Thiên
di những xưởng công nghệ cần thiết về các

10 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 20, 36.
11 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, trang 97.
12 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 292.
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vùng hẻo lánh13". Khi đi thăm các nhà máy,
nông trường, hợp tác xã... Người đều hỏi
nhiều về sản xuất và hướng dẫn nhân dân
áp dụng cải tiến kỹ thuật, làm thủy lợi, làm
phân bón ruộng… một cách cụ thể, dễ hiểu.
Năm 1962, tại Đại hội Chiến sỹ thi đua
ngành công nghiệp nhẹ Người đã căn dặn
“Phải thi đua làm nhiều, nhanh, tốt, rẻ…" tức
là phải tăng năng suất và nâng cao chất
lượng sản phẩm. 

Điều đáng lưu ý là trong phát triển KHCN
Hồ Chí Minh rất chú trọng đến phát huy sức
mạnh quần chúng. Người khẳng định, quần
chúng nhân dân vốn có những tiềm năng to
lớn: "Nhân dân ta rất cần cù, thông minh và
khéo léo. Trong sản xuất và sinh hoạt, họ có
rất nhiều kinh nghiệm quý báu14". Người đặt
ra yêu cầu: trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo
phải ra sức khuyến khích, xét duyệt nhanh
chóng, áp dụng, cải tiến và phổ biến rộng rãi
những sáng kiến tốt. Nhờ vậy, cuộc vận
động cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật triển
khai rất mạnh mẽ trong xí nghiệp, nông
trường, hợp tác xã vào đầu những năm 60
của thế kỷ XX. KHCN có tầm quan trọng và
liên quan rộng rãi đến các lĩnh vực, nên phải
có sự tham gia phối hợp của nhiều ngành,
nhiều người: "Nhiều nhiệm vụ khoa học, kỹ
thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi
ngành, mọi người phải tham gia công tác
khoa học kỹ thuật15".

Hồ Chí Minh có một luận điểm hết sức
quan trọng về động lực sáng tạo: “Dân chủ,
sáng kiến, hăng hái, ba điều đó rất quan hệ
với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ
và quần chúng đề ra sáng kiến. Những

sáng kiến đó được khen ngợi, thì những
người đó càng thêm hăng hái và người khác
cũng học theo. Và trong khi tăng thêm
sáng kiến và hăng hái làm việc thì những
khuyết điểm lặt vặt cũng tự sửa chữa được
nhiều16”. Theo tầm nhìn của Hồ Chí Minh,
sức mạnh trí tuệ và ý chí là vô cùng tận.
Nhưng trí tuệ được phát huy như thế nào lại
phụ thuộc vào môi trường dân chủ và quan
hệ lợi ích.

Không chỉ phát triển KHCN trong nước,
Hồ Chí Minh còn rất chú trọng đến việc tích
cực tiếp thu các thành tựu mới nhất về khoa
học, kỹ thuật của thế giới. Đặc biệt, đối
tượng hợp tác KHCN ở bên ngoài không chỉ
giới hạn trong hệ thống xã hội chủ nghĩa mà
mở rộng ra cả các nước khác. Điều này đã
được Hồ Chí Minh nhắc đến trong Lời kêu
gọi Liên Hợp Quốc tháng 12 năm 1046.

Kết luận
Một thực tế không thể phủ nhận là những

chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát
triển KHCN đã góp phần mang lại thắng lợi
cho cách mạng Việt Nam trong lịch sử. Các
quan điểm của Người mặc dù không được đề
cập đến một cách chuyên biệt, riêng rẽ
nhưng lại khá toàn diện, cụ thể và rất cơ bản.
Trong sự phát triển như vũ bão của KHCN
ngày nay, nhưng tư tưởng của Người về
KHXCN vẫn giữ nguyên giá trị. Và hầu như
tất cả những công việc mà Đảng và Nhà nước
ta đang triển khai để phát triển KHCN thì
dường như Hồ Chí Minh đã đề cập đến thế kỷ
trước với lối nói nhẹ nhàng, kín đáo, giản dị.
Điều này một lần nữa khẳng định trí tuệ và
tầm nhìn xa rộng của Người./.

13 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 4, trang 478, 479.
14 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, trang 79.
15 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 2, trang 79.
16 Sửa đổi lối làm việc. Một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham
ô, lãng phí, quan liêu. Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2008, Tr.88.
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Để thực hiện thắng lợi khâu đột phá về
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 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 -
2020; ngày 09/11/2016 UBND tỉnh Thanh
Hóa ban hành Kế hoạch hành động số
169/KH-UBND thực hiện khâu đột phá về
“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” với mục
tiêu nâng cao năng lực khoa học và công
nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và
chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật
nhằm nâng cao năng suất chất lượng và khả
năng cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất
trong tỉnh, góp phần thúc đẩy tái cơ cấu kinh
tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo
phát triển kinh tế nhanh và bền vững giai
đoạn 2016 - 2020.

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp để
thực hiện các nội dung của kế hoạch hành
động thực hiện khâu đột phá là nâng cấp
Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật tiêu chuẩn đo
lường chất lượng Thanh Hóa thành đơn vị có
khả năng phân tích, xét nghiệm, thử nghiệm
hầu hết các chỉ tiêu cơ bản phục vụ cho công
tác quản lý nhà nước của các sở, ban, ngành. 

Với trang thiết bị của các phòng thử
nghiệm đã được đầu tư thuộc các ngành như
hiện nay thì không đủ năng lực để đáp ứng
được nhu cầu về thử nghiệm, kiểm nghiệm
sản phẩm, hàng hóa ngày càng đa dạng trên
địa bàn cũng như nhu cầu cơ bản phục vụ
cho việc thử nghiệm thực hiện các đề tài
nghiên cứu khoa học, đăng ký sáng chế của
các nhà khoa học trong tỉnh. Ngoài ra, phòng
thử nghiệm đạt tiêu chuẩn còn phải thực hiện
một nhiệm vụ hết sức quan trọng là phục vụ
thử nghiệm, kiểm nghiệm, phục vụ công tác
quản lý nhà nước trong các lĩnh vực nông,
lâm, thủy hải sản, trồng trọt, chăn nuôi cũng
như các lĩnh vực y dược, môi trường, công
nghệ thông tin, an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì
vậy, để tham mưu thực hiện một trong các
nhiệm vụ của kế hoạch hành động thực hiện
khâu đột phá trong giai đoạn 2016 - 2020 với
chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về
tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn
tỉnh, trước mắt trong năm 2017 Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng cần song song
cùng thực hiện hai nhiệm vụ đó là:

Xây dựng phương án đầu tư nâng cao
năng lực kiểm định, kiểm nghiệm của Trung
tâm dịch vụ Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất
lượng Thanh Hóa đáp ứng nhu cầu phân tích,
kiểm nghiệm, thử nghiệm phục vụ cho việc

ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG THỬ NGHIỆM
MỘT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG,
CHUYỂN GIAO CÁC TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG

HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN

KS. Lê Đức Bảy*

* Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
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thử nghiệm thực hiện các đề tài nghiên cứu
khoa học, đăng ký sáng chế của các nhà
khoa học, phục vụ công tác quản lý nhà nước
của các ngành và nhu cầu kiểm nghiệm, thử
nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh.

Tập trung nguồn lực lắp đặt, sử dụng, khai
thác các thiết bị đã được đầu tư, trên cơ sở
các thiết bị hiện có của Trung tâm; lên kế
hoạch đào tạo chuyên môn về kiểm nghiệm,
thử nghiệm các chỉ tiêu, lĩnh vực mới để xin
công nhận bổ sung các chỉ tiêu về quan trắc
môi trường qui định tại Nghị định
127/2014/NĐ-CP về điều kiện hoạt động
dịch vụ quan trắc môi trường và xin công
nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp qui định
tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP về điều kiện
hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp
để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử

nghiệm các chỉ tiêu phục vụ công tác quản lý
của các ngành. 

Trên cơ sở nhu cầu hiệu chuẩn, thử
nghiệm phục vụ sản xuất kinh doanh của
các tổ chức, cá nhân và phục vụ công tác
quản lý của các ngành trên địa bàn tỉnh, tham
mưu cho UBND tỉnh đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị thử nghiệm, kiểm định cho
Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật tiêu chuẩn đo
lường chất lượng, phấn đấu đến năm 2020
nâng cấp Trung tâm thành đơn vị có khả
năng phân tích, xét nghiệm, thử nghiệm hầu
hết các chỉ tiêu cơ bản phục vụ cho hoạt
động quản lý nhà nước của các sở, ngành
trong tỉnh, cũng như phục vụ cho việc thử
nghiệm thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa
học, đăng ký sáng chế của các nhà khoa học
trong tỉnh./.

- Về hoạt động: đối với HTX nông nghiệp
phải cụ thể hóa phương án sản xuất kinh
doanh một cách năng động, linh hoạt. Làm
tốt công tác huy động vốn, phân phối lợi ích,
tham mưu với chính quyền địa phương làm tốt
vai trò cầu nối trong liên kết “4 nhà” (Nhà
nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh
nghiệp). Đối với THT nông nghiệp cần cụ thể
hóa kế hoạch hoạt động của mình bằng các
phương án sản xuất, kinh doanh và tổ chức
thực hiện một các hiệu quả. Đối với các loại
hình LKKT trong nông nghiệp cần thực hiện
tốt quyền và nghĩa vụ giữa các bên theo hợp
đồng cam kết. 

Thứ ba, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý
của chính quyền các cấp.

Để nâng cao hiệu quả quản lý của chính
quyền các cấp, trong thời gian tới cần xây
dựng, hoàn thiện công tác quy hoạch định
hướng phát triển KTHT trong nông nghiệp.
Ban hành và hoàn thiện các văn bản pháp
luật về phát triển KTHT trong nông nghiệp.
Chỉ đạo thực hiện chính sách và tiếp tục xây

dựng, hoàn thiện các chính sách cụ thể của
chính quyền các cấp đối với phát triển kinh
tế hợp tác trong nông nghiệp. Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao vai trò
quản lý của bộ máy hành chính nhà nước
các cấp ở địa phương. Củng cố, kiện toàn hệ
thống tổ chức quản lý nhà nước đối với
KTHT trong nông nghiệp theo hướng thành
lập cơ quan nhà nước chuyên trách quản lý
khu vực này.

Tóm lại, để thúc đẩy KTHT trong nông
nghiệp ở Thanh Hóa phát triển trong thời gian
tới cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật,
cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho
việc ra đời, phát triển các loại hình KTHT
trong nông nghiệp. Thông qua đó, giúp các
loại hình KTHT trong nông nghiệp nâng cao
hiệu quả hoạt động, làm tốt vai trò của mình,
đồng thời góp phần đưa nông nghiệp phát
triển theo hướng nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả cạnh tranh và phát triển bền
vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra./.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỢP TÁC... (Tiếp theo trang 15)
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ PHÒNG CHỐNG GIẢM NHẸ THIÊN TAI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Từ xa xưa đến nay, cuộc sống và mọi
hoạt động của con người luôn gắn liền
với điều kiện Khí tượng Thủy văn

(KTTV). KTTV đã mang lại cho con người sự
phồn vinh, nhưng KTTV cũng có thể đem lại
cho con người không ít những thảm họa, rủi
ro. Do vậy, con người luôn tìm nhiều giải pháp
để khai thác, tận dụng những điều kiện thuận
lợi của KTTV, nhưng con người cũng luôn
phải đề phòng, chống chọi và khắc phục
những hậu quả do điều kiện KTTV gây ra.
Đặc biệt, những năm gần đây, do tác động
của biến đổi khí hậu, thiên tai có nguồn gốc
KTTV xảy ra ngày càng nhiều, mạnh hơn,
gây ra nhiều tổn thất to lớn về người, tài sản,
hạ tầng cơ sở về kinh tế, văn hóa, xã hội và
tác động xấu đến môi trường.

Thanh Hóa nằm ở phía Bắc của Bắc Trung
Bộ, phía Nam của Bắc Bộ, có diện tích rộng,
bờ biển dài, địa hình đa dạng, phức tạp và
được chia làm 3 vùng rõ rệt: Vùng núi; vùng
đồng bằng và vùng ven biển, tuy mỗi vùng có
điều kiện tiểu khí hậu riêng biệt, nhưng cơ
bản là khô hanh, ít mưa và giá rét vào mùa
đông, nắng nóng và nhiều dông, mưa, bão lũ
vào mùa hè. Là một trong những khu vực rất
dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và nước
biển dâng, thiên tai như bão, lũ, dông, tố, hạn
hán, giá rét… xảy ra ngày càng nhiều hơn, ác
liệt hơn, mức độ tàn phá cũng ghê gớm hơn.
Đây là nguyên nhân của những khó khăn và

thách thức đối với công tác dự báo KTTV ở
Thanh Hóa.

Trước những diễn biến phức tạp của điều
kiện KTTV dưới tác động của biến đổi khí
hậu; yêu cầu của công tác phòng chống giảm
nhẹ thiên tai; sự phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh - quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ
của Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu…
nhiệm vụ của công tác KTTV nói chung và
công tác dự báo KTTV nói riêng hơn bao giờ
hết là phải cung cấp kịp thời các thông tin có
chất lượng tốt hơn về diễn biến của KTTV
nhằm mục tiêu ứng phó hiệu quả với các tình
huống khẩn cấp cũng như phục vụ ngày càng
tốt hơn cho sự phát triển bền vững và ổn định
của xã hội.   

Qua thực tế xây dựng và phát triển KT-XH
ở Thanh Hóa trong nhiều năm đã cho thấy
công tác dự báo phục vụ KTTV, việc sử dụng
thông tin KTTV đã đem lại lợi ích kinh tế,
giảm nhẹ thiên tai cho xã hội là rất lớn; có khi
còn là vô giá, vì chúng liên quan đến kết quả
hoạt động của rất nhiều ngành, nghề, nhiều
lĩnh vực có các nhu cầu khác nhau về thông
tin KTTV, thậm chí liên quan đến cả tính
mạng con người, đó là:

- Các thông tin số liệu KTTV là điều kiện
không thể thiếu đối cho công tác phòng tránh
bão, lũ, mưa lớn, hạn hán, nắng nóng, giá
rét… đạt hiệu quả cao.

- Các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV kịp

KS. Đặng Ngọc San*

* Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa.
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thời, chính xác là những công cụ hữu hiệu cho
việc phòng tránh thiên tai, giảm nhẹ thiệt hại,
bảo đảm cuộc sống yên bình cho nhân dân.

- Ngành KTTV luôn coi nông nghiệp là lĩnh
vực phục vụ trọng điểm, các bản tin dự báo đã
giúp cho việc điều hành sản xuất, bảo vệ mùa
màng và phòng trừ dịch bệnh đạt hiệu quả, thật
vậy "Phi khí tượng bất thành nông nghiệp".

- Trong xây dựng kiến trúc, giao thông,
cầu cảng có khoảng 50 - 60% các công đoạn
cần đến số liệu, các bản tin dự báo, các
thông tin KTTV.

- Trong lĩnh vực Hàng không, số liệu KTTV
và các bản tin dự báo thời tiết là cơ sở để bảo
đảm cho việc thực hiện các chuyến bay an toàn. 

- Ngành điện đã sử dụng các thông tin, dữ
liệu và số liệu KTTV để thiết kế và dự báo,
vận hành.

- Các thông tin KTTV có vai trò hết sức
quan trọng vừa bảo đảm sự an toàn vừa quyết
định sự thành bại trong thăm dò và khai thác
khoáng sản, nhất là các hoạt động trên biển. 

- Ngành KTTV đã giúp ích đắc lực cho
Thuỷ lợi, Thủy điện trong thiết kế, xây dựng
và điều tiết các công trình, hồ chứa phục vụ
tưới tiêu đạt hiệu quả cao.

- Đối với quốc phòng - an ninh, thông tin
KTTV  không những đã giúp ích cho sản xuất
mà còn là điều kiện cho việc chọn lựa thời
gian thuận lợi nhất để hành quân, huấn
luyện, tiếp tế, mở chiến dịch, Không quân
xuất kích, Hải quân ra khơi,… và rất nhiều các
chiến dịch quốc phòng khác phải cần đến “vũ
khí khí tượng”. 

Qua đó có thể khẳng định rằng: các sản
phẩm KTTV luôn mang lại lợi ích rất lớn cho
sự phát triển KTXH và quốc phòng - an ninh,
việc sử dụng thông tin dự báo KTTV trong tất
cả các lĩnh vực đời sống xã hội là thực sự cần
thiết. Đặc biệt, hiện nay công tác KTTV đang
dần được lồng ghép vào quá trình xây dựng
và triển khai các quy hoạch, kế hoạch, chính
sách của các ngành, các cấp từ TW đến địa
phương, nhằm duy trì sự ổn định và tính hiệu
quả của các chiến lược, kế hoạch, quy hoạch

phát triển KTXH. Điều này luôn được Đảng,
Nhà nước và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá
cao vai trò của công tác dự báo KTTV.

Khu vực tỉnh Thanh Hóa có đặc điểm
KTTV và địa hình phức tạp, là nơi chịu ảnh
hưởng nhiều của hầu hết các loại thiên tai
thường xảy ra ở Việt Nam với mức độ, tần suất
cao. Không ít thì nhiều, không mạnh thì nhẹ
năm nào cũng có bão, lũ, ngập úng, hạn hán,
tố lốc, mưa đá, dông sét, giá rét, lũ quét, xâm
nhập mặn, cháy rừng và sạt lở bờ sông, bờ
biển…. Hằng năm, số cơn bão ảnh hưởng trực
tiếp đến bờ biển từ Thanh Hóa chiếm khoảng
20 - 25% tổng số cơn bão đổ bộ vào Việt
Nam. Theo số liệu của Văn phòng Ban chỉ
huy PCTT & TKCN tỉnh Thanh Hóa, chỉ tính từ
năm 2010 đến nay, thiệt hại do thiên tai có
nguồn gốc KTTV đã làm cho trên 50 người
chết và mất tích, trên 20 người bị thương, tổng
thiệt hại về kinh tế trên 2.000 tỷ đồng. 

Năm 2017, dưới ảnh hưởng của biến đổi
khí hậu, nhiệt độ mặt nước biển sẽ tiếp tục có
xu hướng ấm dần và hiện tượng ENSO sẽ ở
trạng thái trung tính, khả năng xuất hiện La
Nina là thấp dần. Do vậy, nhiều khả năng nền
nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có
xu hướng cao hơn so với TBNN, rét đậm, rét
hại không kéo dài. Mưa, bão có khả năng
xuất hiện sớm hơn và kéo dài suốt năm, các
đợt mưa lớn, tổng lượng mưa và số lượng bão
ảnh hưởng đến Thanh Hóa ở mức không
nhiều, tương đương như năm 2016, nhưng sẽ
diễn biến phức tạp, khó lường, cần đề phòng
có những cơn bão mạnh, dông tố lốc, lũ quét,
nắng nóng… xảy ra nhều và trái quy luật. Lũ
trên các sông có khả năng nhiều, nhưng mực
nước đỉnh lũ không lớn lắm, ở mức tương
đương năm 2016, ít có khả năng xảy ra lũ lớn
và đặc biệt lớn. Đặc biệt là lượng mưa có
nhiều khả năng bị thiếu hụt, khô hạn, mặn
xâm nhập sâu vào nội địa, vùng cửa sông
chịu ảnh hưởng thủy triều, nhất là trong
những tháng đầu năm.   

Để làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo,
cho các cấp, các ngành về công tác KTTV
trên địa bàn có địa hình phức tạp như Thanh
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Hóa trong điều kiện diễn biến ngày càng có
nhiều bất lợi của thời tiết, thủy văn và thực
hiện tốt Luật Phòng, chống thiên tai. Đài
KTTV tỉnh Thanh Hóa với gần 50 trạm quan
trắc và điểm đo KTTV hiện có được phân bố
rộng khắp từ hải đảo, vùng núi cao đến các
triền sông, suối và trên biển…, Đài đã bố trí
đầy đủ cán bộ có trình độ, năng lực được đào
tạo cơ bản và chính quy ở các trường chuyên
ngành KTTV cho việc vận hành, sử dụng và
khai thác hệ thống máy móc thiết bị phức tạp
và hiện đại hiện có, nhằm đo đạc, quan trắc
đầy đủ và chính xác các yếu tố Khí tượng như
mây, mưa, gió, nhiệt độ…; các yếu tố Thủy
văn như mực nước, lưu lượng nước, dòng
chảy…; các yếu tố Hải văn và Môi trường như
thủy triều, sóng biển, nhiệt độ nước biển.v.v.
theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành
trong điều kiện thời tiết bình thường cũng như
khi có dông tố, mưa to và bão lớn.

Bên cạnh việc thường xuyên theo dõi,
phát hiện và nhận định diễn biến của tình
hình thời tiết thủy văn ở từng vùng, tiểu vùng
thì số liệu quan trắc, đo đạc ở tất cả các trạm,
các điểm đo là những dữ liệu đầu vào không
thể thiếu cho các mô hình, các phần mềm,
các phương trình tính toán đưa ra các bản tin
cảnh báo, dự báo kịp thời, sát đúng trong
điều kiện bình thường cũng như khi có các
hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bất thường xảy
ra trên địa bàn toàn tỉnh và vùng lân cận như
giá rét, tố, lốc, nắng nóng, hạn hán, mưa lớn,
xâm nhập mặn… cho từng thời đoạn hạn ngắn
(24 giờ, 48 giờ), 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, dự
báo tháng và dự báo mùa vụ phục vụ sản
xuất và phòng chống thiên tai.  

Hàng năm, trước mùa mưa bão Đài thành
lập Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão, nhằm
chỉ đạo tốt công tác phòng chống bão lụt đến
từng địa phương, từng huyện, từng xã với
phương châm 3 tại chỗ; kiểm tra mạng lưới
trạm, tu sửa, bảo dưỡng công trình, máy móc
thiết bị KTTV, bố trí cán bộ công nhân viên
phù hợp với khả năng trình độ ở từng vị trí
công tác, nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ
được giao.

Đài luôn luôn chú trọng công tác bồi
dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như
chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức thông
qua các hoạt động khoa học công nghệ, thi
tay nghề, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
mới, tiếp thu và sử dụng các sản phẩm hiện
đại như ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết, các
phương tiện đảm bảo thông tin trực tuyến,
hữu tuyến, vô tuyến thông suốt, sử dụng các
mô hình, công nghệ thông tin tiên tiến trong
tác nghiệp dự báo KTTV, trong quản lý và
trong điều hành…. Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa
đã tham gia và chủ trì thực hiện thành công
nhiều đề tài, dự án về lĩnh vực KTTV, nhằm
nâng cao khả năng ứng dụng điều kiện, đặc
điểm KTTV của địa phương vào sản xuất và
phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai có
nguồn gốc KTTV, có đề tài đã được Ban tổ
chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Việt
Nam tặng thưởng. Kết quả của đề tài là xây
dựng được các công cụ quản lý nguồn cơ sở
dữ liệu KTTV phục vụ cho lưu trữ, tra cứu cũng
như các yêu cầu dùng riêng khác về thông tin
KTTV của các tổ chức, cá nhân trong nghiên
cứu cũng như xây dựng, hoạch định cho phát
triển KTXH trên địa bàn. Đặc biệt là xây dựng
được trang website thông tin KTTV nhằm cung
cấp chính xác các thông tin cảnh báo, dự báo
KTTV nói chung cũng như những thông tin
cảnh báo, dự báo hiện tượng thời tiết thủy văn
nguy hiểm nói riêng đến cộng đồng một cách
nhanh nhất và ít tốn kém nhất.

Tuy nhiên, trước sự tác động của biến đổi
của khí hậu, diễn biến của thiên tai ngày
càng phức tạp và yêu cầu phục vụ của xã hội
ngày càng sâu rộng, công tác KTTV - “nghề
khám bệnh cho trời” luôn đứng trước những
thầm lặng, nhọc nhằn, khó khăn và thách
thức, cần lắm sự chung tay, góp sức của các
cấp, các ngành, của của  toàn xã hội cho vị
trí và vai trò của công tác KTTV nói chung, dự
báo phục vụ KTTV nói riêng trong sự nghiệp
xây dựng và phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa./.
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ỞThanh Hóa, người Mường thuộc dân
tộc thiểu số, sống rải rác tại 12 huyện
(cả miền núi và đồng bằng), song

chủ yếu tập trung ở các huyện miền núi và
trung du, có số dân hơn 30 vạn người, đứng
thứ 2 sau dân tộc Kinh. Nguồn gốc người
Mường Thanh Hóa còn có nhiều ý kiến khác
nhau. Có ý kiến cho rằng, người Mường từ
Hòa Bình (xưa thuộc Hưng Hóa) di cư vào
Thanh Hóa từng nhóm nhỏ lẻ cư trú, quá
trình cộng cư lâu đời, Mường Hòa Bình trở
thành Mường Thanh Hóa, ý kiến khác lại cho
rằng, đây là điều khó xác định, người Mường
cư trú suốt từ bắc sông Lam đến nam sông
Thao ứng với địa bàn 8 tỉnh. Khái niệm
“Mường trong” chủ yếu để chỉ Mường Thanh
Hóa và “Mường ngoài” chỉ Mường Hòa Bình.
Trên đường thiên di, người Mường đã chọn
mạch đất Thanh Hóa làm nơi trú ngụ và
sinh sống. Theo thống kê của nhà nghiên
cứu văn hóa Vương Anh, ở Thanh Hóa có
tới 51 địa danh Mường cổ1. Thực tế, người
Mường đã cư trú và sinh sống tại Thanh Hóa
từ rất lâu đời. 

Minh chứng cho sự hình thành và cư trú
lâu đời của một cộng đồng - tộc người ấy
là nền tảng văn hóa. Người Mường ở
Thanh Hóa đã tạo nên đời sống văn hóa
riêng rất độc đáo. Nét riêng khác này góp

phần làm nên sự đa dạng văn hóa của
cộng đồng người Mường nói riêng, của
Việt Nam nói chung. 

Những đặc sắc văn hóa của người Mường
xứ Thanh có thể kể đến ở nhiều lĩnh vực, như:
Văn hóa Xường, văn hóa cồng chiêng, văn
hóa mặc, văn hóa ẩm thực, văn hóa chữa
bệnh bằng lá thuốc... Đặc biệt nhất, mặc dù
chưa có chữ viết riêng, song người Mường
vẫn có được kho tàng "văn học dân gian"
phong phú với hệ thống ca dao, tục ngữ và
kho truyện thơ được lưu truyền từ đời này
sang đời khác. Ở Thanh Hóa, các nhà sưu
tầm, như: Minh Hiệu, Vương Anh, Cao Sơn
Hải, Hoàng Anh Nhân v.v... đã dày công sưu
tầm, biên soạn thành những công trình đã
xuất bản. Các truyện thơ Nàng Ờm - Chàng
Bồng Hương, Nàng Út Lót - đạo Hồ Liêu có
xuất xứ vùng Bá Thước, Hồi Xuân gắn với
những địa danh “Mường” nổi tiếng: Cành
Nàng, Ca Da, Kỳ Ống,… 

Trong những di sản văn hóa sinh ra từ tín
ngưỡng nhưng mang bản chất, tầm vóc giá trị
văn hóa nhiều mặt ấy là Mo. Mo là tập hợp
những bài cúng được dùng trong nghi lễ cúng
vía, tang ma, cưới hỏi. Những bài Mo hiện đã
được sưu tầm, biên soạn và công bố ở cả
Thanh Hóa lẫn Hòa Bình. Song bản Mo được
công bố đầy đủ (tương ứng với 50.000 câu,

Người Mường xứ Thanh
VÀ SỰ ĐỘC ĐÁO CỦA MO MƯỜNG

ThS. Cao Thị Mai*

* Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
1 Dẫn theo: Vương Anh (chủ biên), Mo - sử thi dân tộc Mường, NXB VHDT, H, 1997.
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sử dụng trong suốt 12 đêm mo) và sớm nhất
là bản Mo - sử thi dân tộc Mường của nhóm
tác giả do Vương Anh chủ biên xuất bản
năm 1997, NXB Văn hóa dân tộc. Có thể gọi
Mo là loại dân ca nghi lễ  bởi có ca từ và vần
điệu, đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng
của con người. Và cũng bởi là dân ca nghi lễ
nên Mo chứa đựng những giá trị không dễ
tách bạch, phân định.

Nếu gạt sang một bên lớp vỏ thần linh sẽ
thấy lộ ra khối vàng ròng khổng lồ là những giá
trị nhân văn sâu sắc của Mo Mường. Lạ thay,
khi người ta nằm xuống, chuẩn bị sang một thế
giới khác người ta mới được nghe Mo, được
học, hiểu từ Mo về tất cả những tri thức cần biết
cho cuộc sống của con người. Chọn thời điểm
nào của một vòng đời để nghe Mo? lúc kết thúc
hay bắt đầu? Theo tư duy, nhận thức của người
Mường, thời điểm kết thúc cũng là lúc bắt đầu
cho một hành trình khác, kiếp khác, thời điểm
kết thúc vòng đời là thời điểm con người đã đạt
tới độ già dặn nhất của kinh nghiệm và nhận
thức, “học” ở thời điểm ấy chắc chắn sẽ đạt
hiệu quả cao nhất và khi đã được “trang bị” kiến
thức tốt nhất rồi, người ta sẽ bước sang thế giới
khác một cách thật an nhiên, tự tin. 

Hãy theo hành trình của các chặng Mo để
thấy tư duy duy vật biện chứng của người
Mường về “Vũ trụ ba tầng thế giới”: Mường
Trần Gian, Mường Giữa, Mường Trời. Mường
trần gian chính là của cuộc sống đời thực, ở
đấy có hạnh phúc và khổ đau, là nơi mà người
ta đã nếm trải, chứng kiến với mọi cung bậc
cảm xúc. Mường giữa là nơi mà thông qua Ậu
Mo người ta đã có thể giao tiếp với thần linh,
được tiếp xúc với tầng lớp “trên”, thế giới của
Lang, của Dịt Dàng mà ngày thường những
người lao động không dễ gì “nhìn”, “ngó” thấy
được. Đến Mường Trời thì hoàn toàn là thế giới
của cái đẹp, cái vui, cái tốt. Người ta sẽ được
chứng kiến, chia sẻ những điều tốt đẹp nhất,

ấm áp nhất, hạnh phúc nhất chỉ có trong mơ
ước, khi ở Mường trần gian không phải ai cũng
có cơ may được nếm trải. 

Như vậy, trong Mo Mường, người ta sau
khi chết, linh hồn được chu du khắp ba thế
giới vũ trụ, như thể hiện nhận thức: mỗi
linh hồn sinh ra từ vũ trụ, khi chết lại trở về
với vũ trụ, kết thúc vòng đời không phải
mất đi mà tiếp tục tồn tại ở kiếp khác. Tư
duy nhận thức này khá gần gũi với triết lý
Luân hồi của Đạo Phật, nó thể hiện mơ
ước được “tái sinh” được “bất tử” của con
người. Ở góc độ khác, hồn người chết có
thể được dẫn đến ba thế giới Mường cho
thấy khát vọng được khám phá, hiểu biết
thế giới, đồng thời mơ ước, mong muốn
được bình đẳng về thân phận, khi sống,
mỗi người có thể phải chịu thiệt thòi, phải
gánh vác nhiệm vụ/số phận bản thân,
nhưng khi chết đi, dù họ là ai, thân phận
thế nào cũng sẽ được đến với cả ba thế
giới, đặc biệt là thế giới Mường Trời. 

Ở phần Mo “Đẻ đất đẻ nước” - “hồn ma”
được hiểu biết về sự hình thành thế giới - vũ
trụ, về muôn loài, về sự hình thành trật tự xã
hội, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm lao động
sản xuất... có thể nói cả một kho tri thức
được truyền lại tận tình, thấu đáo cho các thế
hệ sau:

Có một năm mưa dầm mưa dãi
Nước vượt khỏi bảy đồi U
Nước dâng qua chín đồi Bái
Năm mươi ngày nước thẩy
Bảy mươi ngày nước tha
Nước rút dọc có lối ra
Nước rút ngang có lối tránh
Mọc lên một cây xanh xanh
Cây xanh xanh có chín mươi cành
Cành chọc lên trời, lá xanh biết cựa
Thân trên mặt đất, thân cây biết rung...2

2 Mo - sử thi dân tộc Mường, Vương Anh (chủ biên), NXB VHDT, 1997.
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Ông - Thu - Tha, Bà - Thu - Thiên sinh ra
từ cái cây xanh xanh đó và sinh ra loài
người. Thế giới hình thành từ vật chất và quy
luật sinh thành dựa trên triết lý âm dương.
Đó là nhận thức luận biện chứng đáng ngạc
nhiên của người Mường cổ. Hiếm thấy một
tác phẩm dân gian, trong đó, tư duy biện
chứng đậm đà, phong phú như Đẻ đất đẻ
nước. Mặc dù mang màu sắc thần linh, ma
quái, song, tư duy biện chứng mang yếu tố
duy vật tuy thô sơ, đó là sức mạnh của quy
luật, của thuyết nhân - quả, cuối cùng, con
người chứ không phải thần linh biết tìm hiểu
tự nhiên để chinh phục, cải tạo tự nhiên, xây
dựng đời sống, phát triển xã hội… Đẻ đất đẻ
nước chứa đựng nhiều yếu tố tư tưởng triết
học sơ khai của dân tộc Mường với trình độ
tư duy biện chứng khoa học trong chừng
mực nhất định. 

Đẻ đất đẻ nước không chỉ để nói lên quan
niệm vũ trụ nhân sinh của người Mường
thông qua những hình tượng thần thoại, còn
là câu chuyện đấu tranh giai cấp xã hội
Mường, khi thầm lặng, âm ỉ, lúc sôi sục,
quyết liệt. Hiện tượng Lang  Cun - Cần, nhân
vật đứng đầu giai cấp thống trị, bất chấp
những ràng buộc về luật tục, phong tục, về
đạo đức xã hội, luân lý giai cấp, lấy người em
gái ruột làm vợ, một mặt biểu thị tàn dư dai
dẳng của chế độ tạp hôn, mặt khác nói lên
quá trình đấu tranh xã hội trong tiến hóa lịch
sử. Quần chúng kịch liệt phản đối hành vi vô
luân của Lang Cun - Cần nhưng ông ta bất
chấp tất cả. Họ phải nhờ đến lực lượng siêu
hình là sự phẫn nộ của ông Trời cũng không
khiến Lang Cun - Cần sợ hãi. Thế là, nhà
Lang giàu có, bao nhiêu của cải ùn ùn bỏ đi
hết, và ma quỷ mọc lên gây tai họa. Điều
này, một mặt nói lên buổi đầu xã hội nô lệ
vẫn còn tồn tại những yếu tố dân chủ trong
chừng mực nhất định. Mặt khác, cho thấy
tầng lớp chủ nô bắt đầu vươn lên vai trò
thống trị, tự mình quyết định tất cả, chẳng

việc gì không dám làm. Đòn trừng phạt Viếng -
Ku - Linh quá tàn bạo. Cách thưởng công
anh em nhà Tun cũng thể hiện quan điểm
của mình, sử dụng kẻ trung thành làm tay sai
đắc lực, những công cụ bóc lột tham tàn,
bằng hình tượng con muỗi, con mòng (con
lằng), con vắt!

Nhận thức và khám phá, mong ước và
khát vọng, khó mà phân định rạch ròi đường
biên của nhận thức và xúc cảm trong cách
thể hiện của người xưa qua các bài Mo.
Song, đó là nhận thức và xúc cảm minh triết,
cho thấy tư duy sắc sảo của một tộc người đã
và đang làm chủ tự nhiên và cuộc sống.
Nghiên cứu sự ra đời của các bài Mo, giá trị
vô hình và hữu hình của sản phẩm tín
ngưỡng và văn hóa này đến nay vẫn còn sức
hấp dẫn vô cùng lớn đối với giới nghiên cứu
văn hóa nói riêng, những người say mê Mo
Mường nói chung.

Với tầm vóc và giá trị văn hóa đặc sắc, Mo
Mường hiện đang được đề nghị UNESCO
công nhận là sản phẩm di sản phi vật thể của
nhân loại./.
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Nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ
điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của Ngành, Sở Công

thương đã tăng cường ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động, nâng cao chất
lượng các dịch vụ công phục vụ người dân và
doanh nghiệp, hướng tới xây dựng chính
quyền điện tử của ngành Công thương tỉnh
Thanh Hóa và hình thành được hệ thống cơ
sở dữ liệu tập trung, thống nhất, sẵn sàng hỗ
trợ các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa
học, công nghệ phát triển, đảm bảo vững
chắc an ninh, quốc phòng phục vụ người dân
và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. 

Với mục tiêu đó, Sở Công thương đã xây
dựng Dự án khoa học công nghệ về xây dựng
Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý
Nhà nước về Công nghiệp và Thương mại
tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định số
4242/QĐ-UBND ngày 04/12/2014 của Chủ
tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh năm
2015) bao gồm các sản phẩm khoa học:

- Xây dựng Cổng thông tin điện tử (Portal)
Công thương tỉnh Thanh Hóa đảm bảo tính
thống nhất, kế thừa và mở rộng tránh dư thừa
và không nhất quán dữ liệu; tích hợp được với
các hệ thống công nghệ thông tin đang phát
triển như thống hệ thống văn phòng điện tử
TD Office đang sử dụng tại Sở Công thương,
hệ thống thông tin hỗ trợ công tác QLNN cấp

huyện; tích hợp dịch vụ hành chính công mức
độ 3.

- Xây dựng phần mềm Quản lý nhà nước
về Công thương tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động
quản lý nhà nước về Công thương có kế thừa
các CSDL đã có.

- Đào tạo tập huấn cho các đối tượng tham
gia vận hành cổng thông tin và các phần
mềm thành thạo và tiến tới có khả năng làm
chủ hoàn toàn về mặt công nghệ để triển
khai trong tương lai.

- Triển khai giải pháp vận hành cổng thông
tin điện tử và phần mềm quản lý nhà nước về
lĩnh vực Công thương đảm bảo sự hoạt động
thông suốt 24/7, quản lý tập trung, khả năng
sao lưu và phục hồi dữ liệu, khả năng khắc
phục các sự cố trong thời gian cho phép để
đảm bảo yêu cầu vận hành phục vụ công
việc và phù hợp với điều kiện hạ tầng công
nghệ thông tin (CNTT) của đơn vị.

Để hoàn thành Dự án đúng kế hoạch, Sở
Công thương đã chỉ đạo các phòng, ban
chuyên môn, đơn vị trực thuộc nghiêm túc
triển khai kế hoạch xây dựng Dự án. Trong
đó, trọng tâm là:

- Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính
gắn với tăng cường ứng dụng CNTT trong
quản lý và cung cấp các dịch vụ công trực
tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm
số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội

* Giám đốc Sở Công thương

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TỈNH THANH HÓA HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG
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dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực
hiện thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ
nhiều giải pháp như: bổ sung hạ tầng CNTT
của cơ quan Sở, đầu tư bổ sung 03 máy chủ
mới, duy trì hoạt động của hệ thống máy tính,
hệ thống máy tính luôn luôn được kết nối
mạng internet và mạng LAN. Bộ phận “một
cửa điện tử” tại cơ quan Sở được triển khai
xây dựng mới với nhiều trang thiết bị hiện đại
như: Máy đọc mã vạch, máy xếp hàng, máy
tra cứu tình trạng hồ sơ.

- Triển khai xây dựng, áp dụng thành công
phần mềm về Quản lý nhà nước về Công
thương tỉnh Thanh Hóa và phần mềm
TDoffice đã đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT
trong hoạt động chỉ đạo, điều hành nói chung
và công tác cải cách hành chính nói riêng.
Riêng phần mềm Quản lý nhà nước về Công
thương tỉnh Thanh Hóa được xây dựng trực
tuyến trên nền tảng đám mây (không dùng
phần mềm cài đặt).

- Xây dựng, chuẩn hóa các biểu mẫu điện
tử thống nhất trong giao dịch giữa cơ quan
hành chính nhà nước.

- Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức
của Sở đều được cấp tài khoản và mật khẩu
để đăng nhập và sử dụng; 100% số văn bản
xử lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh Sở và các
phòng, ban, đơn vị trực thuộc đều được triển
khai trên phần mềm. 

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng
đang sử dụng hiệu quả phần mềm dịch vụ
công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử
của Sở để  giải quyết các thủ tục hành chính
để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi
có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính,
Cổng thông tin điện tử của Sở Công thương
cũng là một kênh thông tin hữu ích cho người
dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin, tìm
hiểu về các dự án đầu tư, dự án đang kêu
gọi đầu tư, các quy hoạch, kế hoạch của
ngành Công thương. 

Sau 15 tháng xây dựng và triển khai Dự án
Xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công
tác quản lý Nhà nước về Công nghiệp và
Thương mại tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành

và bước đầu mang lại một số kết quả thiết
thực như:

* Đối với người dân và doanh nghiệp: 
Dự án tăng khả năng tiếp cận các thông

tin về lĩnh vực Công thương của doanh
nghiệp và người dân với cơ quan quản lý nhà
nước: Sở Công thương đã xây dựng 13 dịch
vụ hành chính công trực tuyến trên cổng
thông tin điện tử bao gồm các thủ tục sau:

1. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại
lý bán lẻ xăng dầu; 

2. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ
điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu;    

3. Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện làm
đại lý bán lẻ xăng dầu; 

4. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều
kiện bán lẻ xăng dầu;    

5. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận
cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu;

6. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ
điều kiện bán lẻ xăng dầu;    

7. Cấp Giấy phép Sử dụng vật liệu nổ
công nghiệp;   

8. Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật
liệu nổ công nghiệp;  

9. Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ
công nghiệp;  

10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa
hàng bán LPG chai;  

11. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
cho cửa hàng bán LPG chai;  

12.  Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa
hàng bán LPG chai;  

13. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa
hàng bán LPG chai.

Việc cung cấp các dịch vụ giải quyết
TTHC công trực tuyến đã tạo điều kiện thuận
lợi cho doanh nghiệp và nhân dân tiếp nhận,
tra cứu thông tin và thực hiện các quy trình
thủ tục hành chính thông qua môi trường
mạng internet, đồng thời người dân và doanh
nghiệp vẫn sử dụng các cách thức truyền
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thống như gặp trực tiếp, qua điện thoại, qua
máy fax,... Đối với người dân và doanh
nghiệp, dự án là sự đơn giản hóa các thủ tục
và tăng hiệu quả công việc và thời gian để
giải quyết các thủ tục hành chính.

* Đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị
trực thuộc: 

Dự án tăng cường sự hợp tác chặt chẽ
giữa các cơ quan đơn vị trực thuộc, nhằm
đảm bảo đưa ra các quyết định một cách
chính xác; Tạo phương thức chung để thu
thập dữ liệu doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp, tránh việc chồng chéo gây phiền
nhiễu tới doanh nghiệp. 

Dự án đã xây dựng được cơ sở dữ liệu và
phần mềm quản lý dùng chung phục vụ công
tác chỉ đạo và điều hành trong ngành công
thương về các lĩnh vực quản lý như:

- Về Thương mại
+ Module quản lý Xăng dầu
+ Module quản lý Chợ
+ Module Quản lý về An toàn thực phẩm
+ Module Quản lý về Kinh doanh LPG
+ Module Quản lý về Kinh doanh thuốc lá
+ Module Quản lý về Kinh doanh rượu
- Về Công nghiệp
+ Module Quản lý Cụm công nghiệp
+ Module Quản lý về Vật liệu nổ công nghiệp
Việc áp dụng các module vào quản lý vào

công việc chuyên môn đã giúp cán bộ, công
chức tra cứu và tìm kiếm thông tin về các đối
tượng quản lý nhanh chóng và đầy đủ, rút
ngắn được thời gian công việc so với cách
làm truyền thống, nâng cao hiệu năng công
việc và đáp ứng được yêu cầu và mặt thời
gian, tiến độ trong công tác chỉ đạo và điều
hành của ngành.

* Đối với ngành Công thương: 
Dự án đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông

tin về lĩnh vực Công thương, tạo môi trường
làm việc điện tử rộng khắp trong hoạt động
của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh.

Dự án đã góp phần tích cực nâng cao hiệu
quả quản lý ngành, đảm bảo cung cấp thông
tin phục vụ kịp thời cho sự chỉ đạo, điều hành
và công khai các hoạt động của ngành; nâng

cao năng suất, chất lượng, hiệu quả phục vụ
người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công
chức ngành Công thương. Từ đó dần hình
thành một nền hành chính chuyên nghiệp,
trách nhiệm, năng động, hiệu quả và vì dân.

Dự án đã hệ thống hóa, tạo được kênh
thông tin chính thống về tình hình hoạt động
công nghiệp thương mại trên địa bàn tỉnh trên
mạng Internet; triển khai cung cấp tất cả các
dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cung
cấp được các dịch vụ hành chính công trực
tuyến cơ bản mức độ 3 tới người dân và
doanh nghiệp, tạo được sự gia tăng truy cập
của người dân vào các dịch vụ công thông
qua kênh giao tiếp mới như gọi điện thoại, tin
nhắn, email qua cổng thông tin điện tử và các
phương tiện giao tiếp điện tử khác; góp phần
giảm chi phí, thời gian, và sự đi lại của người
dân, tạo môi trường để người dân sử dụng
CNTT như là công cụ để tiếp cận kiến thức
khoa học công nghệ, tạo động lực để phát
triển KT-XH, nhất là vùng nông thôn.

Dự án góp phần giảm đáng kể chi phí
quản lý hành chính thông qua việc ứng dụng
hiệu quả hệ thống CNTT, tăng cường sự điều
hành có hiệu quả của chính quyền và sự
tham gia rộng rãi của người dân; nâng cao
năng suất và hiệu quả của cơ quan Sở trong
quản lý và phục vụ người dân; minh bạch hóa
trong hoạt động, góp phần chống tham
nhũng, quan liêu, độc quyền. Bên cạnh đó,
tạo sự bình đẳng về tiếp cận và truy nhập
thông tin, đặc biệt các thông tin về các thủ
tục hành chính đối với mọi doanh nghiệp;
giảm chi phí, tiết kiệm thời gian.

Xây dựng chính quyền điện tử là một chủ
trương lớn của Chính phủ. Thời gian tới, để
bảo đảm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ
được đồng bộ, thống nhất. Trong thời gian tới,
Sở Công thương tiếp tục phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông triển khai xây
dựng, hoàn thiện khung kiến trúc chính quyền
của ngành Công thương đáp ứng yêu cầu và
xu thế phát triển CNTT trong tình hình hiện
nay, phù hợp với khung kiến trúc Chính phủ
điện tử Việt Nam, làm cơ sở nền tảng cho phát
triển chính quyền điện tử tại tỉnh Thanh Hóa.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Diện tích trồng lúa hàng năm ở nước ta vào
khoảng 7,5 triệu ha, chiếm 80% diện tích gieo
trồng cây lương thực, đạt sản lượng trung bình
khoảng 36,0 triệu tấn/năm. Mặc dù năng suất
và sản lượng lúa nước ta tương đối cao, nhưng
chất lượng lúa gạo còn nhiều hạn chế, chưa
đáp ứng được với nhu cầu trong nước và xuất
khẩu[1]. Đặc biệt ở khu vực miền Bắc và miền
Trung, những giống lúa được gieo trồng phổ
biến chủ yếu vẫn là Khang Dân và Q5[2]. Do
vậy, cần phải có những giống lúa ngắn ngày,
năng suất chất lượng cao, chống chịu tốt. Kết
quả khảo nghiệm và sản xuất thử các năm
2010, 2011, 2012, 2013 cho thấy Hồng Đức 9
là giống lúa có nhiều ưu điểm: thời gian sinh
trưởng ngắn, đẻ nhánh khỏe, đẻ tập trung,
cây cao xấp xỉ 100 - 110cm, lá đòng cứng và
bền, chống chịu sâu bệnh tốt, cơm dẻo ngon,
có mùi thơm nhẹ, có thể đáp ứng yêu cầu sản
xuất và tiêu thụ hiện nay. Đưa giống Hồng
Đức 9 vào cơ cấu vụ Xuân muộn - Mùa sớm
tạo khung thời vụ tốt nhất cho các cây vụ
Đông. Mặt khác, trong bối cảnh biến đổi khí
hậu toàn cầu ngày càng diễn ra gay gắt, đưa
giống lúa ngắn ngày, năng suất chất lượng

cao vào gieo trồng nhằm hạn chế thất thu do
ảnh hưởng của điều kiện khí hậu thời tiết là
vấn đề mà thực tiễn sản xuất đang quan tâm.
Vì vậy để giống lúa Hồng Đức 9 phát huy hết
đặc trưng đặc tính tốt, cho năng suất và hiệu
quả kinh tế cao, cần nghiên cứu các biện
pháp kỹ thuật chủ yếu nhằm hoàn thiện quy
trình sản xuất mở rộng diện tích đại trà.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

2.1. Nguồn gốc vật liệu

Giống lúa thuần Hồng Đức 9 có nguồn gốc
được nhập nội từ Trung Quốc, được nhóm tác
giả Lê Hữu Cần, Nguyễn Thị Lan - Trường
Đại học Hồng Đức nhân và tuyển chọn từ
năm 2008. Bắt đầu từ vụ Mùa năm 2008,
giống lúa Hồng Đức 9 được chọn lọc, khảo
nghiệm tại nhiều địa phương trong tỉnh Thanh
Hóa. Từ vụ Xuân năm 2010, Hồng Đức 9 được
đưa đi khảo nghiệm sản xuất tại nhiều tỉnh
Trung du, miền núi phía Bắc, Đồng bằng sông
Hồng, Bắc Trung bộ. Các kết quả đều cho
thấy Hồng Đức 9 là giống lúa thuần ngắn ngày,
chất lượng và năng suất cao. Khả năng chịu
rét, chịu hạn khá và chống chịu sâu bệnh khá,
nhất là rầy nâu và bệnh bạc lá. Năm 2015

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP
KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA THUẦN

HỒNG ĐỨC 9

TS. Lê Hữu Cần*
Th. Vũ Văn Chiến**
TS. Nguyễn Thị Lan**

* Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
** Trường Đại học Hồng Đức.



giống lúa Hồng Đức 9 được công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới theo Quyết định số
202/QĐ-TT-CLT, ngày 09 tháng 6 năm 2015; Được cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng mới theo
Quyết định số 377/QĐ-TT-VPBH, ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

2.3. Địa điểm nghiên cứu

Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; Xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
2.4.  Xử lý số liệu: được xử lý bằng phần mềm Excel và IRRISTAT
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KỸ THUẬT
3.1. Ảnh hưởng của liều lượng NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của

giống lúa Hồng Đức 9 trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2016
Bảng 1. Ảnh hưởng của liều lượng NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất

của giống lúa Hồng Đức 9 tại Thanh Hóa năm 2016

(Kết quả thí nghiệm tại xã Cẩm Bình - huyện Cẩm Thủy;
xã Các Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa)

Đối với giống lúa Hồng Đức 9, bón mức phân 80kg N + 60 kgP2O5+ 60 kgK2O/ha trong vụ
Mùa, bón 100kg N + 75kgP2O5+ 75kgK2O/ha trong vụ Xuân là thích hợp nhất, vừa cho năng
suất khá, vừa mang lại hiệu quả cao nhất.

3.2. Ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của
giống lúa Hồng Đức 9 năm 2016.

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời vụ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2016 tại Thanh Hóa.
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Mùa vụ          Số
bông/m2

Số
hạt/bông

Số hạt
chắc/bông

Khối lượng
nghìn hạt (g)

Năng suất (tạ/ha)

Lý thuyết Thực thu

Xuân 2016

80N60P2O5 60K2O 295,0 177,3 135,3 19,0 75,8 68,3

100N75P2O575K2O 330,0 162,9 129,8 19,0 81,4 73,1

120N90P2O590K2O 345,0 145,6 112,6 18,5 71,8 63,4

CV% 4,6

LSD0.05 2,3

Mùa 2016

80N60P2O5 60K2O 297,0 168,2 127,9 19,0 72,2 62,3

100N75P2O575K2O 330,0 153,5 118,2 19,0 74,1 63,7

120N90P2O590K2O 340,0 138,3 105,8 18,5 66,5 58,2

CV% 5,3

LSD0.05 2,7

Chỉ tiêu

Mùa vụ         Số
bông/m2

Số
hạt/bông

Số hạt
chắc/bông

Khối lượng
nghìn hạt (g)

Năng suất (tạ/ha)

Lý thuyết Thực thu

Xuân 2016

TV1 315,0 175,2 130,1 19,0 77,8 68,0

TV2 330,0 170,5 133,5 19,0 83,7 72,1

TV3 300,0 162,3 128,0 18,5 71,0 62,7

CV% 5,3

LSD0.05 2,4

Mùa 2016

TV1 330,0 165,3 120,4 19,0 75,4 64,5

TV2 300,0 158,7 117,5 19,0 66,5 56,7

TV3 275,0 146,6 110,8 18,5 56,3 48,5

Chỉ tiêu
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(Kết quả thí nghiệm tại xã Cẩm Bình - huyện Cẩm Thủy;
xã Các Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa)

Thời vụ gieo cấy thích hợp nhất đối với giống Hồng Đức 9 trong vụ Xuân là thời vụ
gieo mạ ngày 15/01/2016, cấy ngày 15/02/2016, tuổi mạ 30 ngày). Thời vụ gieo cấy
thích hợp nhất trong vụ Mùa là thời vụ gieo mạ ngày 30/5/2016, cấy ngày 05/6/2016, tuổi
mạ 15 ngày). 

3.3. Ảnh hưởng của mật độ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của
giống lúa Hồng Đức 9 năm 2016

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ gieo cấy đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất
của giống lúa Hồng Đức 9 năm 2016

(Kết quả thí nghiệm tại xã Cẩm Bình - huyện Cẩm Thủy;
xã Các Sơn - huyện Tĩnh Gia - tỉnh Thanh Hóa)

Trong vụ Mùa, mật độ gieo cấy thích hợp nhất đối với giống lúa Hồng Đức 9 là từ 40-50 khóm/m2.
Mật độ gieo cấy trong vụ Xuân trên chất đất vàn thích hợp là 50 khóm/m2.

3.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế
Dựa trên thực tế sản xuất, mức đầu tư sản xuất lúa và giá bán trên thị trường, chúng tôi tính

toán hiệu quả sản xuất của giống lúa Hồng Đức 9 so với giống lúa Khang Dân 18 tại Thanh
Hóa, kết quả được trình bày tại bảng 4.

Mùa vụ         Số
bông/m2

Số
hạt/bông

Số hạt
chắc/bông

Khối lượng
nghìn hạt (g)

Năng suất (tạ/ha)

Lý thuyết Thực thu

Xuân 2016

40 khóm/m2 276,0 180,2 148,1 19,0 77,6 68,2

50 khóm/m2 305,0 161,2 139,4 19,0 80,8 71,5

60 khóm/m2 336,0 145,8 112,2 19,0 71,6 62,3

CV% 5,9

LSD0.05 2,2

Mùa 2016

40 khóm/m2 276,0 178,5 139,2 19,0 72,9 63,0

50 khóm/m2 300,0 159,3 128,1 19,0 73,0 63,2

60 khóm/m2 312,0 137,6 110,5 18,5 63,8 52,4

CV% 5,6

LSD0.05 2,4

Chỉ tiêu

Mùa vụ    Thời vụ

Số
bông/m2

Số
hạt/bông

Số hạt
chắc/bông

Khối lượng
nghìn hạt (g)

Năng suất (tạ/ha)

Lý thuyết Thực thu

Xuân 2016

TV1 315,0 175,2 130,1 19,0 77,8 68,0

TV2 330,0 170,5 133,5 19,0 83,7 72,1

TV3 300,0 162,3 128,0 18,5 71,0 62,7

CV% 5,3

LSD0.05 2,4

Mùa 2016

TV1 330,0 165,3 120,4 19,0 75,4 64,5

TV2 300,0 158,7 117,5 19,0 66,5 56,7

TV3 275,0 146,6 110,8 18,5 56,3 48,5

CV% 5,6

LSD0.05 2,8

Chỉ tiêu
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Bảng 4. Hiệu quả kinh tế sản xuất giống lúa Hồng Đức 9 tại Thanh Hóa năm 2016

Nguồn: Tập hợp từ các điểm sản xuất thử và thực tế thị trường tại Thanh Hóa

Vụ sản xuất Tên giống Năng suất
(tạ/ha)

Tổng thu
(triệu đồng/

ha/vụ)

Tổng chi
(triệu đồng/

ha/vụ)

Lãi thuần
(triệu đồng/

ha/vụ)

Năng suất
(triệu đồng/

ha/vụ)

Mùa 2016
HĐ9 61,0 42,70 26,79 15,91 6,12
KD18(đ.c) 60,0 36,00 26,21 9,79 -

Xuân 2016
HĐ9 66,0 46,20 27,79 18,41 5,67
KD18(đ.c) 64,0 38,40 25,66 12,74 -

Trung bình
HĐ9 63,5 44,45 27,29 17,16 5,89
KD18(đ.c) 62,0 37,20 25,93 11,27 -

Kết quả tại bảng 4 cho thấy sản xuất
giống lúa Hồng Đức 9 tại Thanh Hóa cho lãi
thuần cao hơn hẳn so với giống lúa Khang
Dân từ 5,67 - 6,12 triệu đồng/ha/vụ, trung
bình 5,89 triệu đồng/ha/vụ. Năng suất cao
hơn, chi phí thuốc trừ sâu bệnh giảm, đặc
biệt giá bán cao và dễ tiêu thụ do chất lượng
gạo ngon.

Sau 2 vụ triển khai sản xuất thử, diện tích
gieo cấy giống Hồng Đức 9 đã đạt gần
1.000ha. Điều đáng chú ý là khả năng mở
rộng ra các tỉnh từ Bắc Trung Bộ đến các tỉnh
phía Bắc nước ta là rất lớn, vì đặc điểm của
Hồng Đức 9 là giống ngắn ngày, chịu rét, chịu
hạn và một số loài sâu bệnh khác cũng như
khả năng thích ứng rộng, chất lượng gạo
ngon. Giống lúa Hồng Đức 9 được một số địa
phương và người tiêu dùng chấp nhận và đưa
vào cơ cấu sản xuất trong vụ Xuân muộn,
Mùa sớm và vụ Hè Thu.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận
Giống Hồng Đức 9 thích hợp với chân đất

vàn hoặc vàn cao, có thể áp dụng các biện
pháp kỹ thuật chủ yếu như sau:

1.  Về phân bón: Bón mức phân 80kg N +
60kgP2O5+ 60kgK2O/ha trong vụ Mùa, bón
100kg N + 75kgP2O5+ 75kgK2O/ha trong vụ
Xuân là thích hợp nhất, vừa cho năng suất
khá, vừa mang lại hiệu quả cao nhất.

2. Về thời vụ gieo cấy: Thời vụ gieo cấy
thích hợp nhất đối với giống Hồng Đức 9 trong

vụ Xuân là thời vụ gieo mạ ngày 15/01/2013,
cấy ngày 15/02/2013, tuổi mạ 30 ngày). Thời
vụ gieo cấy thích hợp nhất trong vụ Mùa là
thời vụ gieo mạ ngày 30/5/2013, cấy ngày
05/6/2013, tuổi mạ 15 ngày. 

3.  Về mật độ gieo cấy: Trong vụ Mùa, mật
độ gieo cấy thích hợp nhất đối với giống lúa
Hồng Đức 9 là từ 40-50 khóm/m2. Mật độ gieo
cấy trong vụ Xuân trên chất đất vàn thích hợp
là 50 khóm/m2.

4. Hiệu quả kinh tế sản xuất giống lúa
Hồng Đức 9 khá cao, lãi thuần đạt từ 15,91 -
18,41 triệu đồng/ha/vụ; Sản xuất giống lúa
Hồng Đức 9 cho lãi thuần cao hơn hẳn so với
giống lúa Khang Dân từ 5,67 - 6,12 triệu
đồng/ha/vụ, trung bình 5,89 triệu đồng/ha/vụ.

2. Đề nghị
Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ

thuật trên nhiều vùng sinh thái để có cơ
sở mở rộng giống lúa Hồng Đức 9 tại
Thanh Hóa./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. AGROINFO, 2009. Báo cáo thường niên

nông nghiệp Việt Nam 2008 và triển vọng

2009.Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp
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Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

(IPSARD), 2009.
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN

VỚI NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ThS. Nguyễn Thanh Sơn*

* Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Thực hiện Chỉ thị số 55/2008/CT-
BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng

cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT
trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012,
các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa đã tích cực đưa việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào các công tác quản lý, dạy
và học. Trường THPT chuyên Lam Sơn với
vai trò là trường mũi nhọn của tỉnh đã xác
định mục tiêu: không chỉ đẩy mạnh ứng dụng
mà còn phải đi tiên phong trong lĩnh vực này.
Cũng trên quan điểm đó, Trường THPT
Chuyên Lam Sơn đã được UBND tỉnh Thanh
Hóa giao chủ trì đề tài khoa học công nghệ
“Xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác
quản lý, dạy và học, bồi dưỡng học sinh giỏi
tại các trường THPT tỉnh Thanh Hóa”. Chủ
nhiệm đề tài là ThS. Nguyễn Thanh Sơn -
Phó Hiệu trưởng nhà trường, các thành viên
tham gia thực hiện đề tài là các thầy, cô giáo
dạy chuyên có trình độ chuyên môn vững
vàng. Đề tài được thực hiện từ tháng 6 năm
2014 đến hết tháng 6 năm 2016. Mục tiêu đặt
ra là tạo lập môi trường làm việc điện tử cho
lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm
nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy tại
các trường THPT trong tỉnh. Xây dựng môi
trường bồi dưỡng học sinh giỏi trực tuyến để
học sinh có thể tự luyện thi hoặc có thể trao
đổi với giáo viên mọi thời điểm.

Sau 24 tháng, nhóm tác giả đã thực hiện

được những nội dung chính sau:
1. Khảo sát, đánh giá tình hình, nhu cầu

ứng dụng công nghệ thông tin của Trường
THPT chuyên Lam Sơn và một số trường
THPT trong tỉnh

Nhóm tác giả thực hiện đề tài đã tiến hành
khảo sát, đánh giá tình hình, nhu cầu ứng
dụng CNTT tại 10 trường THPT tại 7 huyện,
thị, thành phố đại diện cho các vùng miền địa
lí, xã hội gồm: Trường THPT Chuyên Lam
Sơn, thành phố Thanh Hóa; Trường THPT Lê
Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn; Trường THPT
Nguyễn Hoàng, huyện Hà Trung; các  Trường
THPT Thạch Thành 1,  THPT Thạch Thành 2,
THPT Thạch Thành 3, huyện Thạch Thành;
Trường THPT Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc;
Trường THPT Hà Văn Mao, huyện Bá Thước;
các Trường THPT Như Thanh, liên cấp
THCS&THPT Như Thanh, huyện Như Thanh.
Tại mỗi trường, nhóm tác giả đề tài đã xây
dựng và thực hiện việc khảo sát thông qua
4 phiếu khảo sát. Qua kết quả khảo sát,
chúng tôi nhận thấy: các trường chủ yếu chỉ
sử dụng các phần mềm quản lý do Sở
GD&ĐT trang bị và các phần mềm tin học
văn phòng để xây dựng bài giảng điện tử;
việc số hóa cơ sở dữ liệu chỉ thực hiện chủ
yếu là các bài giảng; đa số các trường đã có
trang thông tin điện tử riêng; tất cả các trường
được khảo sát đều có nhu cầu ứng dụng các
phần mềm mới, tiên tiến, trong đó có Cổng
điện tử và phần mềm hỗ trợ bồi dưỡng học
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sinh giỏi trực tuyến. Tuy nhiên, do hạ tầng
CNTT và trình độ tin học của cán bộ, giáo
viên đa phần còn hạn chế, hầu hết trang
thông tin điện tử các trường hiện đang sử
dụng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng
nên việc đưa vào ứng dụng các phần mềm
mới gặp khó khăn và cần được tiến hành dần
theo lộ trình.

2. Xây dựng Cổng thông tin điện tử
Trường THPT chuyên Lam Sơn

Là một trong những kết quả chính của đề
tài, nhóm tác giả đã xây dựng được Cổng
thông tin Điện tử trường THPT chuyên Lam
Sơn và đưa vào hoạt động tại địa chỉ:
http://chuyenlamson.net. Cổng thông tin điện
tử của trưởng THPT chuyên Lam Sơn bao
gồm các nội dung: 

- Trang chủ: Có Banner hình ảnh sống
động thể hiện được nét riêng của trường,
Hình ảnh giới thiệu về nhà trường, giáo viên,
học sinh…, các mục tin: giới thiệu chung, tin
tức hoạt động, tin học đường, thi đua khen
thưởng, hình ảnh liên kết đến thư viện ảnh,
thư viện video, hình ảnh liên kết đến các
website liên quan.

- Trang giới thiệu chung: Giới thiệu về lịch
sử, thành tích của nhà trường, Giới thiệu về
các tổ chuyên môn, Giới thiệu về các đoàn
thể như: Ban giám hiệu, tổ chức Đảng, Đoàn
thanh niên…

- Trang tin tức: Bao gồm danh sách các tin
mới về hoạt động của nhà trường. Bên cạnh
trang danh sách tin là trang tin chi tiết. 

- Trang thời khóa biểu: Cho phép giáo
viên, học sinh tra cứu thời khóa biểu hiện tại
hoặc tra cứu lại thời khóa biểu trước đó.

- Trang tra cứu điểm: Cho phép người
dùng tra cứu điểm của học sinh qua các
kì thi.

- Trang tra cứu kết quả giáo dục: Cho
phép người dùng tra cứu kết quả giáo dục
của mỗi học sinh, bao gồm cả thông tin về
học sinh, điểm, hạnh kiểm, số ngày nghỉ…

- Trang diễn đàn: Cho phép người dùng là
phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên hay

người dân quan tâm chia sẻ thông tin, kiến
thức, tài liệu cho mọi người.

- Trang liên hệ: Cho phép người dùng
quan tâm gửi thông tin liên hệ với nhà trường.

3. Xây dựng phần mềm bồi dưỡng học
sinh giỏi trực tuyến

Một kết quả chính khác của đề tài là Phần
mềm bồi dưỡng học sinh giỏi trực tuyến.
Phần mềm này đã được xây dựng và hiện
đang vận hành trực tuyến tại tên miền:
http://pmhsg.chuyenlamson.net. Bao gồm
các nội dung:

- Trang chủ: Bao gồm danh sách bài tập
mới cập nhật, danh sách bài tập được xem
nhiều, danh sách bài tập có đáp án, danh
sách bài tập nổi bật chia theo môn, lớp.

- Chức năng xem danh sách bài tập: chức
năng này cho phép người sử dụng xem bài
tập theo từng môn, từng cấp học. Thanh công
cụ bên phải cho phép lựa chọn xem các bài
tập được quan tâm nhiều, được tải nhiều hay
các bài tập có đáp án.

- Chức năng xem bài tập chi tiết: chức
năng này cho phép người dùng xem chi tiết
một bài tập, có thể xem trực tuyến hoặc tải
toàn bộ về máy tính của mình.

- Chức năng xem hướng dẫn giải: chức
năng này cho phép người dùng xem chi tiết
lời giải của một bài tập, có thể xem trực tuyến
hoặc tải về máy mình đầy đủ.

- Chức năng thi trắc nghiệm trực tuyến:
chức năng này cho phép người dùng thi trắc
nghiệm trực tuyến. Với các môn học, cấp
học, mức độ khó của đề được người dùng
lựa chọn. 

- Chức năng xem video bài giảng hay:
chức năng này cho phép người dùng tham
khảo một số bài giảng hay dưới dạng video.

- Chức năng đăng bài tập: chức năng
này cho phép người dùng đăng bài tập lên
phần mềm.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt
động của hệ thống:

Ngoài việc chuyển đổi và cập nhật dữ liệu
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KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ GIỐNG NGÔ
BIẾN ĐỔI GEN VỤ XUÂN NĂM 2016 TẠI THANH HÓA

TS. Nguyễn Thị Lan*
TS. Trần Thị Ân**

* Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Hồng Đức.

** Trường Đại học Hồng Đức.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Công nghệ sinh học, cây trồng biến đổi

gen là “chìa khóa” đảm bảo an ninh lương
thực, đảm bảo cho nền sản xuất nông
nghiệp bền vững trước tác động của biến đổi
khí hậu. Trong tương lai rất gần, Việt Nam
phải đối mặt với diện tích đất nông nghiệp
ngày càng bị thu hẹp. Theo đó, an ninh
lương thực bị đe dọa, nguyên liệu đầu vào
của nhiều ngành công nghiệp sẽ bị động… Vì
vậy, cây trồng biến đổi gen là một giải pháp
mà ngành nông nghiệp đang hướng đến.
Hiện nay trên thế giới, ngô, bông, đậu tương
là 3 loại cây trồng BĐG được trồng nhiều
nhất và đến nay chưa có một chứng minh có
cơ sở nào cho thấy các loại cây BĐG này
gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của
môi trường. Công nghệ BĐG đã mang lại
những thành tựu to lớn trong sản xuất nông
nghiệp, với hơn 30% ngô và 70 - 80% đậu
tương đang sử dụng trên thế giới là cây BĐG;
đã có 29 nước trồng cây BĐG với tổng diện
tích 181 triệu ha. Như vậy, việc đưa vào sản
xuất đại trà các giống ngô biến đổi gen sẽ
giúp tăng năng suất, giảm số lượng ngô phải
nhập khẩu, trong khi hàng năm, Việt Nam
cũng vẫn phải nhập tới 4,3 triệu tấn, mất
khoảng hơn 1tỷ USD.

Tại Thanh Hóa, ngô là 1 trong 4 cây trồng
chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh,
hiện Thanh Hóa đang là tỉnh có diện tích trồng
ngô và năng suất đứng thứ 2 trong toàn vùng

Bắc Trung bộ. Tuy nhiên, việc sản xuất ngô
trên địa bàn tỉnh ta hiện vẫn chưa phát huy
hết tiềm năng  cả về diện tích và năng suất.
Vì vậy gần đây Sở Nông nghiệp & PTNT
Thanh Hóa đã nhất trí cho một số công ty lớn
như Syngenta, Monsanto trồng thử nghiệm
một số giống ngô BĐG, bước đầu cho kết quả
tốt. Tuy nhiên, các công ty triển khai mô hình
trồng giống ngô BĐG mới chỉ dừng lại ở mức
độ trình diễn giới thiệu giống, vì vậy rất cần
tiến hành xác định giống ngô phù hợp cho
từng vùng sinh thái cũng như xác định các
biện pháp kỹ thuật phù hợp cho từng giống,
từng điều kiện cụ thể, giúp cho giống ngô
BĐG có thể phát huy được tiềm năng năng
suất của giống, làm cơ sở cho các vùng trồng
ngô tập trung của tỉnh lựa chọn giống ngô
BĐG phù hợp bổ sung vào sản xuất.

Giống ngô DK 6818S trên đồng ruộng tại huyện
Thọ Xuân
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II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Vật liệu nghiên cứu:
Thí nghiệm gồm 10 giống: Giống NK 4300 Bt/Gt; Giống NK 66Bt/Gt; Giống NK 7328 Bt/Gt

(công ty Sngenta); Giống DK 9955S; Giống DK 6818S; Giống DK 6919S (công ty Monsanto);
Giống NK 4300 nền (đối chứng 1); Giống NK 66 nền (đối chứng 2); Giống DK 9955 nền (đối
chứng 3); Giống DK 6919 nền (đối chứng 4).

2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu:
- Thời gian nghiên cứu: Vụ Xuân năm 2016
- Địa điểm nghiên cứu: Xã Cẩm Yên, huyện Cẩm Thủy; xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân;

xã Hoằng Khánh, huyện Hoằng Hóa thuộc các vùng trồng ngô tập trung của tỉnh Thanh Hóa.
3. Nội dung nghiên cứu:   
- Một số đặc điểm nông học và khả năng sinh trưởng phát triển của các giống ngô
- Mức độ nhiễm một số loại sâu bệnh hại.
- Khả năng chống chịu cỏ dại và thuốc trừ cỏ.
- Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống ngô.
- Hiệu quả kinh tế của các giống ngô BĐG
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Thí nghiệm gồm 10 công thức, bố trí theo kiểu khối tuần tự không nhắc lại với ô lớn 100

m2/ô/giống. Các giống được gieo liên tiếp nhau.
- Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: Theo QCVN 01-56:2011/BNN&PTNT về khảo nghiệm

giá trị canh tác và sử dụng giống ngô.
- Thu thập số liệu và xử lý bằng phần mềm IRRISTAT 4.0 và Excel.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
1. Thời gian sinh trưởng phát triển của các giống ngô
Thời gian sinh trưởng phát triển của các giống ngô được tính từ khi nẩy mầm đến khi hạt

chín, chủ yếu phụ thuộc vào đặc điểm di truyền của giống, tuy nhiên cũng phụ thuộc vào
điều điện đất đai, khí hậu và chế độ canh tác. Thời gian sinh trưởng được chia làm nhiều giai
đoạn: giai đoạn cây con, phân hóa bông cờ và bắp, trỗ cờ phun râu, thụ phấn, làm hạt và hạt
chín. Kết quả nghiên cứu thời gian sinh trưởng phát triển của các giống ngô được trình bày
tại bảng 1.

Bảng 1. Thời gian sinh trưởng, phát triển của các giống ngô vụ Xuân năm 2016
Đơn vị tính: Ngày

Số liệu bảng 1 cho thấy: Thời gian sinh trưởng phát triển của các giống ngô BĐG tại các
điểm thí nghiệm không chênh lệch nhau nhiều, giao động từ 116,0-117,6 ngày. Các giống ngô
của Công ty Syngenta có tổng TGST ngắn hơn các giống ngô công ty Monsanto 1-2 ngày.
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Giống
Từ gieo đến….

Mọc 3 lá 7-9 lá Xoắn nõn Trỗ cờ Phun râu Chín
NK4300 BT/GT 6,7              12,6 29,7 50,3 66,0 69,0 116,0 116,0
NK7328 BT/GT 6,7 13,6 30,3 51,0 67,0 70,0 117,0 117,0
NK66 BT/GT 6,7 12,6 29,7 50,0 66,3 69,0 116,0 116,0
DK 6818S 8,7 14,6 31,3 51,0 67,6 71,0 117,6 117,6
DK 6919S 8,7 14,6 31,3 51,0 67,6 70,6 117,6 117,6
DK9955S 8,7 14,6 30,6 51,3 66,6 69,6 116,6 116,6
NK4300 nền 6,7 12,6 29,7 49,6 65,3 68,0 115,0 115,0
NK66 nền 6,7 12,6 29,7 49,6 65,3 68,0 115,0 115,0
DK6919 nền 8,7 12,6 31,3 50,6 65,6 68,6 116,0 116,0
DK9955 nền 8,7 12,6 30,6 50,6 65,6 68,6 115,6 115,6
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Tổng
TGST

(Số liệu trung bình tại 3 điểm: Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Hoằng Hóa)



TGST của các giống ngô tại Thọ Xuân ngắn hơn tại Cẩm Thủy và Hoằng Hóa từ 1-2 ngày.
Các giống ngô BĐG đều có TGST dài hơn các giống ngô nền từ 1-2 ngày.
2. Một số chỉ tiêu nông học của các giống ngô.
Nghiên cứu một số chỉ tiêu nông học của các giống ngô BĐG và các giống ngô nền cho

kết quả trình bày tại bảng 2.
Bảng 2. Một số chỉ tiêu nông học của các giống ngô vụ Xuân năm 2016

(Số liệu trung bình tại 3 điểm: Cẩm Thủy, Thọ Xuân, Hoằng Hóa)

- Chiều cao cây của các giống ngô BĐG giao động từ 213,9 - 220,0cm. Cao nhất là giống
NK4300 BT/GT, thấp nhất lag giống DK9955S, tuy nhiên sự chênh lệch nhau không nhiều
lắm, chỉ từ 5-10cm. So với các giống ngô nền, các giống ngô BĐG tương ứng đều có chiều
cao cây cao hơn từ 4-7cm.

- Chiều cao đóng bắp của các giống ngô khá cao, từ 95,6 - 99,3cm, không sai khác nhiều
so với các giống ngô nền.

- Chiều dài bắp của các giống ngô BĐG khá lớn, giao động từ 21,6 -22,8cm, dài nhất là
giống NK 4300 BT/GT (22,8cm), thấp nhất là giống DK9955S (21,6cm), tuy nhiên đều lớn hơn
rõ rệt so với các giống ngô nền tương ứng

- Đường kính bắp lớn nhất là giống NK66BT/GT (6,7cm), thấp nhất là giống DK
9955S(5,7cm).

- Giống có tỷ lệ đổ rễ và gãy thân cao nhất là NK7328, tương ứng là 8,5% và 2,6%.
- Các giống đều có độ bao lá bi chặt và kín, điểm 1-2. 
3. Khả năng chống chịu sâu bệnh và kháng thuốc trừ cỏ glyphosate của các

giống ngô
- Thực tế trong ruộng thí nghiệm cho thấy, các giống ngô BĐG đều có khả năng kháng các

loại sâu thuộc Bộ cánh vảy rất tốt, các loại sâu đục thân, sâu đục bắp gần như không thấy
xuất hiện, trong khi các giống ngô nền mức độ bị sâu đục thân, đục bắp khá lớn, điểm 2-3.

- Khả năng kháng thuốc trừ cỏ của các giống ngô BĐG được thể hiện ở tỷ lệ cỏ chết sau
phun 9 ngày là 99,1%, tỷ lệ cỏ tái sinh sau 21 ngày phun là 2,1%,  tỷ lệ cỏ ở giai đoạn thu
hoạch là 5,3%, trong khi đó ở các giống ngô nền lần lượt là 95,4%, 5,5% và 30,7%.

4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống ngô trong vụ Xuân 2016
Kết quả nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất các giống ngô được trình

bày tại bảng 3.

Chỉ tiêu Giống
Chiều

cao cây
(cm)

Chiều cao
đóng bắp

(cm)

Khả năng
chống đổ (%) Chiều

dài bắp
(cm)

Đường
kính bắp

(cm)

Đường
kính lõi

(cm) 

Độ bao
kín bắp
(điểm)

Dạng
hạt 

Màu sắc
hạt

Đổ rễ Gẫy
thân

NK4300 BT/GT 220,0 96,7 6,8 1,7 22,8 6,1 2,8 1 Bán đá Vàng cam

NK7328 BT/GT 216,1 96,2 8,5 2,6 22,3 5,7 2,7 2 Bán đá Vàng cam

NK66 BT/GT 215,9 95,6 6,5 1,4 22,0 6,7 2,9 2 Bán RN Vàng

K 6818S 215,0 98,2 7,6 1,8 22,0 5,9 2,5 1 Bán đá Vàng cam

DK 6919S 214,7 98,5 7,2 1,7 21,7 5,8 2,5 1 Bán đá Vàng cam

DK9955S 213,9 99,3 6,8 1,6 21,6 5,7 2,5 1 Bán đá Vàng cam

NK4300 nền 215,0 95,8 7,2 1,9 21,4 5,9 2,8 1 Bán đá Vàng cam

NK66 nền 14,0 95,0 6,8 1,8 21,2 6,3 2,9 2 Bán RN Vàng

DK6919 nền 211,5 97,6 7,1 1,7 20,6 5,7 2,6 1 Bán đá Vàng cam

DK9955 nền 210,0 98,5 6,9 2,1 20,5 5,7 2,6 1 Bán đá Vàng cam
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Bảng 3. Các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất các giống ngô vụ Xuân 2016
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Chỉ tiêu

Giống
Số cây/m2

(cây)  
Số bắp

hữu hiệu/
cây (bắp)

Số hàng
hạt/bắp 

Số hạt/
hàng

P1000
hạt(g)

Năng suất
lý thuyết
(tạ/ha)

Năng suất
thực thu
(tạ/ha)

Năng suất
so đối

chứng (%)

NK4300 BT/GT 6,5 1 14 44,5 278,7 112,86 79,00 119,2
NK7328 BT/GT 6,5 1 14 44,1 275,5 110,56 77,39 116,8
NK66 BT/GT 6,3 1 14 40,3 290,2 103,15 72,21 113,1
DK 6818S 6,5 1 14 44,9 276,7 113,06 79,14 118,0
DK 6919S 6,5 1 14 44,4 275,5 111,31 77,92 116,1
DK9955S 6,2 1 14 42,6 274,1 101,35 70,95 114,5
NK4300 nền 6,0 1 14 41,2 273,5 94,65 66,26 100,0
NK66 nền 5,9 1 14 38,5 286,8 91,21 63,84 100,0
DK6919 nền 6,0 1 14 41,3 276,2 95,82 67,07 100,0
DK9955 nền 5,8 1 14 40,1 271,7 88,47 61,93 100,0
CV% 4,7
LSD0.05 1,2

- Các giống ngô BĐG đều có số cây thực thu cao, từ 6,2- 6,5 cây/m2, cao hơn các giống
ngô nền (5,8-6,0 cây/m2). Số bắp hữu hiệu/cây đều là 1. Số hàng hạt/bắp đều là 14, nhưng
số hạt/hàng giữa các giống ngô BĐG đã có sự thay đổi: cao nhất là 2 giống NK 4300 BT/GT
và DK6818S (44,5-44,9hạt/hàng). Số hạt/hàng thấp nhất là giống NK66BT/GT (40,3 hạt)
nhưng lại là giống có khối lượng hạt cao nhất (290,2g/100 hạt).

- Năng suất thực thu cao nhất là các giống DK6818S (79,14 tạ/ha), NK4300 BT/GT
(79,00 tạ/ha), NK7328BT/GT (77,39 tạ/ha), cao hơn các giống ngô nền đối chứng từ 16,9-
19,2%. Các giống ngô BĐG còn lại cũng có năng suất cao hơn giống ngô nền đối chứng từ
13,1-16,1%.

5. Hiệu quả kinh tế sản xuất các giống ngô BĐG
Hiệu quả kinh tế sản xuất các giống ngô BĐG qua tính toán cho thấy: Tổng chi phí cho 1ha

sản xuất ngô BĐG là 18,130 tr.đồng/ha, tổng thu từ 46,118 - 51,441 tr.đ/ha. Lãi thuần đạt từ
27,988 - 33,311 tr.đ/ha, tăng hơn so với đối chứng từ 6,283 - 8,266 tr.đ/ha. Giống DK6818S
lãi thuần 33,311 tr.đ/ha, tăng so đối chứng là 8,266 tr.đ/ha Giống NK 4300 BT/GT lãi thuần
33,220 tr.đ/ha, so với giống ngô nền đối chứng lãi tăng 8,610 tr.đ/ha, giống NK7328 BT/GT lãi
thuần 32,174tr.đ/ha, tăng so với đối chứng 7,555tr.đ/ha.

IV. KẾT LUẬN
- Các giống ngô BĐG trong vụ Xuân 2016 trồng tại Thanh Hóa có khả năng sinh trưởng

phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh và các điều kiện ngoại cảnh bất thuận tốt hơn
rõ rệt so với các giống ngô nền đối chứng.

- Thời gian sinh trưởng phát triển của các giống ngô BĐG có xu hướng dài hơn các giống
ngô nền tuy nhiên không đáng kể, chỉ từ 1- 2 ngày.

- Năng suất thực thu cao nhất là các giống DK6818S (79,14 tạ/ha),  NK4300 BT/GT
(79,00 tạ/ha), NK7328BT/GT (77,39 tạ/ha), cao hơn các giống ngô nền đối chứng từ 16,9-
19,2%. Các giống ngô BĐG còn lại cũng có năng suất cao hơn giống ngô nền đối chứng từ
13,1-16,1%.

- Lãi thuần sản xuất các giống ngô BĐG đạt từ  từ 27,988 - 33,311 tr.đ/ha, tăng hơn so với đối
chứng từ 6,283 - 8,266 tr.đ/ha.  Giống DK6818S lãi thuần 33,311 tr.đ/ha, tăng so đối chứng là
8,266 tr.đ/ha Giống NK 4300 BT/GT lãi thuần 33,220 tr.đ/ha, so với giống ngô nền đối chứng lãi
tăng 8,610 tr.đ/ha, giống NK7328 BT/GT lãi thuần 32,174tr.đ/ha, tăng so với đối chứng
7,555tr.đ/ha./.



1. Đặt vấn đề
Công tác giáo dục thể chất (GDTC) là một mặt rất quan trọng trong giáo dục toàn diện,

đặc biệt cho học sinh tiểu học (TH) và trung học cơ sở (THCS). GDTC trang bị cho học sinh
kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản nhằm rèn luyện nâng cao thể chất và làm phong phú vốn
kỹ năng, kỹ xảo vận động, giúp các em rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn
và hình thành nhân cách.

Trong những năm qua công tác GDTC trong các trường TH, THCS tỉnh Thanh Hóa đã đạt
được một số thành tích đáng khích lệ, phong trào rèn luyện thân thể và thể thao học đường
luôn được đánh giá cao và ở tốp dẫn đầu quốc gia. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt trên 54%
trong đó TH có 521 trường, THCS có 237 trường. Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX
năm 2016 đoàn thể thao Thanh Hóa xếp thứ 3/63 tỉnh thành... Tuy đã đạt các thành tích trên
nhưng công tác GDTC vẫn còn một số hạn chế: Đội ngũ giáo việc GDTC còn thiếu, giáo viên
kiêm nhiệm giảng dạy môn thể dục còn nhiều, chuyên môn chưa được đào tạo lại hay bồi
dưỡng kịp thời, cơ sở vật chất phục vụ cho GDTC còn hạn chế, lạc hậu... Vì vậy, việc đánh
giá đúng thực trạng và đề xuất được giải pháp để nâng cao chất lượng GDTC tại các trường
TH và THCS tỉnh Thanh Hóa là vấn đề cấp thiết hiện nay.

2. Thực trạng GDTC tại các trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa
Qua nghiên cứu tại các trường TH và THCS đại diện cho 3 vùng (Đồng bằng, ven biển và

miền núi) kết quả thu được như sau:
2.1. Nhận thức của các cấp quản lý nhà trường, giáo viên thể dục và học sinh các trường

TH, THCS về vai trò của GDTC và thể thao trường học đối với giáo dục toàn diện là tương đối
tốt. Tuy nhiên, vẫn còn 5% giáo viên; 14,1% học sinh tại các trường chưa xác định rõ vai trò
quan trọng của GDTC và thể thao trường học.

2.2. Trình độ đội ngũ giáo viên thể dục tại các trường Tiểu học và THCS giữa các vùng
miền chưa đồng đều, tỷ lệ giáo viên kiêm nhiệm cao, cụ thể: 

Tiểu học THCS

Biểu đồ: Thực trạng giáo viên thể dục kiêm nhiệm và chuyên trách tại các trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa.

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TỈNH THANH HÓA

TS. Phạm Văn Liệu*

* Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thể dục Thể thao Thanh Hóa.                   

KeÁt QuaÛ hoaÏt ñoÄng Kh&cn
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Ở cấp Tiểu học:
Có tới 909/1.328 giáo viên kiêm nhiệm

giảng dạy môn thể dục chiếm tỷ lệ 68%;
Vùng ven biển có tỷ lệ giáo viên kiêm nhiệm dạy
thể dục cao nhất 42%; Vùng đồng bằng 39%;
Thấp nhất là vùng miền núi 19%; 

Về trình độ và loại hình đào tạo: Giáo viên
có trình độ cao đẳng vùng miền núi 50%;
vùng đồng bằng 30% và vùng ven biển 20%.
Trình độ đại học vùng đồng bằng 52%; Vùng
ven biển 31% và miền núi 17%. Loại hình
đào tạo chính quy 45%; liên thông chính quy
22%; chuyên tu, tại chức 33%.

Ở cấp THCS: 
Có 125/1066 giáo viên kiêm nhiệm giảng

dạy môn thể dục chiếm tỷ lệ 13,6%; Vùng
đồng bằng có tỷ lệ giáo viên kiêm nhiệm dạy
thể dục cao nhất 66,7%; Vùng ven biển
18,5% và thấp nhất là vùng miền núi 14,8%.  

Về trình độ và loại hình được đào tạo chưa
đồng đều, giáo viên có trình độ cao đẳng
vùng đồng bằng tỷ lệ 52,3%, miền núi 30,2%
và ven biển 17,4%; Trình độ đại học vùng
miền núi cao nhất 41,9%, ven biển 33,7% và
đồng bằng 24,4%; Loại hình đào tạo chính
quy 46,5%, Liên thông chính quy 27,3% và
chuyên tu, tại chức 25,6%.  

2.3. Nhu cầu được đào tạo, đào tạo lại, bồi
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là rất cao: Ở
cấp Tiểu học có 65% giáo viên cho rằng rất
cần thiết, còn lại 35% cần thiết; Cấp THCS
có 87,5% giáo viên cho rằng rất cần thiết,
11,7% cần thiết và chỉ có 0,8% không cần thiết.

2.4. Về nội dung chương trình nội khóa,
ngoại khóa và thi đấu TDTT

Một số trường lựa chọn các môn học còn chưa
phù hợp với đặc điểm, thế mạnh vùng miền.

Hoạt động TDTT ngoại khóa: Có 40,8%
đến 46,7 số trường chưa tổ chức thường
xuyên các hoạt động này; 42,5% đến 47,5%
số trường có chất lượng hoạt động ngoại
khóa trung bình; 3,3% số trường có chất
lượng kém.. 

Tổ chức các giải thi đấu cho học sinh: Có
42,5% đến 78,3% số trường thường xuyên tổ
chức; 21,7% đến 55,8% số trường chưa
thường xuyên tổ chức và 1,7 % số trường
chưa tổ chức lần nào. 

Việc thực hiện quy định đánh giá, xếp loại
thể lực cho học sinh theo QĐ số
53/2008/QĐ-BGDĐT một số trường chưa tốt:
Có 8,3% đến 22,5% trường thực hiện chưa
tốt, 1,7% đến 2,5% trường chưa thực hiện.

2.5. Cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động GDTC:
Việc thực hiện quy định hỗ trợ cho giáo

viên thể dục theo QĐ51/2012/QĐ-TTg;
Hướng dẫn 1384/BGDĐT/CTHSSV) chưa tốt:
Có 33,3%  số trường thực hiện đầy đủ nhưng
chưa kịp thời; Có 6,7% đến 13,3% trường
chưa thực hiện đầy đủ; thậm chí có 5,8% số
trường chưa thực hiện (vùng ven biển).

Kinh phí chi cho hoạt động tuyển chọn,
huấn luyện và thi đấu học sinh giỏi TDTT các
cấp còn thấp so với yêu cầu: có 68,3% đến
80% số trường chỉ đáp ứng một phần và 8,3%
chưa đáp ứng được.

2.6. Cơ sở vật chất phục vụ dạy, học và tổ
chức hoạt động ngoại khóa.

Nhu cầu tập luyện các môn thể thao của
học sinh Tiểu học và THCS ngày càng nhiều
song cơ sở vật chất còn thiếu, cụ thể: có 90%
đến 91,8% số trường chưa có nhà tập đa
năng; gần 100% trường chưa có bể bơi;
51,8% đến 76,7% số trường chưa có sân tập
điền kinh; 72,5% đến 79,2% trường chưa có
sân Bóng đá; 83,3% đến 91,7% trường chưa
có sân Bóng chuyền; 95,8% đến 98,3% trường
chưa có sân Bóng rổ; 93,3% đến 95% trường
chưa có nhà tập bóng bàn; 13,3% đến
32,5% trường chưa có sân Cầu lông; 52,5% đến
62,3% trường chưa có sân đá cầu.

3. Giải pháp và kiến nghị để nâng cao
chất lượng GDTC tại các trường TH và
THCS tỉnh Thanh Hóa

3.1. Giải pháp
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp

ủy, chính quyền các cấp và các nhà trường
để nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ
quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh về tầm
quan trọng của công tác GDTC và thể thao
trường học.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo, đào
tạo lại nâng cao trình độ chuyên môn cho cán
bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên, hướng
dẫn viên, trọng tài các môn thể thao cho các
đơn vị cơ sở và các trường Tiểu học, THCS,
đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDTC.
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Bổ sung, đổi mới nội dung chương trình,
phương pháp giảng dạy, phương thức kiểm tra
đánh giá môn thể dục, đồng thời tăng cường
hoạt động thể dục ngoại khóa, tổ chức nhiều
cuộc thi đấu TDTT ở các trường lồng ghép
các môn thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng.

Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên
GDTC, đồng thời bổ sung đổi mới cơ chế
chính sách, tạo động lực thu hút, nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên
TDTT ở các nhà trường nói chung đặc biệt
các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tỉnh
Thanh Hóa.

Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy,
học, tập luyện và thi đấu TDTT, ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác giáo dục
thể chất và thể thao trường học ở các nhà
trường nói chung và các trường Tiểu học và
THCS tỉnh Thanh Hóa. 

3.2. Kiến nghị
3.2.1. Đối với UBND tỉnh Thanh Hóa
Chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị rà

soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên
chuẩn hóa theo đúng trình độ chuyên môn,
năng lực sở trường và xây dựng kế hoạch, lộ
trình cho cán bộ, giáo viên đi học tập, bồi
dưỡng hoàn thiện, nâng cao trình độ đáp ứng
nhu cầu, nhiệm vụ ở vị trí việc làm được giao.

Chỉ đạo các ngành, các cấp, các đơn vị
tham mưu xây dựng cơ chế chính sách thu
hút, tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đối với
cán bộ quản lý, giáo viên GDTC các cấp học,
đặc biệt đối với cấp Tiểu học và THCS. Đồng
thời dành nguồn kinh phí để thực hiện đề án
phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam;
chiến lược phát triển TDTT đến năm 2020 của
Chính phủ; đề án tổng thể phát triển GDTC và
thể thao trường học giai đoạn 2016-2020,
định hướng đến 2025 của Thủ tướng Chính
phủ; quyết định 3916/QĐ-UBND của UBND
tỉnh và cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho
GDTC và thể thao trường học theo yêu cầu
chuẩn hóa nói chung, đặc biệt ở các trường
Tiểu học và THCS vốn được xác định là khâu
trọng điểm trong nhiệm vụ nâng cao thể lực,
tầm vóc người Việt Nam. 

3.2.2. Đối với các trường đại học, cao
đẳng chuyên ngành TDTT

Bổ sung đổi mới hoàn chỉnh chương trình
đào tạo cho các hệ trung cấp, cao đẳng, đại
học, chính quy, vừa học, vừa làm thiết thực
đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao theo
nhu cầu xã hội.

Bổ sung, xây dựng mới chương trình kế
hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên,
huấn luyện viên, hướng dẫn viên và trọng tài
các môn thể thao của các cấp cơ sở.

Chủ trì và phối hợp với Sở VHTT&DL, Sở
GD&ĐT tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng
dài hạn, ngắn hạn cho đội ngũ cán bộ, giáo
viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng
tài các môn thể thao ở các nhà trường và các
cấp cơ sở trong toàn tỉnh. Khắc phục bất cập,
hạn chế trình độ, cơ sở vật chất và tỷ lệ giáo
viên kiêm nhiệm dạy thể dục các cấp học.

Để nâng cao chất lượng GDTC tại các
trường TH và THCS tỉnh Thanh Hóa trong
những năm tiếp theo các cấp ủy đảng, chính
quyền, các ngành, các nhà trường cần thực
hiện có hiệu quả 5 giải pháp nêu trên để góp
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cho tỉnh nhà và đất nước./.
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Huyện Thường Xuân là huyện miền núi
phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, có hơn
90,6 nghìn nhân khẩu với 16 xã,

01 thị trấn, dân cư gồm các dân tộc: Thái,
Kinh, Mường, trong đó dân tộc Thái chiếm
56%; dân tộc Kinh chiếm 41%; dân tộc
Mường và dân tộc khác chiếm 3%. Sản xuất
nông lâm nghiệp vẫn là ngành chủ đạo của
huyện, ngoài cây lúa thì cây quế là cây lâm
nghiệp chiếm diện tích lớn ở đây.

Quế Thường Xuân có chất lượng tốt, danh
tiếng lưu truyền từ thời phong kiến (vua Minh
Mạng 1820 - 1840) và được mệnh danh là
“Quế ngọc Châu Thường”. 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. Trước
những năm 1986 trên địa bàn huyện có
khoảng trên 1.000ha rừng quế, tập trung chủ
yếu ở lâm trường Thường Xuân và ở các hộ
gia đình. Cây quế đóng vai trò quan trọng đối
với thu nhập và đời sống của người dân, đặc
biệt là đồng bào dân tộc Thái tại nơi đây.
Nhưng vào những năm 90 của thế kỷ XX, diện
tích quế bị thu hẹp do không cạnh tranh được
với các giống cây khác, thời gian canh tác dài
và hiệu quả kinh tế không cao. Đến năm
2000, diện tích quế Thường Xuân chỉ còn lại
rất ít (khoảng 300ha), số lượng cây trên đơn vị
diện tích (mật độ) sản lượng khai thác ngày
càng thấp. Cây quế đã là niềm tự hào của

người dân Thường Xuân có nguy cơ mất đi.
Năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có
Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày
03/9/2014 về việc phê duyệt bổ sung danh
mục dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012-2015, tỉnh
Thanh Hóa. Dự án “Xây dựng, quản lý và phát
triển chỉ dẫn địa lý “Thường Xuân” dùng cho
sản phẩm quế Ngọc huyện Thường Xuân,
tỉnh Thanh Hóa” do UBND huyện Thường
Xuân chủ trì thực hiện. Đến nay, dự án đã
được nghiệm thu, được Hội đồng khoa học
chuyên ngành đánh giá cao về kết quả và có
những tác động tích cực đến các đối tượng
hưởng lợi và kinh tế - xã hội của địa phương. 

Sản phẩm “Quế ngọc Thường Xuân” đã
chính thức được đăng bạ Chỉ dẫn địa lý năm
2016 và là chỉ dẫn địa lý số 51 của cả nước
được bảo hộ (Quyết định số 4090/QĐ-SHTT
về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn
địa lý số văn bằng 00051 ngày 09/10/2016).
Tỉnh Thanh Hóa cũng là tỉnh thứ 2 tại Việt
Nam có 04 sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn
địa lý (sau Quảng Ninh). 

Dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ
dẫn địa lý “Thường Xuân” dùng cho sản
phẩm quế Ngọc huyện Thường Xuân, tỉnh
Thanh Hóa” là giải pháp sử dụng công cụ bảo
hộ sở hữu trí tuệ để thúc đẩy các hoạt động
sản xuất, chế biến, thương mại và quảng bá
sản phẩm. Việc xây dựng thương hiệu chỉ
dẫn địa lý kết hợp với các giải pháp khác về
giống, hỗ trợ sản xuất là nền tảng để xây
dựng vùng nguyên liệu, thúc đẩy các hoạt
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động chế biến nâng cao giá trị cho sản phẩm
của địa phương. Trong bối cảnh hoạt động hỗ
trợ giống, bảo tồn và phát triển giống quế
ngọc đang gặp khó khăn do người dân chưa
thực sự mặn mà với việc cải tạo vườn tạp, khôi
phục diện tích trồng quế. Dự án này đã giúp
cho người dân yên tâm hơn, nhận thức được
tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát triển
giống quế quý tại địa phương. Hoạt động khai
thác quế trước đây chủ yếu là khai thác non
(5 - 8 năm), khai thác toàn phần (chặt toàn bộ
cây), nay được người dân điều chỉnh theo
hướng tích cực (khai thác từ 10 năm trở lên)
để đảm bảo chất lượng, kết hợp tỉa lá, cành để
chế biến tinh dầu. Diện tích trồng quế đã tăng
lên về quy mô (500ha) và mật độ phù hợp. Tổ
chức sản xuất, khai thác và phát triển vùng
nguyên liệu bền vững, tuân thủ các quy định
về kỹ thuật (khai thác đủ tuổi, chất lượng tốt
và đầu tư mẫu mã đẹp hơn). Khuyến khích
đầu tư sơ chế, chế biến, đa dạng hóa sản
phẩm. Trước khi có dự án, sản phẩm Quế
Thường Xuân chủ yếu là sản phẩm tươi,
nguyên liệu, giá trị thấp. Thực tế cho thấy các
hộ, cơ sở chế biến đã bước đầu triển khai các
hoạt động chế biến, chủ động và phối hợp với

dự án tham gia các hoạt động quảng bá sản
phẩm trên thị trường. Việc quảng bá này cũng
là một cách để địa phương quảng bá hình ảnh
trong tỉnh và cả nước. Nếu được khai thác tốt,
đây sẽ là động lực cho phát triển du lịch và
văn hóa truyền thống. 

Hiệu quả kinh tế: Dự án đã xây dựng các
phương tiện quảng bá sản phẩm (logo, tờ rơi,
website...), tổ chức hỗ trợ Hội sản xuất kinh
doanh Quế Thường Xuân tham gia các hoạt
động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản
phẩm. Giá bán sản phẩm quế vỏ năm 2016
(40.000 đồng/kg - 50.000 đồng/kg) tăng 50% -
60% so với năm trước đó. Các sản phẩm mới
như vỏ quế nạo vỏ, túi vỏ quế khử mùi, tinh
dầu... được Hội sản xuất kinh doanh quế
Thường Xuân đẩy mạnh đưa ra thị trường và
được người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh và đặc
biệt là thị trường Hà Nội ưa chuộng.

Tác động đối với người nông dân: Các
hoạt động của dự án đã tiến hành các cuộc
thảo, tập huấn, nâng cao kiến thức về sở hữu
trí tuệ, ý thức trong việc giữ gìn những giá trị
văn hóa truyền thống, giá trị về sản phẩm
đặc sản của địa phương và niềm tin vào sự
phát triển sản phẩm gắn liền với lịch sử và
danh tiếng của địa phương. Việc Hội sản xuất
kinh doanh quế Thường Xuân được thành lập
với tư cách là tổ chức đại diện của người sản
xuất. Tuy nhiên, giai đoạn đầu Hội cũng đang
gặp còn nhiều khó khăn. Để Hội tiếp tục được
phát triển, đóng góp quan trọng không chỉ
cho ngành hàng quế mà còn đối với sự
nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn, xây
dựng nông thôn mới và tái cơ cấu lại ngành
nông nghiệp trên địa bàn huyện; đòi hỏi các
cấp, các ngành cần tiếp tục có những giải
pháp hỗ trợ để Hội sản xuất, kinh doanh quế
phát huy được tốt vai trò của Hội.

Tác động đối với thương mại: Việc xây dựng
và vận hành trang Websitequethuongxuan.vn
đã thu hút hơn 20 nghìn lượt theo dõi. Đây là
công cụ  thương mại phổ biến và hiệu quả
trong bối cảnh hiện nay. Thực tế, Hội sản
xuất và kinh doanh quế Thường Xuân chủ
yếu giới thiệu, liên kết và bán hàng thông qua
website được chuyển giao cho Hội. Nhiều
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nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có cơ
hội tiếp cận thông tin và cơ hội đầu tư thông
qua website. Hiện nay đã có một số nhà đầu
tư liên hệ để đặt hàng sản xuất nguyên liệu -
dược liệu theo hướng hữu cơ, an toàn (Viện
Dược liệu, Tổ chức SNV của Hà Lan...) mở ra
cơ hội mới để quế Thường Xuân được phát
triển, mang lại thu nhập và góp phần phát
triển kinh tế địa phương bền vững, khai thác
tốt tài nguyên và đảm bảo môi trường.

Tác động xã hội: Cây quế Thường Xuân
không đơn thuần là cây lâm nghiệp, cây quế
đã trở thành một biểu tượng tinh thần gắn
liền với vùng đất và con người tại Thường
Xuân, đặc biệt là đồng bào dân tộc nơi đây.
Việc bảo tồn và phát triển cây quế Thường
Xuân có ý nghĩa rất to lớn đối với người dân
trong việc giữ gìn bản sắc, truyền thống của
quê hương.

Dự án hoàn thành đã góp phần xây dựng
được những giải pháp quản lý, phát triển hiệu

quả cây quế nhằm bảo tồn và phát triển bền
vững vùng quế của huyện Thường Xuân.
Đồng thời, nâng cao nhận thức cho cộng
đồng, phát triển thị trường, tạo việc làm, tăng
thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho
người dân, gìn giữ và phát huy những giá trị
nhân văn đa dạng, phong phú của cộng đồng
địa phương vùng quế Ngọc. Thường Xuân./.

Sản phẩm Quế Thường Xuân
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từ website cũ của nhà trường sang Cổng thông
tin điện tử thì nhóm tác giả thực hiện đề tài đã
xây dựng và cập nhật dữ liệu cho phần mềm
bồi dưỡng học sinh giỏi trực tuyến bao gồm:

- 1.000 bài tập môn Toán.
- 1.000 bài tập môn Vật lý.
- 1.000 bài tập môn Hóa học.
- 1.000 bài tập môn Sinh học.
- 1.000 bài tập môn Tin học.
Đề tài sau khi được nghiệm thu đã được

triển khai ứng dụng tại Trường THPT chuyên
Lam Sơn. Kết quả của đề tài đã góp phần
thúc đẩy phát triển công tác nghiên cứu khoa
học trong Trường THPT chuyên Lam Sơn;
hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, công tác
chuyên môn của các tổ bộ môn và cán bộ,
giáo viên trong toàn trường; tạo được môi
trường làm việc mới, làm việc trên mạng
Internet, nhanh chóng, chính xác, thuận lợi
cho công tác quản lý và giảng dạy; tiết kiệm
chi phí văn phòng, tiết kiệm thời gian, công

sức của cán bộ, giáo viên và người quản lý.
Hệ thống còn hỗ trợ tích cực cho người học
trong việc tra cứu, cập nhật các văn bản, các
quy chế, quy định, thông tin, chương trình
đào tạo, kết quả học tập, sách, tài liệu, bài
giảng, thiết bị hỗ trợ nghiên cứu, học tập…,
tiết kiệm tối đa thời gian cho học sinh trong
việc tìm kiếm tài liệu học tập, đồng thời tạo
môi trường trao đổi học tập trên mạng
Internet giữa giáo viên và học sinh.

Trường THPT chuyên Lam Sơn đang và
sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng kết quả của
đề tài để hệ thống ngày một hoàn thiện hơn.
Nhà trường đã chủ động liên hệ, trao đổi với
các trường đã khảo sát trước đây để về việc
chuyển giao sử dụng kết quả của đề tài. Các
trường đều có nhu cầu và mong muốn được
chuyển giao sử dụng. Nếu được sự đồng ý và
hỗ trợ từ phía sở KH&CN, nhóm thực hiện đề
tài sẵn sàng chuyển giao kết quả, đưa sản
phẩm của đề tài vào ứng dụng thực tế tại các
trường THPT trên địa bàn tỉnh./.

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN... (Tiếp theo trang 37)



Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
được ban hành với nhiều đổi mới mạnh
mẽ: đổi mới về phương thức đầu tư cho

KH&CN; đổi mới phương thức xây dựng và tổ
chức thực hiện các đề tài, dự án; đổi mới cơ
chế tài chính; đổi mới chính sách đãi ngộ cho
cán bộ KH&CN và đổi mới nhằm tạo nên môi
trường thuận lợi cho các nhà khoa học yên
tâm nghiên cứu. 

Ngay sau khi Luật Khoa học và Công nghệ
năm 2013 có hiệu lực, trên cơ sở các Nghị
định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, tỉnh
Thanh Hóa đã tích cực xây dựng, ban hành
các quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh theo tinh thần đổi mới của Luật Khoa
học và Công nghệ. Gần đây nhất, UBND tỉnh
đã ban hành Quyết định số 4715/2016/QĐ-
UBND ngày 06/12/2016 về “Quy định kiểm
tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp
đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. 

Bài viết này giới thiệu một số nội dung cơ
bản của Quy định kiểm tra, đánh giá, điều
chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là
Quy định).

Quy trình kiểm tra, đánh giá trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ

Nội dung kiểm tra, đánh giá gồm có: nội
dung khoa học và tiến độ thực hiện nhiệm vụ;
trong đó chú trọng kiểm tra các sản phẩm đã
hoàn thành, các sản phẩm đã được đưa vào
ứng dụng. Điểm đáng chú ý trong thành phần
đoàn kiểm tra là có sự tham gia của Đại diện
cơ quan đặt hàng của nhiệm vụ (cơ quan sẽ
sử dụng kết quả nghiên cứu sau khi nhiệm vụ
hoàn thành) và đại diện cơ quan quản lý
chuyên môn của nhiệm vụ (cơ quan quản lý
nhà nước được Ủy ban nhân dân tỉnh giao
quản lý lĩnh vực chuyên môn phù hợp với nội
dung khoa học của nhiệm vụ). Cơ cấu thành
viên đoàn kiểm tra như vậy là để cơ quan đề
xuất đặt hàng, cơ quan quản lý chuyên môn
tham gia ý kiến, tham gia giám sát ngay trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng
cao chất lượng các sản phẩm khoa học. 

Căn cứ để kiểm tra, đánh giá: là Hợp đồng
thực hiện nhiệm vụ; các Hồ sơ minh chứng
cho các nội dung đã triển khai thực hiện; các
biên bản kiểm tra xác nhận hiện trường của
phòng chuyên môn quản lý nhiệm vụ (xác
nhận Bố trí thí nghiệm, thử nghiệm, mô hình;
xác nhận hoạt động điều tra khảo sát, điền
dã...). Đối với các nhiệm vụ khoa học và công
nghệ có sản phẩm trung gian hoặc sản phẩm
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là các mô hình, thiết bị cụ thể, sản phẩm đo
kiểm được thì đoàn kiểm tra, đánh giá có
trách nhiệm xác nhận chủng loại, số lượng
sản phẩm của nhiệm vụ. Trường hợp cần
thiết, đoàn kiểm tra có thể yêu cầu kiểm tra
chất lượng sản phẩm tại cơ quan có chức
năng chuyên môn phù hợp.

Sau khi kết thúc kiểm tra, đánh giá: Sở
Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu
giữa kỳ, xác nhận khối lượng công việc của
nhiệm vụ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể
từ khi kết thúc kiểm tra. Sở Tài chính kiểm tra
chứng từ đề nghị thanh quyết toán, xác nhận
việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo
Quy định hiện hành chậm nhất 20 ngày làm
việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quy trình điều chỉnh trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ   

Các nội dung điều chỉnh:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện: Việc gia
hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được
thực hiện 01 lần đối với mỗi nhiệm vụ. Thời
gian gia hạn không quá 12 tháng đối với các
nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ 24 tháng
trở lên; không quá 06 tháng đối với nhiệm vụ
có thời gian thực hiện dưới 24 tháng. Việc gia
hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ được xem
xét trước khi kết thúc hợp đồng ít nhất 01 tháng.
Việc rút ngắn thời gian thực hiện chỉ được xem
xét khi đã hoàn thành được ít nhất 2/3 nội
dung của nhiệm vụ.

-  Điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của
nhiệm vụ: Đối với nhiệm vụ thực hiện theo
phương thức khoán đến sản phẩm cuối cùng
thì không được phép điều chỉnh. Đối với
nhiệm vụ thực hiện theo phương thức khoán
một phần thì việc điều chỉnh được xem xét
sau khi có ý kiến của Hội đồng tư vấn.  

- Điều chỉnh nội dung của nhiệm vụ: Đối
với nhiệm vụ thực hiện theo phương thức
khoán đến sản phẩm cuối cùng thì thủ trưởng
tổ chức chủ trì nhiệm vụ được chủ động điều
chỉnh và tự chịu trách nhiệm về quyết định
điều chỉnh của mình, nhưng vẫn phải đảm
bảo mục tiêu và sản phẩm theo đề xuất đặt
hàng. Đối với nhiệm vụ thực hiện theo

phương thức khoán một phần thì Tổ chức chủ
trì nhiệm vụ phải có văn bản báo cáo Sở
Khoa học và Công nghệ. Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ xem xét, quyết định việc
điều chỉnh nội dung đối với từng trường hợp
cụ thể. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ tham khảo ý kiến tư
vấn của các chuyên gia. Trường hợp điều
chỉnh nội dung có kèm theo điều chỉnh tổng
kinh phí sự nghiệp khoa học, Sở Khoa học và
Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, quyết định.

- Điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ:
Việc điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ
thực hiện theo Khoản 3, Điều 10 Thông tư số
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015
của Bộ KH&CN, Bộ Tài chính quy định khoán
chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Thay đổi Chủ nhiệm nhiệm vụ, Tổ chức
chủ trì nhiệm vụ: Quy định đã nêu rõ các
trường hợp được phép thay đổi chủ nhiệm đề
tài; đối với Tổ chức chủ trì nhiệm vụ chỉ được
thay đổi trong trường hợp có quyết định của
cơ quan có thẩm quyền về việc sát nhập,
chia tách, giải thể. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
và Chủ nhiệm nhiệm vụ mới phải đáp ứng
các yêu cầu tại “Quy định tuyển chọn, giao
trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ
khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa” ban hành kèm theo Quyết định số
204/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của
UBND tỉnh Thanh Hóa.

- Điều chỉnh, bổ sung cá nhân tham gia
nghiên cứu: Tổ chức chủ trì nhiệm vụ được
chủ động thay đổi cá nhân tham gia nghiên
cứu để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, sản
phẩm của nhiệm vụ đã được phê duyệt. Việc
thay đổi cá nhân tham gia nghiên cứu phải có
sự đồng thuận của người được bổ sung và
người được thay thế.

- Điều chỉnh khác do Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ xem xét, quyết định.

Hồ sơ và trình tự điều chỉnh:
- Hồ sơ điều chỉnh bao gồm: (1) Công văn
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đề nghị của Tổ chức chủ trì nhiệm vụ; biên
bản kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (nếu có);
(2) Ý kiến chuyên gia, biên bản họp hội đồng
tư vấn (nếu có); (3) Văn bản đồng ý điều
chỉnh của đơn vị đề xuất đặt hàng trong
trường hợp thay đổi tên, mục tiêu, sản phẩm
của nhiệm vụ; (4) Tài liệu khác có liên quan;

- Trường hợp thuộc thẩm quyền điều chỉnh
của Sở Khoa học và Công nghệ: Sở Khoa
học và Công nghệ phải có văn bản điều
chỉnh trong thời hạn 30 ngày làm việc (riêng
trường hợp thay đổi Chủ nhiệm nhiệm vụ là
05 ngày làm việc) kể từ thời điểm nhận được
hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không đồng ý điều
chỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phải có
công văn trả lời cho Tổ chức chủ trì nhiệm vụ
nêu rõ lý do không điều chỉnh;

- Trường hợp thuộc thẩm quyền điều chỉnh
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Khoa
học và Công nghệ trình Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, quyết định. Trong thời hạn
07 ngày kể từ thời điểm nhận quyết định của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học
và Công nghệ gửi công văn cho Tổ chức chủ
trì nhiệm vụ để thông báo Quyết định của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy trình chấm dứt hợp đồng trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ

Chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ được thực hiện khi xảy ra ít
nhất một trong bốn trường hợp sau: (1) Có
căn cứ để khẳng định thực hiện hoặc tiếp tục
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là
không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt
Hợp đồng trước thời hạn; (2) Trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ gặp các trường hợp bất
khả kháng (thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh,
dịch bệnh) dẫn đến không thể hoàn thành;
(3) Tổ chức, cá nhân chủ trì bị đình chỉ thực
hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan
có thẩm quyền; không nộp hồ sơ để đánh
giá, nghiệm thu nhiệm vụ theo quy định pháp
luật; (4) Tổ chức chủ trì hoặc chủ nhiệm
nhiệm vụ không đủ năng lực tiếp tục tổ chức
nghiên cứu, triển khai; hướng nghiên cứu bị
bế tắc.

Khi Tổ chức chủ trì có văn bản đề nghị
chấm dứt hợp đồng hoặc phòng chuyên môn
quản lý nhiệm vụ có văn bản đề xuất gửi
Giám đốc Sở KH&CN (trong trường hợp tổ
chức chủ trì không chủ động đề nghị chấm
dứt hợp đồng), trong thời hạn 07 ngày làm
việc kể từ thời điểm nhận được văn bản hợp
lệ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
thông báo tạm dừng thực hiện nhiệm vụ. Tổ
chức chủ trì phải ngừng mọi hoạt động có liên
quan kể từ ngày có thông báo tạm dừng,
đồng thời báo cáo chi tiết bằng văn bản với
Sở Khoa học và Công nghệ các nội dung
khoa học, sản phẩm khoa học và công nghệ
đã hoàn thành, đang triển khai và chưa triển
khai, tình hình sử dụng kinh phí. Sau đó, Sở
Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với
Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ
và hiện trường. Trường hợp cần thiết, Sở
Khoa học và Công nghệ tổ chức lấy ý kiến tư
vấn của các nhà khoa học, chuyên gia quản
lý. Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
cho dừng thực hiện nhiệm vụ, số kinh phí
phải hoàn trả ngân sách nhà nước, phương
án xử lý sản phẩm, tài sản được hình thành
hoặc mua sắm. Sở KH&CN thực hiện việc
thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì nhiệm
vụ sau khi có quyết định cho dừng thực hiện
nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trách nhiệm, quyền hạn của các bên có
liên quan

Sở Khoa học và Công nghệ có trách
nhiệm: (1) Thành lập đoàn kiểm tra, đánh
giá; cử đại diện làm Trưởng đoàn và chủ trì tổ
chức kiểm tra, đánh giá; (2) Chủ động xây
dựng kế hoạch, phương án phối hợp với các
đơn vị chức năng có liên quan trong quá trình
kiểm tra, đánh giá; (3) Mời đại diện đơn vị đề
xuất đặt hàng, cơ quan quản lý chuyên môn
và các thành phần khác tham gia đoàn kiểm
tra, đánh giá trong trường hợp cần thiết;
(4) Hoàn thiện biên bản kiểm tra, đánh giá.
Gửi bản sao biên bản cho Tổ chức chủ trì,
Chủ nhiệm nhiệm vụ và các đơn vị phối hợp
kiểm tra, đánh giá; (5) Kiểm tra, đánh giá tiê ́n
độ thực hiện, nội dung khoa học theo hợp
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đồng đã được ký kết và hoàn thành việc đánh
giá, xác nhận khối lượng công việc chậm nhất
10 ngày làm việc sau khi kết thúc buổi kiểm
tra đánh giá; (6) Chủ trì, phối hợp với các đơn
vị có liên quan xử lý các vấn đề liên quan điều
chỉnh nội dung khoa học, mục tiêu, sản phẩm
nhiệm vụ (nếu có); (7) Chủ trì, phối hợp với
các đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề có
liên quan đến điều chỉnh kinh phí và chấm dứt
hợp đồng (nếu có); trình Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh xem xét quyết định; (8) Tiếp
nhận báo cáo định kì và các tài liệu khác.

Sở Tài chính: (1) Kiểm tra chứng từ đề
nghị thanh quyết toán, xác nhận việc sử dụng
kinh phí thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm
những vấn đề liên quan kinh phí; (2) Phối hợp
với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý các vấn
đề có liên quan đến điều chỉnh kinh phí,
chấm dứt hợp đồng (nếu có). 

Cơ quan quản lý chuyên môn: (1) Cử đại
diện tham gia đoàn kiểm tra, đánh giá đối với
các nhiệm vụ khi được yêu cầu; (2) Phối hợp
với Sở Khoa học và Công nghệ xử lý các vấn
đề có liên quan đến điều chỉnh, chấm dứt hợp
đồng (nếu có).

Đơn vị đề xuất đặt hàng: (1) Cử đại diện
tham gia và thực hiện trách nhiệm của thành
viên đoàn kiểm tra khi được yêu cầu. (2) Có
ý kiến bằng văn bản đối với trường hợp cần
thay đổi tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm
vụ trong trường hợp cần thiết.

Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm nhiệm vụ:
(1) Chuẩn bị báo cáo định kỳ và gửi về Sở
Khoa học và Công nghệ 06 tháng một lần kể
từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. (2) Cử đại
diện tham dự kiểm tra, đánh giá gồm các
thành phần sau: đại diện Lãnh đạo của Tổ
chức chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ, nhóm
nghiên cứu triển khai nhiệm vụ và các đơn vị
chức năng liên quan. Mời đại diện nhóm, tổ
chức phối hợp nghiên cứu (nếu có). (3) Báo
cáo đầy đủ, trung thực tình hình triển khai,
những khó khăn, vướng mắc và đề xuất
hướng giải quyết đối với nhiệm vụ. Giải trình
những yêu cầu của đoàn kiểm tra, đánh giá.
(4) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm
của nhiệm vụ. (5) Thực hiện đầy đủ các yêu

cầu theo kết luận của đoàn kiểm tra. Trường
hợp không thống nhất thì báo cáo lên cơ quan
cấp trên có thẩm quyền để giải quyết theo
quy định. (6) Chấp hành quyết định của Sở
Khoa học và Công nghệ trong trường hợp
điều chỉnh, chấm dứt hợp đồng.

Đoàn kiểm tra, đánh giá: (1) Trưởng
đoàn có trách nhiệm chủ trì thực hiện kiểm
tra, đánh giá, cho ý kiến kết luận. (2) Các
thành viên có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá
cho ý kiến về nội dung được kiểm tra, đánh giá.
(3) Ghi chép, tổng hợp các ý kiến của các
thành viên trong đoàn kiểm tra, đánh giá và ý
kiến giải trình, kiến nghị của Tổ chức chủ trì,
Chủ nhiệm nhiệm vụ và các thành viên tham
gia nghiên cứu; (4) Kịp thời báo cáo và đề
xuất phương án xử lý với Giám đốc Sở Khoa
học và Công nghệ những trường hợp vượt
thẩm quyền. (5) Chịu trách nhiệm trước Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với quá
trình và kết luận hoạt động kiểm tra, đánh giá.

"Quy định kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh
và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp
tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa" có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 16/12/2016. Với quy định này, có thể
nói hệ thống văn bản quản lý các hoạt động
KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được
xây dựng, ban hành tương đối đầy đủ gồm:
Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học
tỉnh; Quy định về xác định nhiệm vụ KH&CN;
Quy định về tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm
vụ KH&CN; Quy định về xây dựng dự toán
cho hoạt động KH&CN; Quy định về kiểm tra,
điều chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN; Quy định về đánh giá nghiệm thu
nhiệm vụ KH&CN. Các văn bản này đã cụ
thể hóa được những điểm mới của Luật Khoa
học và Công nghệ để áp dụng vào thực tiễn
hoạt động KH&CN của tỉnh như: cơ chế đặt
hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; cơ chế tính
công trong lập dự toán cho nhiệm vụ
KH&CN; trách nhiệm trong ứng dụng kết quả
của nhiệm vụ KH&CN... Đây là cơ sở pháp lý
để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của các
nhiệm vụ KH&CN, góp phần tích cực vào
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.
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Tên Trung tâm: 

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và
Chuyển giao công nghệ Cơ điện -
Điện tử.

Tên viết bằng tiếng nước ngoài: 

Centre for applied research and tech-
nology transfer Electrical Engineering -
Electronics.

Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài:
CARTTE

Trụ sở Trung tâm: 

Số 64 Đình Hương, phường Đông
Hương, TP. Thanh Hóa.

Điện thoại: 0915392902
Quyết định thành lập: 

Số 357/QĐ-TCĐNCN ngày 29/12/2016

của Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp
Thanh Hóa.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
KH&CN:

Số 62/SKHCN, do Sở Khoa học và
Công nghệ cấp ngày 12/01/2017.

Số vốn đăng ký: 8.594.000.000đ (Tám
tỷ năm trăm chín tư triệu đồng).

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KH&CN

- Nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực
khoa học kỹ thuật và công nghệ về kỹ thuật
điện, kỹ thuật điện tử, điện lạnh, kỹ thuật
thông tin, kỹ thuật cơ khí.

- Tư vấn, chuyển giao công nghệ về kỹ
thuật điện, kỹ thuật điện tử, điện lạnh, kỹ
thuật thông tin, kỹ thuật cơ khí.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Sinh hoạt chuyên môn tại Trung tâm


