Trong số này
2.

Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2016, phương
hướng, nhiệm vụ năm 2017.
TS. Lê Minh Thông

8.

Xây dựng chương trình đào tạo ngành kỹ thuật công trình xây
dựng và công nghệ thông tin theo định hướng ứng dụng đáp ứng
nhu cầu xã hội.
PGS.TS. Nguyễn Mạnh An

11. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa.
TS. Nguyễn Ngọc Túy
16. Tín ngưỡng thờ các vị thần biển bảo tồn, phát huy giá trị nhằm
phát triển du lịch biển tỉnh Thanh Hóa. TS. Hoàng Bá Tường
19. Triển khai cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tại Thanh Hóa.
KS. Cao Thị Ngọc Hà

Chịu trách nhiệm xuất bản

21. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.
CN. Dương Thị Thúy

TS. lê Minh Thông

24. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa triển khai thực hiện Kế
hoạch hành động số 169/KH-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ
tịch UBND tỉnh.
CN. Hoàng Quốc Khánh

BaN BIêN TậP

27. Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp KH&CN tại Thanh Hóa
đến năm 2020.
ThS. Lê Kim Cương

Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa

Tổng biên tập
TS. Nguyễn Ngọc Túy

Phó Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa

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

Thư ký biên tập
CN. lưu Thị Hoài
In 500 cuốn, tại Công ty CP In báo
Thanh Hóa; Giấy phép xuất bản
số: ???/GP-STTTT ngày ??/12/2016
của Sở Thông tin và Truyền thông
Thanh Hóa. In xong và nộp lưu chiểu
Quý IV năm 2016.
Ảnh bìa: Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy
viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ
KH&CN; đồng chí Trần Việt Thanh Thứ trưởng Bộ KH&CN và lãnh đạo Sở
KH&CN các tỉnh Bắc Trung bộ chụp
ảnh lưu niệm với lãnh đạo và cán bộ
công chức Sở KH&CN Thanh Hóa
(tháng 9/2016).

30. Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ - thiết bị
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn
2016 - 2020.
ThS. Lê Sỹ Chung
34. Chuỗi bao tiêu thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa kết quả từ một dự án.
ThS. Lữ Minh Thư
36. Kết quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/Tw của Ban Bí thư về
phát triển công nghệ sinh học tại Thanh Hóa. ThS. Lê Hoàng Long
40. Kết quả nghiên cứu đề tài “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề
sửa chữa tivi lCD thế hệ mới bằng mô hình dàn trải tự làm”.
ThS. Cao Duy Tám
42. Thành công từ dự án “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô
hình sản xuất giống nấm và nấm thương phẩm (nấm sò, nấm
mộc nhĩ) tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND lào.
CN. Trần Văn Thanh
44. Mô hình liên kết “bốn nhà” trồng khoai tây giống mới MaraBel
đem lại hiệu quả tại tỉnh Thanh Hóa.
CN. Nguyễn Thị Hòa
48. Kết quả đề tài “Ứng dụng phương pháp lai hữu tính, chọn tạo
giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao ở tỉnh Thanh Hóa”.
ThS. Mai Trọng Thiên
50. Ứng dụng kỹ thuật INVITro trong nhân nhanh giống cây ba kích.
ThS. Đỗ Thị Hồng
52. Nghiệm thu dự án: Nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam Phủ Quảng”
huyện Vĩnh lộc, tỉnh Thanh Hóa.
KS. Đỗ Hoàng Minh
SỐ 04/2016
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017
TS. Lê Minh Thông *

Năm 2016 - một số kết quả nổi bật
Một là, đã cơ bản xây dựng xong các đề
án, chương trình, kế hoạch về phát triển
KH&CN của tỉnh đến năm 2020
Trong năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành
4 đề án, kế hoạch để cụ thể hóa các chủ
trương, định hướng lớn về phát triển KH&CN
đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, trong luật
KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng
dẫn thi hành của Trung ương. Cụ thể là: Kế
hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về
nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng và
chuyển giao các tiến bộ KHKT phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đề án Phát triển
KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 2020; Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN
ISo 9001: 2008 vào hoạt động của UBND
các xã, phường, thị trấn và các đơn vị sự
nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn
2016 - 2020; Chương trình hỗ trợ phát
triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn
2016 - 2020. Như vậy, cùng với các quy
hoạch, kế hoạch đã được ban hành trong
năm 2015, đến nay tất cả các lĩnh vực thuộc
chức năng, nhiệm vụ của ngành KH&CN đều
đã có những đề án, quy hoạch, kế hoạch để
triển khai thực hiện đến năm 2020.
Hai là, hệ thống các văn bản pháp quy để

* Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa.
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quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh
đã được xây dựng, sửa đổi, bổ sung đầy đủ
theo tinh thần đổi mới của Luật Khoa học và
Công nghệ năm 2013
Trong năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học tỉnh
nhiệm kỳ 2016 - 2021; ban hành Quy định
kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt
hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh. Như vậy, cùng với các văn bản đã
được ban hành năm 2015, đến nay hệ thống
các văn bản để quản lý các hoạt động
KH&CN trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng
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; Quy định về đánh giá nghiệm
thu. 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; 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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Ba là, năng lực KH&CN của tỉnh tiếp tục
được nâng lên, nhất là các tổ chức khoa học
công nghệ, doanh nghiệp KH&CN
Trên địa bàn tỉnh hiện có 49 tổ chức
KH&CN (29 tổ chức KH&CN công lập, 20 tổ
chức KH&CN ngoài công lập). Năm 2016, có
06 tổ chức KH&CN công lập được đầu tư tăng
cường tiềm lực cơ sở vật chất - kỹ thuật từ
ngân sách nhà nước với kinh phí gần 60 tỷ
đồng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có
Trạm Thực nghiệm và Ươm tạo Công nghệ
thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển
vùng (Bộ KH&CN) đang được xây dựng với
tổng mức đầu tư hơn 88 tỷ đồng, dự kiến
hoàn thành trong năm 2018.
Năm 2016, đã có thêm 4 đơn vị được cấp
giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN,
nâng tổng số doanh nghiệp KH&CN của
tỉnh lên 14, nhiều thứ 3 toàn quốc, chỉ sau
Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các doanh
nghiệp KH&CN đã quan tâm đến đầu tư
tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt
là trang thiết bị cho nghiên cứu. Điển hình
là Công ty TTHH Trung tâm NCUD nông
nghiệp công nghệ cao lam Sơn (Thuộc
Công ty CP Mía đường lam Sơn) đến nay
đã đầu tư trên 90 tỷ đồng.
Bốn là, hoạt động nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh
trên tất cả các lĩnh vực; bên cạnh đó có sự lựa
chọn những nhiệm vụ có tính đột phá, có khả
năng tác động và sức lan tỏa lớn để tập trung
đầu tư
Trong năm 2016, Thanh Hóa triển khai
9 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc
gia, hơn 140 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh;
trong đó đã có gần 50 nhiệm vụ được nghiệm
thu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các nhiệm
vụ KH&CN đã tập trung nghiên cứu chọn lọc,
lai tạo cây, con; ứng dụng, chuyển giao các
tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, giống vật
nuôi, giống thủy sản mới; xây dựng các mô
hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và
hoàn thiện các quy trình kỹ thuật để nâng cao
hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Trong
lĩnh vực công nghiệp, đã nghiên cứu, ứng
dụng KH&CN trong nhiều lĩnh vực của sản

xuất (vật liệu xây dựng, hàng thủ công mỹ
nghệ, bảo quản nông sản sau thu hoạch…)
góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng
suất, hạ giá thành sản phẩm, tận dụng phế
phẩm, góp phần bảo vệ môi trường. Các
nhiệm vụ thuộc lĩnh vực này cũng đã nghiên
cứu ứng dụng công nghệ thông tin, các phần
mềm để quản lý tốt hơn các cơ sở dữ liệu, hỗ
trợ trong công tác quản lý, điều hành, giảm
thiểu thời gian xử lý công việc. Trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường, đã tập trung nghiên cứu
để đánh giá thực trạng môi trường, xây dựng
các mô hình, đưa ra các giải pháp xử lý, thích
ứng cũng như giảm thiểu tác động của các
chất thải đến môi trường. Trong lĩnh vực khoa
học Y dược, đã tập trung nghiên cứu ứng
dụng công nghệ trong việc chẩn đoán, phát
hiện, phòng và điều trị bệnh; đánh giá thực
trạng một số bệnh trong cộng đồng có xu
hướng gia tăng cùng với biến động của môi
trường, khí hậu... Đây là những vấn đề mang
tính xã hội cao, thành công của kết quả
nghiên cứu góp phần nâng cao năng lực,
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng
đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, đã
tập trung nghiên cứu thực trạng, tổng kết thực
tiễn, làm luận cứ khoa học cho việc xây dựng
kế hoạch, tham mưu, đề xuất ban hành các
chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã
hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Ngoài ra, còn nghiên cứu các giải pháp cải
cách, nâng cao chất lượng giáo dục và đào
tạo nghề, giải pháp bảo tồn các di sản văn
hóa… trên địa bàn tỉnh.
Trong năm 2016, đã có một số nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh đã được tập trung đầu tư
kinh phí như đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn
cây trội một số loài cây lâm nghiệp chủ lực,
nhằm cung cấp hạt giống chất lượng tốt
phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa" với mục tiêu tuyển chọn 5.000 cây trội
để có được hạt giống chất lượng tốt nhằm
làm chuyển biến chất lượng rừng trồng
của tỉnh Thanh Hóa trong những năm tới.
Đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi
tôm hùm, cá giò, ốc hương kết hợp với hầu
SỐ 04/2016
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Thái Bình Dương trên vùng biển Hòn Mê" với
mục tiêu mở ra một hướng mới trong nuôi
trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao ở vùng
biển Hòn Mê.
Năm là, quản lý nhà nước về công nghệ,
sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường, an toàn
bức xạ và hạt nhân tiếp tục được đẩy mạnh;
bắt đầu triển khai thực hiện thẩm định công
nghệ các dự án đầu tư.
Về quản lý công nghệ, trong năm 2016 bắt
đầu triển khai thực hiện thẩm định công nghệ
các dự án đầu tư theo Thông tư 03/2016/TTBKHCN (trước Thông tư 03/2016 TT-BKHCN
là thẩm tra công nghệ theo Thông tư số
10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ
KH&CN). Đã tổ chức thẩm định, cho ý kiến
về công nghệ đối với 30 dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh. Nhìn chung, bước đầu việc tổ
chức thẩm định cho ý kiến về công nghệ đã
góp phần giúp các nhà đầu tư lựa chọn và
đưa ra các giải pháp công nghệ phù hợp với
quy định.
Về sở hữu trí tuệ, hoạt động thông tin
tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá
nhân xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
được chú trọng. Trong năm 2016, đã hướng
dẫn cho 84 tổ chức, cá nhân đăng ký xác lập
quyền SHTT. Bên cạnh đó, đã tổ chức hướng
dẫn cách sử dụng Thư viện số về sở hữu
công nghiệp (Ip lib). Số lượng các nhãn hiệu
hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp
hữu ích, sáng chế… được đăng ký và được cấp
văn bằng bảo hộ của tỉnh Thanh Hóa tăng
so với năm trước. Có 212 đơn đăng ký bảo
hộ quyền sở hữu công nghiệp (1 sáng chế,
05 kiểu dáng công nghiệp và 206 nhãn hiệu);
có 58 văn bằng đã được cấp (02 kiểu dáng
công nghiệp; 55 nhãn hiệu và 01 chỉ dẫn địa lý).
Đến hết năm 2016, Thanh Hóa đã có 4 chỉ
dẫn địa lý được bảo hộ (trong tổng số 51 chỉ
dẫn địa lý được cấp văn bằng bảo hộ tại Việt
Nam). Hiện nay, các sản phẩm đã được bảo
hộ chỉ dẫn địa lý đang từng bước phát huy ưu
thế. “Mắm tôm Hậu lộc” đã đạt tiêu chuẩn và
xuất ra các thị trường như Mỹ, Nga, Pháp,
Hàn Quốc, Canada; sản phẩm “Chiếu cói
Nga Sơn” được xuất ra thị trường Nhật Bản.

4

SỐ 04/2016

Sản phẩm “Bưởi luận Văn” đang được ưa
chuộng vào dịp Tết...
Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tiếp tục
đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng trong các cơ quan hành chính nhà
nước. Bắt đầu chính thức tổ chức triển khai
việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISo 9001: 2008 đến cấp xã.
Tăng cường kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường
chất lượng; kiểm tra về đo lường trên địa bàn
tỉnh tại 84 cơ sở, phát hiện 17 cơ sở vi phạm;
kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa tại
1.693 lượt cơ sở, phát hiện và xử lý 219 cơ sở
vi phạm. Phong trào Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia tiếp tục được duy trì. Năm 2016, tỉnh
đã lựa chọn và đang đề xuất Hội đồng quốc
gia tặng Giải thưởng chất lượng cho 03 doanh
nghiệp (01 giải Vàng và 02 giải Bạc).
Về an toàn bức xạ và hạt nhân, đã tăng
cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ
sở bức xạ chấp hành pháp luật về an toàn
bức xạ. Tỷ lệ các cơ sở bức xạ trên địa bàn
đã được cấp giấy phép đạt 98%. Tất cả các
nguồn phóng xạ được sử dụng, bảo quản
theo quy định. Kế hoạch ứng phó sự cố bức
xạ và hạt nhân tỉnh Thanh Hóa đang được
triển khai thực hiện. an toàn bức xạ và hạt
nhân trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 được
đảm bảo, không có sự cố xảy ra.
Công tác thông tin KH&CN tiếp tục đẩy
mạnh với ấn phẩm Thông tin KH&CN Thanh
Hóa, lịch Khoa học năm 2016, Tạp chí
KH&CN truyền hình, Bản tin Công nghệ chọn
lọc, Thông tin TBT...; tăng cường phối hợp với
các cơ quan báo chí Tw và địa phương tuyên
truyền về hoạt động KH&CN của tỉnh. Những
kết quả hoạt động thông tin KH&CN đã góp
phần nâng cao nhận thức của các cấp, các
ngành và cả cộng đồng về vị trí, vai trò của
KH&CN đối với phát triển KT-XH, những chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và
của tỉnh về phát triển KH&CN, góp phần thúc
đẩy hoạt động KH&CN phục vụ sản xuất và
đời sống trên địa bàn toàn tỉnh.
Sáu là, hoạt động KH&CN ở cơ sở tiếp tục
được đẩy mạnh
Tính đến năm 2016, có 21/27 huyện, thị xã,
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thành phố bố trí phòng thực hiện chức năng
quản lý KH&CN là phòng Kinh tế hoặc Kinh
tế và Hạ tầng; 8 huyện giao cho phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn. Các huyện
đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ,
khuyến khích áp dụng các tiến bộ KH&CN
vào sản xuất, cơ giới hóa đồng bộ, xây dựng
“cánh đồng mẫu lớn”, phát triển các trang
trại, phát triển các làng nghề; Hỗ trợ đầu tư
hệ thống xử lý môi trường, ứng dụng công
nghệ mới, kiểm soát ô nhiễm môi trường… tại
địa phương; triển khai các mô hình trồng
khảo nghiệm các giống lúa mới (ĐT37,
DDT120, thảo dược ĐT128; Giống lúa lai
6129 Vàng; Giống lúa thuần BQ, HBT14,
lam Sơn 8, SV181, Đại dương 2 ...). Một số
mô hình thâm canh năng suất cao và chất
lượng tốt được quan tâm, tập trung triển khai
đạt hiệu quả như: mô hình trồng Dưa Kim
hoàng hậu tại huyện Đông Sơn; Mô hình
trồng thâm canh bưởi luận Văn tại huyện
Thọ Xuân; Mô hình trồng Dâu lai VH15 và
GQ2 tại huyện Thiệu Hóa; Mô hình trồng cây
Gai tại huyện Cẩm Thủy... Việc cơ giới hóa
đồng bộ, xây dựng “cánh đồng mẫu lớn”, ứng
dụng sản xuất mạ khay, máy cấy vào sản
xuất được triển khai mạnh ở các huyện: Thiệu
Hóa, Yên Định, Đông Sơn, Hoằng Hóa, Vĩnh
lộc, Thạch Thành… Các mô hình chuyển đổi
đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các
loại cây trồng khác được các huyện Thọ
Xuân, Triệu Sơn, Nga Sơn… quan tâm chỉ
đạo triển khai. Phát triển vùng rau an toàn,
thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản
phẩm đạt kết quả tốt tại các huyện: Đông
Sơn, Thọ Xuân, Yên Định, Quảng Xương,
Hoằng Hóa, lang Chánh… Trong lĩnh vực
chăn nuôi, các huyện Vĩnh lộc, Đông Sơn,
Nông Cống, Yên Định, Thiệu Hóa… đã xây
dựng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh
học. Mô hình thử nghiệm nuôi gà Quý phi và
gà ri lai thả vườn tại thành phố Thanh Hóa;
Mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại
xã Thiệu Nguyên và xã Thiệu Hợp, huyện
Thiệu Hóa; Mô hình nuôi Vịt Cổ lũng tại
huyện Bá Thước. Mô hình nuôi cá Tầm, cá

Hồi tại huyện lang Chánh.
Quản lý nhà nước về KH&CN được các
huyện, thị xã, thành phố quan tâm triển khai.
Các huyện, thị xã đã tích cực trong việc đề
xuất, tham gia các nhiệm vụ KH&CN cấp
quốc gia, cấp tỉnh. Trong năm 2016, có 17
nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia và cấp tỉnh
do huyện, thị xã chủ trì thực hiện. Việc phối
hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm
tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động
KH&CN được tăng cường. Các huyện tiếp tục
duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISo 9001: 2008 trong hoạt
động các cơ quan UBND huyện; bắt đầu triển
khai kế hoạch áp dụng hệ thống tiêu chuẩn
chất lượng ISo 9001:2008 trong hoạt động
đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai
đoạn 2016 - 2020.
Tóm lại, trong năm 2016 các đề án,
chương trình, kế hoạch phát triển KH&CN
của tỉnh đã được xây dựng, ban hành đầy đủ,
kịp thời, làm cơ sở và định hướng cho phát
triển KH&CN của tỉnh trong cả giai đoạn
2016 - 2020. Các văn bản quản lý hoạt động
KH&CN đã được xây dựng ban hành tương
đối đầy đủ trên tinh thần đổi mới của luật
KH&CN năm 2013, tạo cơ sở pháp lý để đổi
mới hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh.
Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh. Số lượng
đề xuất và số lượng các nhiệm vụ KH&CN
cấp quốc gia tăng mạnh. Các nhiệm KH&CN
cấp tỉnh năm 2016 đã bám sát vào mục tiêu,
nội dung của các chương trình KH&CN trọng
điểm tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.
Kết quả của nhiều nhiệm vụ KH&CN đã được
ứng dụng trong sản xuất và đời sống. Quản lý
nhà nước về công nghệ, phát triển tiềm lực
KHCN, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu
chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được tăng
cường. Hoạt động KH&CN cơ sở tiếp tục
được đẩy mạnh. Bên cạnh những kết quả
quan trọng đã đạt được, còn không ít những
vấn đề đang đặt ra đòi hỏi KH&CN tỉnh
Thanh Hóa cần phải tiếp tục đổi mới trong
những năm tới.
SỐ 04/2016
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Năm 2017 - phương hướng và nhiệm vụ
chủ yếu
Bước sang năm 2017, hoạt động KH&CN
trên địa bàn tỉnh cần bám sát vào việc thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã
được xác định trong Kế hoạch hành động
thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực
nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến
bộ KHKT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVIII và Đề án phát triển KH&CN tỉnh Thanh
Hóa giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, phương
hướng xuyên suốt là "Nâng cao năng lực đẩy mạnh ứng dụng - đổi mới quản lý" hoạt
động KH&CN ở tất cả các ngành, các cấp,
các địa phương. Các nhiệm vụ chủ yếu cần
triển khai thực hiện trong năm 2017 là:
* Đối với Sở Khoa học và Công nghệ
Một là, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các
đề án, chương trình, văn bản pháp quy trong
lĩnh vực KH&CN. Trong năm 2017 xây dựng,
trình UBND tỉnh: Chính sách khuyến khích
phát triển KH&CN để KH&CN thực sự là khâu
đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; Quy
định về khen thưởng trong lĩnh vực KH&CN
nhằm động viên khuyến khích các tổ chức, cá
nhân có thành tích trong hoạt động KH&CN;
Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh
nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn
2017 - 2025; Quy định quản lý công nghệ
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm đảm bảo
thống nhất trong công tác quản lý công nghệ
trên địa bàn tỉnh.
Hai là, tiếp tục tăng cường đấu mối với các
chương trình KH&CN quốc gia; tích cực hướng
dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đề
xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia theo
yêu cầu của từng chương trình. Tổ chức sớm
việc xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm
2018; tập trung xác định cho được những
nhiệm vụ KH&CN có sức đột phá và khả năng
lan tỏa lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh. Tổ chức tốt việc quản lý các nhiệm vụ
KH&CN trong kế hoạch năm 2017, từ khâu
đánh giá thuyết minh, kiểm tra đánh giá giữa
kỳ, đến nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ
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KH&CN. Tổ chức triển khai thực hiện việc bàn
giao kết quả của nhiệm vụ KH&CN cho đơn vị
đề xuất đặt hàng hoặc đơn vị ứng dụng.
Ba là, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020, Kế
hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
ISo 9001: 2008 vào UBND cấp xã, Kế hoạch
ứng phó sự cố hạt nhân cấp tỉnh.
Bốn là, tích cực hướng dẫn các doanh
nghiệp thành lập Quỹ phát triển KH&CN của
doanh nghiệp để tạo thêm nguồn vốn đầu tư
cho KH&CN.
Năm là, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc
thẩm định công nghệ các dự án đầu tư theo
quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BKHCN.
Sáu là, tổ chức đánh giá xây dựng cơ sở
dữ liệu các chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực
KH&CN, xác định một số chỉ tiêu chủ yếu về
KH&CN của tỉnh (TFP, tỷ trọng sản phẩm
công nghệ cao, sản phẩm ứng dụng công
nghệ cao...).
Bảy là, tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực
của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung
tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công
nghệ sinh học, Trung tâm thông tin ứng dụng
chuyển giao KH&CN, Trung tâm kỹ thuật tiêu
chuẩn đo lường chất lượng.
* Đối với các sở, ngành, UBND các
huyện, thị xã, thành phố
Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nội dung,
nhiệm, giải pháp thuộc trách nhiệm của sở,
ngành, địa phương đã được UBND tỉnh giao
tại Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột
phá về nâng cao năng lực nghiên cứu ứng
dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT phục
vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đề án
phát triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn
2016 - 2020. Trong đó năm 2017 tập trung
vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Một là, xây dựng, trình UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính
sách, chương trình, dự án, kế hoạch đã được
UBND tỉnh giao.
Hai là, chủ động xác định các sản phẩm
cần có đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu
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quả của ngành, của địa phương; trên cơ sở
đó tổ chức triển khai thực hiện đổi mới công
nghệ thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng tiên tiến, xác lập quyền sở hữu trí tuệ
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu
quả của sản phẩm.
Ba là, lựa chọn, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh, nhiệm vụ công nghệ cấp bộ,
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đối với những
vấn đề KH&CN của ngành, địa phương cần
có sự hỗ trợ của tỉnh, của bộ, của Trung ương.
Đặc biệt, cần tập trung khai thác các chương
trình KH&CN quốc gia, các chương trình
KH&CN của các bộ, ngành Trung ương.
Bốn là, rà soát, đánh giá nhu cầu và thực
trạng sử dụng nhân lực KH&CN chất lượng
cao trong từng ngành, từng địa phương, 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.
Năm là, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết
bị của các phòng thí nghiệm, thử nghiệm, các
tổ chức KH&CN trực thuộc các sở, ngành để
có phương án đầu tư bổ sung nhằm đáp ứng
yêu cầu.
Sáu là, triển khai thực hiện có hiệu quả kế
hoạch áp dụng ISo 9001: 2008 đến UBND
cấp xã. Phấn đấu trong năm 2017 có đủ số
lượng UBND xã, phường, thị trấn áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng ISo 9001: 2008
theo kế hoạch đã đề ra.
Bảy là, đẩy mạnh phong trào lao động
sáng tạo, lựa chọn các kỹ thuật tiến bộ, các
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại
địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ
KH&CN trên địa bàn.

TÍN NGƯỠNG THỜ CÁC VỊ THẦN BIỂN...
thác các loại hình di sản văn hóa vật thể và
phi vật thể còn tiềm ẩn liên quan tới các vị
thần biển trong dân gian ở các làng biển. Tổ
chức phân loại, nghiên cứu và bảo tồn các
loại hình di sản văn hóa biển và lưu giữ một
cách tốt nhất. Thường xuyên phổ biến, giới
thiệu các giá trị của di sản văn hóa, tín
ngưỡng biển để mọi người dân có ý thức quý
trọng, gìn giữ lưu truyền và phát huy những
giá trị đó trong cuộc sống.
Tổ chức xuất bản thành các sản phẩm:
Sách, ảnh, băng hình, băng tiếng, giới thiệu
trên Internet, mở các trang web với chủ đề
"Tín ngưỡng thờ các vị thần biển xứ Thanh"
để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thưởng thức
các loại hình di sản văn hóa biển cho các đối
tượng có nhu cầu đặc biệt là lớp trẻ.
Cần khuyến khích và có chế độ đãi ngộ
các nghệ nhân dân gian - lão ngư, chính họ là
“ báu vật nhân văn sống” để họ không những
là người lưu giữ bảo tồn mà còn truyền dạy
cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và du
khách về những tri thức, văn hóa, tín ngưỡng
dân gian biển do các thế hệ từ xa xưa để lại.

(Tiếp theo trang 18)

Đầu tư kinh phí thỏa đáng cho việc sưu
tầm, nghiên cứu, phục dựng, phổ biến và
quảng bá các loại hình di sản văn hóa và tín
ngưỡng thờ các vị thần biển. Tiếp tục đẩy
mạnh công tác xã hội hóa trong việc trùng tu
di tích, đền, miếu, công trình thờ tự các vị
thần biển nhằm bảo tồn và phát huy giá trị
các loại hình di sản văn hóa biển phục vụ
phát triển du lịch bền vững trên địa bàn tỉnh.
Bảo tồn, phát huy các giá trị của tín
ngưỡng thờ các vị thần biển tỉnh Thanh Hóa
là công việc vừa cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu
dài nhằm thực hiện thắng lợi chương trình
phát triển du lịch mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVIII đã đặt ra. Tín ngưỡng thờ các vị
thần biển tỉnh Thanh Hóa trải qua hàng nghìn
năm đã góp phần hình thành sắc thái văn hóa
xứ Thanh, những giá trị đó chính là tiềm năng
vô cùng to lớn để những người làm công tác
quản lý, hoạt động du lịch và những người
dân biển khai thác và phát huy một cách
khoa học, hiệu quả nhằm phát triển du lịch
bền vững trong thời kỳ đổi mới, hội nhập với
các nước trong khu vực và quốc tế./.
SỐ 04/2016
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XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI
PGS,TS Nguyễn Mạnh An *

1. Thực trạng chương trình đào tạo
ngành Kỹ thuật công trình xây dựng và
Công nghệ thông tin hiện nay.
Trước khi có luật Giáo dục đại học, việc
xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) các
ngành nói chung và ngành kỹ thuật công
trình xây dựng, công nghệ thông tin (CNTT)
nói riêng phải dựa trên khung CTĐT do Bộ
GD&ĐT ban hành, do đó CTĐT hiện hành có
một số hạn chế sau:
- Khối kiến thức giáo dục đại cương khá
nhiều chiếm gần 40% khối lượng của cả
CTĐT (ngành Kỹ thuật công trình xây dựng
42/150TC, ngành CNTT 50/135 TC).
- Một số học phần thuộc khối kiến thức
giáo dục đại cương không cần thiết vì ít hoặc
không hỗ trợ kiến thức ngành;
- Một số học phần kiến thức cơ sở, kiến thức
ngành còn nặng tính hàn lâm, lý thuyết; thiếu
tính cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội;
thời lượng của mỗi học phần chưa hợp lý có
học phần quá nhiều, có học học phần quá ít...
- Nội dung mô tả, phân bổ thời gian các
hoạt động dạy học còn tập trung nhiều vào lý
thuyết, ít hoặc thiếu thực hành. Ngành Kỹ
thuật công trình xây dựng có số giờ thực hành
688/2250 tổng số giờ (chiếm 30,58%), ngành
CNTT có 560/2025 giờ (chiếm 27,65%).
- Còn thiếu những học phần chuyên biệt
phục vụ cho ngành hẹp.
* Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
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- Hàng năm, mặc dù đã có sự tham khảo
các chương trình tiên tiến, dựa vào sự phản
hồi của người học, giảng viên để điều chỉnh,
cập nhật CTĐT nhưng với việc sử dụng
khung CTĐT có sẵn, nên tính mềm dẻo trong
CTĐT còn hạn chế.
2. Những điểm mới của chương trình
đào tạo theo định hướng ứng dụng đáp
ứng nhu cầu xã hội.
Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm
xây dựng và ban hành CTĐT theo những quy
định về quy trình xây dựng chương trình, cập
nhật và đánh giá CTĐT do Bộ GD&ĐT ban
hành. Việc xây dựng CTĐT ở Trường Đại học
Hồng Đức đối với các ngành nói chung và
ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, CNTT
nói riêng theo định hướng ứng dụng đáp ứng
nhu cầu xã hội có những điểm mới sau:
2.1. Về quy trình xây dựng CTĐT
Từ những quy định của Bộ GD&ĐT về xây
dựng CTĐT một quy trình khoa học đã được
áp dụng tại Trường Đại học Hồng Đức với
một số mục tiêu sau:
Một là: Xây dựng được chuẩn đầu ra
Để xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của
ngành đào tạo, phải xây dựng hồ sơ năng lực
thông qua khảo sát các đơn vị sử dụng lao
động, các nhà khoa học, cựu sinh viên, giảng
viên, các tổ chức nghề nghiệp khác, chuẩn
năng lực nghề nghiệp,… từ đó xây dựng mục
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tiêu đào tạo chung, quy định về nội dung kiến
thức chuyên môn; kỹ năng thực hành, khả
năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn
đề; công việc mà người học có thể đảm nhận
sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù
khác đối với từng trình độ, ngành đào tạo.
Hai là: Xác định được nội dung, cấu trúc
chương trình đáp ứng chuẩn đầu ra.
Trên cơ sở chuẩn đầu ra của ngành đào
tạo tiến hành xác định cấu trúc, khối lượng
kiến thức cần thiết, xây dựng nội dung và
mục tiêu cụ thể của các học phần, đảm bảo
CTĐT đáp ứng mục tiêu đào tạo và chuẩn
đầu ra.
Ba là: Đổi mới phương pháp dạy học,
kiểm tra đánh giá đáp ứng CTĐT theo định
hướng ứng dụng và phát triển năng lực
người học.
Từ nội dung, mục tiêu cụ thể của mỗi học
phần, phương pháp giảng dạy, phương pháp
kiểm tra đánh giá phải được đổi mới đồng bộ
để đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực
người học. Trong các đề cương chi tiết học
phần thể hiện phương pháp dạy học tích cực,
tăng cường học tại xưởng thực hành và thực
địa, ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học,
tăng thời lượng thảo luận, bài tập, thực hành;
công khai hình thức đánh giá kết quả học dựa
trên năng lực của người học, đánh giá theo
quá trình, tăng cường đánh giá kết quả người
học bằng hình thức vấn đáp, thực hành, trắc
nghiệm, bài tập lớn, ...
2.2. Kết quả nổi bật thực hiện xây dựng
hai CTĐT
(1) CTĐT các ngành Kỹ thuật công trình
xây dựng, CNTT được xây dựng đã dựa trên
kết quả phân tích số liệu ý kiến đóng góp của
các bên liên quan (nhà tuyển dụng, nhà khoa
học, cựu sinh viên, giảng viên, các tổ chức xã

hội nghề nghiệp khác) và tham khảo các
CTĐT tiên tiến trong và ngoài nước (ngành
Kỹ thuật công trình từ các trường Đại học
Công nghệ Nanyang Singapore, Đại học
Khoa học và Công nghệ Đài loan, Học viện
Công nghệ Châu Á; ngành CNTT từ Đại học
wollongong, Úc(1) và Đại học rMIT University,
australia(2). Đây là hai ngành thuộc khối kỹ
thuật nên được chú trọng nâng tỷ lệ học phần
chung cho 2 ngành.
(2) Đối với CTĐT ngành Kỹ thuật công
trình xây dựng: Đã giảm số tín chỉ trong
CTĐT xuống còn 142 tín chỉ, trong đó khối
kiến thức giáo dục đại cương 32 tín chỉ
(chiếm 30%) gồm những học phần phù hợp
với chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, còn lại
tập trung cho kiến thức ngành; giảm thời
lượng học lý thuyết, tăng thời gian thảo luận,
bài tập, thực hành, thực tế trong đó chú trọng
việc thực hiện gắn kết giữa kiến thức lý thuyết
với thực tế; bổ sung những học phần chuyên
biệt, mang tính định hướng ứng dụng cho lĩnh
vực chuyên sâu (xây dựng công trình dân
dụng và công nghiệp, xây dựng công trình
giao thông, xây dựng công trình thủy); tăng
số tín chỉ tự chọn (46 tín chỉ - chiếm 32%)
nhằm tạo ra tính mềm dẻo trong đào tạo và
lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với định
hướng nghề. Trong mỗi học phần, xác định
được kiến thức và kỹ năng đạt được, chú
trọng đến năng lực làm được gì sau khi kết
thúc mỗi học phần.
Đối với CTĐT ngành Công nghệ thông tin:
Đã giảm số tín chỉ trong CTĐT xuống còn
126 tín chỉ, trong đó khối kiến thức giáo dục
đại cương 36 tín chỉ (chiếm 28,12%) gồm
những học phần phù hợp với chuyên ngành
Công nghệ thông tin, còn lại tập trung cho
kiến thức ngành; cắt giảm những học phần

(1) http://www.uow.edu.au/handbook/yr2014/ug/H14006870.html6
(2) http://www.rmit.edu.au/study-with-us/levels-of-study/undergraduate-study/bachelor-degrees/bp162/programstructure/bp162opn9auscy)
SỐ 04/2016
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nặng về kiến thức hàn lâm, bổ sung những
học phần chuyên biệt, mang tính định hướng
ứng dụng cho lĩnh vực chuyên sâu (Mạng
máy tính, Hệ thống thông tin và an toàn
thông tin); khối kiến thức tự chọn trong
chương trình chiếm tỉ lệ khá cao (25 tín chỉ
chiếm 20%), điều này giúp cho CTĐT có tính
mở và tính liên thông cao, cho phép người đã
tốt nghiệp bậc cao đẳng ngành CNTT tiếp tục
học lấy bằng đại học; tính liên thông ngang
cho phép người học từ các ngành gần (Điện
tử Viễn thông, Kỹ thuật Công nghệ, Kỹ thuật
công trình…) có thể học lấy văn bằng 2 ngành
CNTT. Ngoài ra, CTĐT được thiết kế để có
hai nhánh chuyên ngành hẹp (nhóm an ninh
mạng và Công nghệ phát triển ứng dụng); tạo
điều kiện để sinh viên có nhiều lựa chọn hơn
trong quá trình học tập.
(3) Tổ chức biên soạn 5 tài liệu dạy học
phù hợp với CTĐT, nội dung, phương pháp
dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá theo
định hướng ứng dụng và phát huy năng lực
người học: Tin học cơ sở, Mạng máy tính, Xử
lý ảnh, lý thuyết đồ thị, Vật lý kỹ thuật.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG...
Về phía UBND tỉnh Thanh Hóa: Chỉ đạo
các sở, ban, ngành các cấp phối hợp, tạo
điều kiện để Sở KH&CN triển khai thực hiện
tốt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thanh Hóa. Cụ
thể: 1) Sở Tài chính thẩm định và trình
UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp
KH&CN cho Chương trình theo hướng ưu
tiên và tăng dần hàng năm; 2) Sở Thông tin
và Truyền thông và các cơ quan thông tấn
báo chí trên địa bàn tỉnh cần tăng cường phối
hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền
kiến thức về sở hữu trí tuệ, tình hình triển
khai và kết quả thực hiện của Chương trình;
3) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các cơ
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2.3. Khả năng đáp ứng yêu cầu của xã
hội của hai CTĐT
CTĐT đã được xây dựng khoa học, đúng
quy định và có mục tiêu, nội dung được xây
dựng theo hướng phát triển kết quả nghiên
cứu cơ bản, ứng dụng các công nghệ nguồn
thành các giải pháp công nghệ, quy trình
quản lý, thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục
vụ nhu cầu đa dạng của con người; được cụ
thể hóa trong từng học phần, khối kiến thức.
Cùng với đổi mới mục tiêu, nội dung, cấu
trúc chương trình là việc đổi mới tổ chức đào
tạo, trong đó chú trọng tới việc đổi mới về
phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra
đánh giá kết quả học tập theo định hướng tích
cực hóa người học; thông qua hoạt động học,
hoạt động thực tiễn hình thành, phát huy, phát
triển năng lực của người học. Giáo trình, tài
liệu dạy học được nhà trường tuyển chọn đảm
bảo tính hiện đại, cập nhật, gắn với yêu cầu
phát triển năng lực của người học; khuyến
khích giảng viên biên soạn tài liệu dạy học
phù hợp với nội dung của học phần và đáp
ứng được chuẩn đầu ra của ngành đào tạo.

(Tiếp theo trang 15)

quan, đơn vị có liên quan cần chủ động phối
hợp với Sở KH&CN để xây dựng kế hoạch
hàng năm, xác định nhiệm vụ và tổ chức
triển khai thực hiện các nội dung công việc
thuộc phạm vi, trách nhiệm của ngành, đơn
vị mình quản lý; 4) UBND các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp tuyên truyền, vận động
các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên
địa bàn tích cực tham gia các hoạt động
thuộc Chương trình, xây dựng kế hoạch cụ
thể để triển khai tại địa phương mình. Đồng
thời, cần rà soát, xác định danh mục các sản
phẩm đặc sản, truyền thống, sản phẩm có
thế mạnh để xây dựng, quảng bá và phát
triển thương hiệu bền vững./.
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ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
TÀI SẢN TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
TS. Nguyễn Ngọc Túy*

Thanh Hóa là tỉnh có nhiều sản phẩm đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao, đặc biệt là
các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn liền với các vùng địa lý. Để nâng
cao chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đem lại lợi nhuận
cao cho người sản xuất, trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN)
Thanh Hóa đã hỗ trợ tạo lập và phát triển thành công nhiều tài sản trí tuệ là các sản
phẩm thế mạnh ở địa phương. Bài viết chia sẻ một vài kinh nghiệm từ thực tiễn cùng một
số đề xuất trong việc hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ từ các đặc sản của tỉnh trong thời
gian tới.
Công tác hỗ trợ và phát triển tài sản trí
tuệ ở Thanh Hóa
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ giai đoạn 2012-2015 tỉnh Thanh Hóa
được ban hành theo Quyết định số 3404/QĐUBND ngày 16/10/2012 của Chủ tịch UBND
tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là Chương
trình). Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện (từ
10/2012 đến 12/2015), Chương trình đã góp
phần gia tăng số lượng đơn đăng ký xác lập
quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
hỗ trợ tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí
tuệ đối với 11 sản phẩm đặc sản địa phương
(2 chỉ dẫn địa lý, 4 nhãn hiệu tập thể; 5 nhãn
hiệu chứng nhận); hỗ trợ ứng dụng 1 giải
pháp hữu ích số để sản xuất gạch không
nung từ bột đá phế thải; 5 Hội được hỗ trợ
thành lập để quản lý tài sản trí tuệ cộng đồng;
tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 200 lượt
người... Dưới đây là một số sản phẩm truyền
thống đặc trưng của tỉnh đã được hỗ trợ tạo
lập, quản lý và phát triển tốt:
“Bưởi Luận Văn” là sản phẩm gắn liền với
khu di tích lịch sử lam Kinh (xã lam Sơn,
huyện Thọ Xuân). Năm 1418-1428, trong cuộc
khởi nghĩa lam Sơn đánh đuổi giặc Minh, vua

Đặc sản bưởi tiến vua của làng Luận Văn (Thanh Hóa)

lê Thái Tổ đã đóng quân tại đây và lấy tên làng
luận Văn (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân)
đặt cho sản phẩm bưởi của làng. Từ đó, hàng
năm người dân địa phương chọn bưởi luận
Văn làm sản phẩm tiến vua. Bưởi luận Văn rất
được ưa chuộng trên thị trường, nhất là vào các
dịp ngày rằm, mùng một, và đặc biệt là trong
dịp Tết Nguyên Đán do bưởi có màu đỏ, mùi
thơm đặc trưng không giống bất kỳ loại bưởi
nào khác; đồng thời có thể neo trái trên cây
đến dịp Tết Nguyên Đán dù bưởi chín từ tháng
9-10 âm lịch. Khoảng 2 năm trở lại đây, nhu
cầu trên thị trường về loại bưởi này tăng cao,
giúp giá bán tăng gần gấp đôi. rõ ràng, giá trị
gia tăng của bưởi luận Văn là nhờ vào danh

* Phó Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa.
SỐ 04/2016

11

nghieân cöùu - trao ñoåi

tiếng do được bảo hộ thương hiệu (chỉ dẫn địa
lý), hay nói cách khác, nhờ có thương hiệu mà
giá của bưởi luận Văn cao hơn hẳn so với sản
phẩm cùng loại không được bảo hộ.
“Nước mắm Khúc Phụ” được chiết xuất
từ cốt cá cơm và cá nục, mang đậm hương vị
của biển cả và nét đặc trưng rất riêng của
vùng biển Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Nghề
làm nước mắm ở Khúc Phụ ra đời từ cuối thế
kỷ XVII do thương gia Cao Văn Điển, ở Đức
Thọ, Hà Tĩnh truyền tới; sản phẩm nổi tiếng
từ nhiều đời nay, được phân phối rộng khắp
các tỉnh phía Bắc, thậm chí sang tận Hồng
Kông, Trung Quốc. Việc xây dựng thành
công nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm “Nước
mắm Khúc Phụ” không chỉ gìn giữ và nâng
cao giá trị sản phẩm, mà còn giúp chuyển đổi
sang mô hình sản xuất hàng hóa tập trung,
góp phần nâng cao thu nhập cho số đông
người lao động ở địa phương. Hiện nay, ở xã
Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa (chủ yếu ở
3 thôn Bắc Sơn, Hợp Tân và Hồng Kỳ) có
khoảng 1.000 hộ chế biến và kinh doanh
nước mắm, với sự tham gia của gần 1.500 lao
động, riêng thôn Bắc Sơn có tới 450/600 hộ
tham gia làm nghề. Thu nhập trung bình ở
các thôn này khoảng 7 triệu đồng/người/năm,
cao gần gấp đôi so với các thôn khác. Mỗi
năm, ở đây sản xuất khoảng 15 đến 18 triệu
lít nước mắm các loại, giá trị đạt 20-23 tỷ
đồng, chiếm 35% tổng giá trị sản xuất của địa
phương. Từ khi nước mắm Khúc Phụ được
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) trao chứng
nhận, có thương hiệu, nhãn mác rõ ràng đã
củng cố lòng tin cho người tiêu dùng, giúp thị
trường không ngừng được mở rộng, tạo ra
một thương hiệu mới đầy sức sống.
“Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng”: Đã
chính thức được đăng bạ Nhãn hiệu tập thể
năm 2015, số Giấy chứng nhận 255705,
ngày cấp 15/12/2015. Nước mắm Do Xuyên Ba làng Tĩnh Gia là một trong những sản
phẩm đặc trưng của vùng ven biển tỉnh
Thanh Hóa, Việt Nam. Nghề làm nước mắm
ở Do Xuyên - Ba làng đã hình thành hàng
trăm năm. Nước mắm Do Xuyên - Ba làng
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được người dân sử dụng rất thường xuyên
trong bữa ăn hàng ngày hoặc chế biến ra
nhiều món ăn có hương vị thơm ngon. Nước
mắm Do Xuyên - Ba làng chẳng những là
một loại nước mắm được nhiều người dân tỉnh
Thanh Hóa tiêu dùng mà còn được tiêu dùng
ở nhiều vùng miền trong cả nước và có tiềm
năng xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện nay,
nghề làm nước mắm đã và đang phát triển
mạnh, là nghề truyền thống của địa phương
với hơn 66 cơ sở lớn nhỏ và hơn 100 hộ sản
sản xuất và buôn bán nhỏ lẻ. Đưa ra thị
trường trên 4 triệu lít sản phẩm mỗi năm, đòi
hỏi sự liên kết xây dựng một thương hiệu
chung (nhãn hiệu dùng cho tập thể) để nâng
cao chất lượng, uy tín của sản phẩm và tính
cạnh tranh trên thị trường.
“Bánh gai Tứ Trụ” là sản phẩm từ lâu đời
của làng Mía, xã Thọ Diên, huyện Thọ Xuân,
Thanh Hóa. Từ thế kỷ thứ XV, người dân làng
Mía đã làm “bánh gai Tứ Trụ” để cúng giỗ lê
lợi, lê lai và ông bà tổ tiên trong dịp Tết
Nguyên đán và các dịp lễ hội. Dần dần, nghề
làm bánh gai được phổ biến ra các làng khác
trong xã Thọ Diên, trở thành đặc sản nổi
tiếng ở xứ Thanh, cũng như trên cả nước. Mùi
thơm của lá chuối khô quện lẫn với bột nếp,
lá gai, đậu xanh, dừa tươi, cùng bí quyết làm
bánh hàng trăm năm tạo nên hương vị đặc
trưng riêng, rất lôi cuốn của bánh gai Tứ Trụ.
Sản phẩm này cùng với chè Sánh, chè lược
và cá rô Đầm Sét đã tạo nên thương hiệu cho
vùng đất Thọ Xuân, là món quà không thể
thiếu khi du khách đến thăm khu Di tích lịch
sử lam Kinh. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ
nhãn hiệu tập thể “bánh gai Tứ Trụ” không
chỉ góp phần giữ gìn và phát triển thương
hiệu cho đặc sản địa phương, mà còn giúp
nhiều người dân ở Thọ Diên xóa nghèo,
nhiều hộ vươn lên làm giàu từ chính hương vị
đậm đà bản sắc quê hương, bản sắc dân tộc.
Khi Thành nhà Hồ được UNeSCo công
nhận là Di sản văn hóa Thế giới (năm 2011),
một trong những việc cần làm để phát triển
du lịch của vùng là phải xây dựng và phát
triển những sản phẩm du lịch đặc trưng phục

nghieân cöùu - trao ñoåi

vụ du khách. Trên cơ sở đó, huyện Vĩnh lộc
đã phối hợp với Sở KH&CN Thanh Hóa triển
khai thực hiện dự án “Xây dựng, quản lý và
phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè lam
Phủ Quảng cho sản phẩm chè lam huyện
Vĩnh lộc, tỉnh Thanh Hóa”. Chè lam Phủ
Quảng là sản phẩm đặc trưng của vùng trung
du tỉnh Thanh Hóa, trong đó huyện Vĩnh lộc
là trung tâm. Vào thời hoàng kim nhất những năm 80 của thế kỷ XX, chè lam Phủ
Quảng “ra Bắc vào Nam”, trở thành hàng hóa
được nhiều người ưa chuộng, giúp nhiều hộ
gia đình làm nghề trở nên giàu có. Nhờ sự
pha chế theo tỷ lệ phù hợp các nguyên liệu
nếp cái hoa vàng, mật mía, lạc nhân, gừng
tươi, mạch nha và một số gia vị theo bí quyết
gia truyền, chè lam Phủ Quảng có mùi thơm
của lạc, bột nếp cái hoa vàng, gừng tươi, vị
giòn tan khi thưởng thức… hòa quyện với
nhau, tạo thành nét đặc trưng rất riêng mà
những sản phẩm cùng loại không có được.
Được xây dựng nhãn hiệu chứng nhận, Chè
lam Phủ Quảng sẽ ngày càng được nhiều
người biết đến khi có trong danh sách 50 quà
tặng đặc sản Việt Nam.

Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam Phủ Quảng”

“Tơ Hồng Đô” (xã Thiệu Đô, huyện Thiệu
Hóa) từng dệt nên thương hiệu cho cả một
vùng đất ở xứ Thanh. Từ trước năm 1945,
nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt nhiễu...
ở Hồng Đô đã phát triển thành làng nghề
truyền thống. Cùng với lụa Hà Đông, tơ Nam

Định... nhiễu Hồng Đô nổi tiếng khắp cả nước
nhờ những bí quyết nghề đặc trưng và quý
hiếm. Tuy nhiên, do đầu ra của sản phẩm
không ổn định nên có thời điểm nghề này
tưởng chừng bị mai một. Trước tình hình đó,
được sự hỗ trợ của Sở KH&CN Thanh Hóa,
UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức thực hiện
thành công dự án “Xây dựng, quản lý và phát
triển nhãn hiệu tập thể Tơ Hồng Đô cho sản
phẩm tơ truyền thống xã Thiệu Đô”. Việc xây
dựng và phát triển thương hiệu tơ Hồng Đô
không chỉ tạo được đầu ra ổn định cho sản
phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, mà
còn giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao
động nhàn rỗi, mang lại giá trị kinh tế cao cho
người dân, góp phần gìn giữ và phát triển nghề
truyền thống ở địa phương. Về hiệu quả của
dự án, xã Thiệu Đô hiện có gần 200 hộ tham
gia trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt nhiễu;
nhờ chuyển sang trồng giống dâu mới (VH 15,
GQ 2), nên gần 20 ha dâu của xã ít bị sâu
bệnh, giảm bớt chi phí chăm sóc, và năng suất
tăng gấp 3 lần. Nếu như trước đây, thu nhập
bình quân 1 hộ chỉ từ 15-20 triệu đồng/năm, thì
nay đã tăng lên 70-80 triệu đồng/năm.
“Tương làng Ái”: Đã chính thức được
đăng bạ Nhãn hiệu chứng nhận năm 2016,
số Giấy chứng nhận 259660 ngày cấp
15/3/2016. Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá
là địa phương có nguồn nguyên liệu dồi dào
với hàng trăm ha đất sản xuất cây đậu tương,
lúa nếp và nguồn nước đặc trưng, tương làng
Ái, xã Định Hải, huyện Yên Định có một
hương vị riêng biệt đã được người tiêu dùng
địa phương và khu vực lân cận thừa nhận.
Chính vì vậy, mà sản phẩm tương làng
không chỉ được bảo tồn như một nghề gia
truyền mà còn có xu hướng ngày càng phát
triển theo quy mô làng nghề. Hiện nay, làng
Ái, xã Định Hải, huyện Yên Định có 103 hộ
làm nghề sản xuất, kinh doanh nước tương.
Do được sản xuất bằng phương pháp thủ
công truyền thống kết hợp những bí quyết gia
truyền trong công thức pha chế, đảm bảo
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nên
trung bình mỗi năm làng Ái đưa ra thị trường
SỐ 04/2016
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gần 3 triệu lít nước tương các loại. Thu nhập
từ nước tương chiếm gần 15% tổng giá trị thu
nhập của địa phương. Nhờ nguồn thu nhập từ
sản phẩm nước tương, nhiều hộ trong làng đã
thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
“Mắm tép Hà Yên”: Đã chính thức được
đăng bạ Nhãn hiệu chứng nhận năm 2016, số
Giấy chứng nhận 264836, ngày cấp
27/6/2016. Đây là một đặc sản quý và độc
đáo ở vùng chiêm trũng xứ Thanh, nổi tiếng
nhất là hai làng Đình Trung và Yên Xá thuộc
xã Hà Yên, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Đặc biệt, mắm tép làng Đình Trung, một làng
Việt cổ, trước đây còn được dùng để tiến vua.
làng Đình Trung là một ngôi làng Việt cổ nằm
ven sông Hoạt, người dân sống chủ yếu bằng
nghề làm mắm tép. Tép thu hoạch đúng mùa
thì mới ngon, béo, do vậy công việc này phải
làm theo mùa. Vụ cày bừa đông rơi vào tháng
11 và 12 âm lịch là dịp cả làng kéo nhau ra
đồng đánh tép. Dân Thanh Hóa chủ yếu dùng
riu (dụng cụ đan bằng tre, nứa, có hình con
tôm cong ngược) để đánh bắt tép. Khoanh
vùng có tép ngon rất dễ: đó là những nơi có
nhiều rong rẻ và rong trơn. Nhiều vùng khác
có thể dùng tép gạo, to và nạc hơn để làm
mắm tép nhưng dân làng Đình Trung nhất
quyết chỉ chọn loại tép riu từ bao đời nay để
chế biến nước mắm, sẽ thơm và ngọt hơn.
“Nón lá Trường Giang”: Đã chính thức
được đăng bạ Nhãn hiệu chứng nhận năm
2016, số Giấy chứng nhận 262360 ngày cấp
16/5/2016. Nghề làm nón lá hình thành và
phát triển ở xã Trường Giang, huyện Nông
Cống, tỉnh Thanh Hóa từ hàng trăm năm nay
với nhiều làng nón nổi tiếng như Tuy Hòa, Yên
lai… Hiện, toàn xã có hơn 1 nghìn hộ làm
nghề đan nón lá với hơn 3.000 lao động, chủ
yếu là người già, trẻ nhỏ và phụ nữ, tập trung
ở hai làng Yên lai và Tuy Hòa. Mỗi ngày, một
người có thể làm được 3 - 5 chiếc nón, giá trị
mỗi chiếc từ 25.000 đến 50.000 đồng, tùy
từng mẫu mã, chất lượng. Nghề đan nón lá ở
Trường Giang đang phát triển mạnh với gần
1.000 cơ sở lớn, nhỏ, đưa ra thị trường hơn
1,5 triệu sản phẩm mỗi năm, ước tính thu nhập
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bình quân hàng năm hơn 34 tỷ đồng, chiếm
37,8% tổng thu nhập toàn xã và giải quyết
việc làm cho hơn 85% lao động nông thôn.
“Rượu làng Quảng”: Đã chính thức được
đăng bạ Nhãn hiệu chứng nhận năm 2016,
số Giấy chứng nhận 269360 ngày cấp
29/9/2016. rượu làng Quảng Xá nổi tiếng từ
bao đời nay, được sản xuất từ gạo và men
thuốc bắc đặc biệt, một thứ men bí truyền mà
chỉ người dân Quảng Xá mới biết, cùng với
nguồn nước giếng khơi trong lành, người làng
Quảng Xá đã sản xuất ra một loại rượu có
chất lượng thơm, ngon, êm dịu, khi thưởng
thức, thực khách khó mà quên được, nên
rượu quê này đã đi vào thơ ca thấm đượm
lòng người. Để tạo ra được loại rượu Quảng
Xá thơm ngon như trước đây. Gạo dùng để ủ
cơm phải thơm ngon được trộn đều với men
thuốc Bắc đặc biệt (loại men tự chế biến của
làng Quảng), ủ trong 5 ngày đêm liên tục.
Sau đó, mang chưng cất thủ công. lửa nấu
phải cháy đều không được to cũng không
nhỏ, rượu chảy xuống như giọt tăm thì mới
được. Sau thời gian, từ 15 - 30 ngày cho rượu
vào chum và hạ thổ để tạo sinh khí âm dương. Chum đựng rượu phải là chum sành,
sau khoảng 6 tháng đến 1 năm thì đưa lên
khử độc tố, thanh lọc và pha chế hương liệu,
để khoảng 15 ngày rồi đem đóng chai. rượu
có đặc điểm, trong sáng, thơm ngon, để càng
lâu năm uống càng ngon. Sau 20 năm, rượu
vẫn giữ được màu nước ban đầu.
“Quế ngọc Thường Xuân”: 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
(số văn bằng 00051 ngày 09/10/2016). Sản
phẩm quế Thường Xuân đã có danh tiếng từ
lâu đời và được biết đến là sản phẩm quý, có
chất lượng cao, được người tiêu dùng ưa
chuộng, đặc biệt là trong y học và ẩm thực.
Chất lượng đặc thù của sản phẩm có mối quan
hệ chặt chẽ với điều kiện địa lý đặc trưng và
tập quán sản xuất của người dân địa phương.
Danh tiếng của sản phẩm quế Thường Xuân
gắn với các tên gọi quế Trịnh Vạn, quế
Ngọc Châu Thường. Quế Thường Xuân có
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mùi thơm nồng rất đặc trưng. Quế Thường
Xuân khi cạo một lớp mỏng ở đầu thanh quế,
nhìn thấy các lớp dầu, nếm có vị cay hơi chát,
khi pha với nước có màu trắng đục. Tinh dầu
của quế Thường Xuân có độ cay đặc trưng
riêng, khi nếm thử cảm nhận vị cay mạnh
nhưng không quá nồng, hậu vị ngọt the. Khu
vực địa lý của sản phẩm quế Thường Xuân là
các xã: Vạn Xuân, Xuân lẹ, Xuân Chinh,
Xuân Thắng, Xuân lộc, Xuân Cẩm, Yên
Nhân, Bát Mọt, lương Sơn, Ngọc Phụng,
Xuân Cao, luận Khê, Tân Thành, luận
Thành, Thọ Thanh, Xuân Dương và thị trấn
Thường Xuân.
Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm đặc sản
khác được bảo hộ đã góp phần bảo tồn và
phát triển các nghề truyền thống, giúp nâng
cao sức cạnh tranh cho sản phẩm đặc thù
của địa phương, tạo điều kiện cho người dân
thoát nghèo và vươn lên làm giàu trên chính
mảnh đất quê hương mình.
Một số đề xuất
Với sự nỗ lực của ngành KH&CN, sự hỗ trợ
của tỉnh, Bộ KH&CN và quyết tâm của các
địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, đến nay
Thanh Hóa đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ
KH&CN) cấp văn bằng bảo hộ (chỉ dẫn địa lý,
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận)
cho 13 sản phẩm đặc sản của tỉnh. Tuy
nhiên, đối với Thanh Hóa, việc phát triển kinh
tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ
du lịch là hướng đi chính. Để có đủ năng lực,
trình độ và nâng cao vị thế của tỉnh trong quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế thì việc tiếp tục
hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ là một nhu cầu
cấp thiết. Do đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã
phê duyệt thực hiện Chương trình hỗ trợ phát
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 tỉnh
Thanh Hóa (Quyết định số 4369/QĐ-UBND
ngày 8/11/2016), với mục tiêu, đến năm
2020, hỗ trợ khai thác, áp dụng thực tiễn cho
ít nhất 2 sáng chế/giải pháp hữu ích trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa; hỗ trợ tạo lập, quản lý
và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho ít nhất
15 sản phẩm đặc thù của địa phương, sản
phẩm truyền thống mang địa danh; đảm bảo

tất cả các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của
tỉnh có nhu cầu đều được hỗ trợ đăng ký bảo
hộ quyền sở hữu trí tuệ; đáp ứng 100% tập
thể, cá nhân có nhu cầu được tuyên truyền,
tập huấn kiến thức về tạo lập, quản lý, bảo vệ
và phát triển tài sản trí tuệ; đáp ứng 100%
các sản phẩm truyền thống của địa phương
đã được cấp văn bằng bảo hộ có nhu cầu đều
được hỗ trợ để quảng bá xúc tiến thương mại
tại các kỳ hội chợ trong nước.
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí
tuệ giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Thanh Hóa
được phê duyệt với tổng kinh phí là 33.800
triệu đồng, tập trung hỗ trợ cho 5 nội dung
chủ yếu sau:
i) Tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận
thức và năng lực về sở hữu trí tuệ cho các tổ
chức, cá nhân;
ii) Hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác và
phát triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá
nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
iii) Hỗ trợ ứng dụng các kết quả nghiên
cứu khoa học, công nghệ và sáng kiến nhằm;
iv) Khai thác thông tin về sở hữu trí tuệ
phục vụ nghiên cứu, triển khai, sản xuất và
kinh doanh;
v) Tăng cường hiệu quả các hoạt động
quản lý, thực thi quyền sở hữu trí tuệ và hợp
tác về sở hữu trí tuệ.
Để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, cần
có sự hỗ trợ của UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ
KH&CN ở một số nội dung sau:
Về phía Bộ KH&CN: rà soát bổ sung
hoàn thiện hệ thống văn bản chính sách,
pháp luật tạo sự đồng bộ, khả thi, khuyến
khích các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp tích
cực xây dựng và bảo hộ các tài sản trí tuệ của
mình. Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ
phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
của Trung ương, cần tăng số lượng nhiệm vụ
và kinh phí cho các địa phương, tránh đầu tư
dàn trải, chia đều mà nên tập trung hỗ trợ
cho các địa phương, hay các sản phẩm có
nhiều lợi thế, để phát triển sản phẩm theo
chuỗi giá trị.
(Xem tiếp trang 10)
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TÍN NGƯỠNG THỜ CÁC VỊ THẦN BIỂN
BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ NHẰM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN TỈNH THANH HÓA
TS. Hoàng Bá Tường *

B

iển Thanh Hóa thuộc vịnh Bắc Bộ, có
nhiều tài nguyên hải sản, khoáng sản.
Bờ biển Thanh Hóa dài 102km, chạy
suốt sáu huyện, thị: Nga Sơn, Hậu lộc,
Hoằng Hóa, Sầm Sơn, Quảng Xương và Tĩnh
Gia. Các huyện, thị xã này có 173 xã,
phường, dân số 1.129.700 người, chiếm gần
1/3 dân số toàn tỉnh. Từ đất liền có những dãy
núi kéo dài ra tận biển. Ngoài biển có các đảo
nổi, đảo chìm như Hòn Nẹ cao 94m, cách đất
liền huyện Hậu lộc 4km; Hòn Mê cao 243m,
cách bờ ở huyện Tĩnh Gia 12km; bán đảo
Nghi Sơn cách đất liền gần 1km. Đường bờ
biển bị chia cắt bởi 5 cửa lạch. Sông Mã đổ
ra biển: lạch Sung, lạch Trường (linh
Trường), lạch Hới (Hội Triều); sông Yên:
lạch Ghép (lạch Trào); sông Bạng: lạch
Bạng (Cửa Tấn). Mỗi lạch có đặc điểm riêng
như: lạch Ghép khó vào, lạch Trào khó ra.
Ở các cửa lạch, nơi sông gặp biển hình thành
nên những cửa sông lớn, là nơi tụ hợp đông
dân cư làm nghề đánh cá, chế biến hải sản
và buôn bán.
Biển từ lâu đời đã gắn bó với người Việt
cổ Xứ Thanh. Sống trong môi trường biển,
cư dân biển tỉnh Thanh qua nhiều thế hệ đã
sáng tạo và lưu giữ nhiều di sản văn hóa
truyền thống, trong đó có tín ngưỡng thờ các
vị thần biển có giá trị, mang đậm dấu ấn
biển khơi.
Tục thờ thần, vừa là nhân thần, vừa là
thiên thần là tục thờ phổ biến của các làng,
xã ven biển tỉnh Thanh. Các nhân thần và
thiên thần vừa là Thành Hoàng của làng biển,
có trường hợp lại là thành hoàng của cả một
vùng rộng lớn chạy suốt cả một dải ven biển.
* Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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Tiêu biểu như thờ Mai an Tiêm (Nga Sơn) người chinh phục đảo xa và tìm ra giống dưa
lạ; thờ Đông Hải đại vương, vị thần biển giúp
ngư dân đi biển bình an, được nhiều tôm cá,
đền thờ ở Quảng Nham (Quảng Xương),
Hải Thanh, Nghi Sơn (Tĩnh Gia); thờ Độc
Cước, vị thần bảo vệ dân chài trước sự tàn ác
của quỷ biển với nhiều nơi thờ: Sầm Sơn Hoằng Hóa - Tĩnh Gia - Hậu lộc… Các vị thần
linh biển được thờ ở tỉnh Thanh phổ biến là
phúc thần được nhân dân tôn kính, biết ơn bởi
họ là những vị thần mang tính thiện, luôn phù
hộ, giúp đỡ cho con người trong những hoàn
cảnh khó khăn, đặc biệt là đối với cư dân chài
lưới đi khơi, đi lộng luôn đối mặt với bão tố,
sóng thần bất ngờ ập tới.
Tục thờ các vị thần biển gắn với tục thờ
Mẫu, phổ biến là thờ Mẫu Thoải, tục thờ này
có từ lâu đời gắn với tín ngưỡng thờ nước của
cư dân biển. Thờ mẫu liễu Hạnh, thờ Tứ Vị
Thánh Nương phù trợ cho ngư dân chài lưới ở
Nga Bạch (Nga Sơn), Ngư lộc, Hải lộc (Hậu
lộc), lạch Trường (Hoằng Hóa), Quảng
Nham (Quảng Xương), Hải Thanh, Nghi Sơn
(Tĩnh Gia)... Các đền thờ có khi chỉ thờ một
Mẫu riêng biệt, nhưng có nơi một điểm thờ lại
phối thờ nhiều mẫu, tiêu biểu như các đền thờ
Mẫu ở: Cửa Sung (Nga Sơn), Ngư lộc (Hậu
lộc), Quảng Tiến (Sầm Sơn), Quảng Nham
(Quảng Xương), Hải Thanh (Tĩnh Gia),...
Do điều kiện sống phụ thuộc vào biển để
khai thác hải sản phục vụ cuộc sống, vì vậy
cư dân biển luôn có niềm tin vào những lực
lượng của tự nhiên trợ giúp họ trong cuộc
mưu sinh. Chính vì vậy, tục thờ cá Ông ra đời
nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tâm linh
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của họ. Những đền thờ cá Ông có ở tỉnh văn hóa nghệ thuật và ứng xử với tự nhiên.
Thanh, đó là: Ngư lộc, Đa lộc - Hậu lộc,
Về giá trị lịch sử, qua những thần tích và
Hoằng Trường - Hoằng Hóa, phường Trung câu chuyện về thần Độc Cước đuổi quỷ biển,
Sơn - phường Trường Sơn - Thị xã Sầm Sơn, chinh phục khơi xa; Kim Cương tướng quân
Quảng Nham - Quảng Xương, Hải Thanh - giúp vua dẹp giặc, phù trợ những người làm
Tĩnh Gia. Cùng với các tín ngưỡng trên, ngư nghề chài lưới; Bà Triều dạy dân làm nghề dệt
dân ven biển cho đến nay vẫn duy trì các ngư cụ đánh cá… những tên đất, tên làng,
phong tục như: sinh đẻ, cưới xin, ma chay, vùng biển đảo được người dân biển nhắc nhớ
các lễ tiết trong năm: tết Nguyên Đán, tết như: Hòn Bò, Đảo Mê, đảo Nẹ, bán đảo Nghi
Thanh minh, tết mồng năm, rằm tháng bảy, Sơn, Vũng Ngọc… chính là tấm gương phản
tết Trung thu, Chạp mộ,... vừa mang những chiếu lịch sử hình thành vùng đất, vùng biển,
nét chung của cư dân Việt, vừa mang đậm tộc người, phương thức sống và đấu tranh, vật
sắc thái của cư dân biển.
lộn với biển cả khắc nghiệt để trụ vững và tồn
lễ hội tôn vinh và phụng thờ các vị thần tại của những ngư dân Thanh Hóa trong suốt
biển thường diễn ra vào mùa xuân và mùa chiều dài lịch sử gắn liền với công cuộc dựng
thu với nhiều nội dung và hình thức phong nước và bảo vệ non nước, biển trời thân yêu
phú: lễ hội cầu Ngư ở Nga Bạch (Nga Sơn), của đất nước.
Ngư lộc (Hậu
Tín ngưỡng
lộc), Quảng Tiến
thờ các vị thần
(Sầm
Sơn),
biển của cư dân
Quảng
Nham
biển
đảo
xứ
(Quảng Xương),
Thanh có ý nhân
Hải Thanh - Hải
văn sâu sắc và
Bình (Tĩnh Gia)…
sự cố kết cộng
cầu cho mưa
đồng bền chặt.
thuận gió hoà,
Mối dây liên kết
biển nhiều tôm
bền chặt đó được
cá; lễ hội tưởng
thể hiện trong
nhớ Bà Triều - Bà
công việc thường
Tổ nghề dệt xăm
ngày như việc
súc ở làng Triều
đẩy thuyền cho
Dương,
Quảng
thuyền rời bến,
Tiến (Sầm Sơn);
hợp sức trong
Nghi thức rước thuyền Long Châu trong lễ hội cầu Ngư,
lễ hội nghênh
những
chuyến
huyện Hậu Lộc.
rước, tôn vinh các
khơi xa và nhất là
vị thần linh tổng lương Niệm gắn với lệ tục thi liên kết bền chặt mỗi khi gặp sóng to, bão
bánh chưng, bánh dày dâng thần Độc Cước; lớn, hoạn nạn trên biển cũng như trong đất
lễ hội Tứ Vị Thánh Nương ở lạch Sung, Ngư liền; quan hệ giữa chủ thuyền với trai bạn
lộc, lạch Ghép, lạch Trào, lạch Bạng... tạ thuyền, giữa chủ đò và các trai đò. Trong
ơn các vị thần linh chở che và giúp họ đánh hành trình ra khơi vào lộng, việc cầu cúng
bắt được nhiều tôm cá, cầu sóng yên biển các vị thần biển luôn là mối dây liên hệ để
lặng, bảo hộ cho những người mưu sinh mỗi nhân lên sức mạnh trong mỗi ngư dân mỗi khi
khi ra khơi vào lộng, giúp đỡ những thương thuyền, bè mảng mắc cạn thì mọi người hợp
thuyền buôn bán ngược xuôi.
sức, có thần nhân phù trợ để đưa thuyền bè
Tín ngưỡng thờ các vị thần biển của cư vượt qua sóng ngầm, vực xoáy về bến an
dân biển đảo tỉnh Thanh trải qua thời gian, toàn. Mối dây liên kết ấy còn biểu hiện trong
kết tinh nhiều giá trị như: giá trị lịch sử, cố kết căng buồm ra khơi, kéo lưới đánh bắt cá...
cộng đồng, giá trị đạo đức thẩm mỹ, giá trị cần phải có sự hợp lực của mọi người, là sự
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cộng sức của các tay chèo trong các cuộc bơi
chải, đua thuyền trong những kỳ tế lễ, hội hè
để tưởng nhớ và tri ân các vị thần biển… Từ lời
cẩn tấu, nghênh thần trong mỗi lần tế lễ, câu
xướng, lời xô, một người xướng, nhiều người
đáp... tất cả hợp thành và bùng lên ngọn lửa,
nhân lên sức mạnh đoàn kết muôn người và
cả cộng đồng để vượt qua sóng gió tai ương,
vượt ngàn gian khó, cho cuộc sống của
những người dân biển ngày càng tốt đẹp hơn.
Tục thờ và lễ hội tôn vinh các vị thần biển
chính là hướng về cội nguồn dân tộc, thể hiện
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ
người trồng cây”, tri ân công đức đối với
những người có tên và không tên đã được
người dân các làng biển "thiêng" hóa thành
thần biển, có công bảo vệ, dựng xây đất
nước, quê hương. Tín ngưỡng và tục thờ gắn
với các vị thần biển kết tinh thành những giá
trị đạo đức, nhân văn cao cả, biểu hiện trong
cách sống, thế ứng xử giữa con người với con
người, giữa con người với biển khơi.
Giá trị của tín ngưỡng thờ các vị thần biển
của ngư dân Thanh Hóa còn thể hiện trong
cuộc sống, sinh hoạt và các nghi thức biểu
đạt mang tính nghệ thuật như: lễ hội, diễn
xướng, trò chơi,... những hình thức tế lễ, hát
thờ thần, hát ca trong hội hè... là môi trường
thuận lợi để nảy sinh, sáng tạo và trao truyền
những giá trị nghệ thuật dân gian đặc sắc.
Hát thờ thần, hát giáo chân sào, hát kết hợp
với múa,.. là hình thức hát nghi lễ thường gặp
trong mỗi dịp tế lễ thần linh. Trong lễ hội còn
có hát tuồng, hò biển và hò sông nước, hát
đối đáp nam nữ; các trò chơi tài khéo: đua
thuyền, lắc thúng, đấu vật, đi cà kheo, câu
mực, đánh tủm, đan lưới,,.. diễn ra sôi động,
đó là một “sân khấu” có quy mô lớn, không
gian rộng mở, mọi người đều tham gia sáng
tạo, biểu diễn và hưởng thụ văn hóa bình
đẳng, cùng nhân lên niềm vui cộng cảm, đáp
ứng nhu cầu đời sống tinh thần, vừa có chức
năng giải trí, giáo dục và thẩm mỹ, góp phần
xây dựng con người ngày càng hoàn thiện về
thể chất và tâm hồn.
Tín ngưỡng và tục thờ gắn với các vị thần
biển tỉnh Thanh thể hiện thế ứng xử của con
người với tự nhiên và xã hội, qua đó dần hình
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thành nên những giá trị giúp con người giao
tiếp, ứng xử với thế giới xung quanh theo
hướng có lợi và nhân văn. Cư dân các làng
biển tự bao đời dấn thân trong môi trường
sóng nước, họ coi “biển khơi là mẹ, cánh
buồm là cha”. Họ nhận thức được nguồn lợi
lớn lao từ biển mang lại cho cuộc sống của
mỗi con người. Qua trải nghiệm họ dần tích
lũy được những kinh nghiệm quý giá trong
cuộc mưu sinh và hành trình đầy thử thách
cam go trong môi trường sống. Họ quan sát
các hiện tượng của tự nhiên để rồi tìm ra quy
luật của biển trời, sông nước mà gắng công:
Một tần hai tảo sớm hôm/ Con thuyền, tay
lưới có ta có mình, để rồi có kết quả tràn đầy:
Đi sông gặp đống/Đi lộng gặp tía.
Tín ngưỡng thờ các vị thần biển xứ Thanh
trải qua thời gian đã được kết tinh thành giá
trị, phản ánh tâm hồn, nghị lực và khí chất
của mỗi con người nơi đầu sóng ngọn gió, trở
thành hành trang, động lực giúp cho người
biển xứ Thanh vươn tới, xây dựng cuộc sống
ngày càng tốt đẹp. Để tín ngưỡng thờ các vị
thần biển tỉnh Thanh trở thành động lực phát
triển du lịch, nhân lên sức mạnh để ngư dân
bám biển làm giàu và bảo vệ chủ quyền biển
đảo quê hương, cần phải thực hiện tốt một số
giải pháp sau đây:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm
nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành
và những người dân biển thấy rõ tác dụng và
giá trị của tín ngưỡng thờ các vị thần biển để
vừa tự hào, vừa quảng bá những giá trị đó,
góp phần bồi dưỡng tâm hồn, bản lĩnh của
những người dân biển tỉnh Thanh hướng tới
các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
Nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp
ủy đảng chính quyền, của các ban, ngành,
của các tổ chức chính trị xã hội trong việc
lãnh chỉ đạo và tổ chức cho quần chúng nhân
dân thực hiện công tác bảo tồn và phát huy
giá trị đặc sắc của tín ngưỡng thờ các vị thần
biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nói
chung và phát triển du lịch nói riêng ở mỗi địa
phương, mỗi làng biển, mỗi đội tàu thuyền
khai thác hải sản trên ngư trường biển.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác sưu tầm khai
(Xem tiếp trang 7)
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triển khai CƠ ChẾ ĐẶt hÀnG
nhiệm vụ khOa hỌC vÀ CÔnG nGhệ
tại thanh hóa
KS. Cao Thị Ngọc Hà *

1. Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ - giải pháp nâng cao
hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu
Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và
công nghệ (gọi tắt là đặt hàng nhiệm vụ
KH&CN) được nhắc đến nhiều trong những
năm gần đây, nhất là từ khi có luật Khoa học
và Công nghệ năm 2013. Điều 3 luật
KH&CN năm 2013 quy định: "Đặt hàng thực
hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc
bên đặt hàng đưa ra yêu cầu về sản phẩm
khoa học và công nghệ, cung cấp kinh phí để
tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công
nghệ tạo ra sản phẩm khoa học và công
nghệ thông qua hợp đồng".
Tuy nhiên, không phải cho đến luật
KH&CN năm 2013 thì vấn đề đặt hàng nhiệm
vụ KH&CN mới được đề cập đến. Quyết định
419-TTg ngày 21/7/1995 của Thủ tướng
Chính phủ về cơ chế quản lý các hoạt động
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
đã quy định: Bộ trưởng Bộ KH&CN là người
đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN trọng điểm
quốc gia; Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương là người đặt hàng về các nhiệm vụ
KH&CN của ngành, địa phương mình; Giám
đốc các doanh nghiệp là người đặt hàng cho
các nhiệm vụ KH&CN của doanh nghiệp
mình. Mặc dù có quy định như vậy, song trên
thực tế cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN đã
không "vận hành" được do thiếu các văn bản
quy định cụ thể về cách thức thực hiện. Chính

vì thế, trong suốt một thời gian dài sau đó,
vấn đề đặt hàng nhiệm vụ KH&CN dường
như bị quên lãng. Thậm chí, luật Khoa học
và Công nghệ năm 2000, luật gốc đầu tiên về
lĩnh vực khoa học và công nghệ của nước ta,
cũng đã không quy định về đặt hàng nhiệm
vụ KH&CN.
Nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học,
nhà quản lý đã cho rằng: việc không thực
hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ KH&CN là
một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn
đến hậu quả là nhiều nhiệm vụ KH&CN sau
khi nghiệm thu đã được cất rất cẩn thận vào
"ngăn kéo" do không có đơn vị ứng dụng
kết quả.
Để khắc phục tình trạng trên, luật KH&CN
năm 2013 đã quy định “Nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh
phải thực hiện theo hình thức đặt hàng”. Và,
cũng từ kinh nghiệm thực tế của việc cơ chế
đặt hàng đã từng được quy định tại Quyết
định 419-TTg nhưng vẫn không được thực
hiện, lần này cách thức vận hành cơ chế đặt
hàng đã được quy định cụ thể và chi tiết trong
các văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành
luật KH&CN năm 2013 (Thông tư
07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 về việc
quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm
vụ; Thông tư 10/2014/TT-BKHCN ngày
30/5/2014 quy định tuyển chọn, giao trực
tiếp nhiệm vụ; Thông tư 11/2014/TT-BKHCN
ngày 30/5/2014 quy định việc đánh giá,
nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ).

* TP. Quản lý khoa học, Sở KH&CN Thanh Hóa.
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Bên cạnh đó, trách nhiệm triển khai ứng
dụng kết quả nghiên cứu và phát triển công
nghệ cũng đã được quy định cụ thể trong
luật KH&CN năm 2013 và các văn bản
hướng dẫn thi hành. Theo đó, sau khi nghiệm
thu, đơn vị đề xuất đặt hàng phải tiếp nhận,
tổ chức ứng dụng, bố trí kinh phí, đánh giá
hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm
vụ KH&CN do mình đặt hàng và định kỳ hàng
năm gửi báo cáo về cơ quan quản lý KH&CN.
Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm
vụ KH&CN sử dụng NSNN có trách nhiệm
trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng
kết quả nghiên cứu và sản xuất, đời sống
theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ hoặc theo yêu cầu
của bên đặt hàng.
Như vậy, việc thực hiện nghiêm túc cơ chế
đặt hàng sẽ giảm thiểu tình trạng đề tài
nghiên cứu “cất ngăn kéo”, giúp các nhà
khoa học tìm được địa chỉ ứng dụng kết quả
nghiên cứu của mình. Đặt hàng nghiên cứu
KH&CN không chỉ giải quyết khâu tìm đề tài
phù hợp cho các nhà khoa học mà còn bảo
đảm kinh phí đầu tư có hiệu quả cho nghiên
cứu khoa học, giảm thiểu lãng phí. Cơ chế
đặt hàng được coi như một giải pháp gắn kết
chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và thực
tiễn, nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả
đề tài/dự án nghiên cứu và góp phần giải
quyết không ít vướng mắc hiện nay.
2. Triển khai cơ chế đặt hàng thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại
Thanh Hóa - những kết quả bước đầu
Trên cơ sở các quy định về quản lý nhiệm
vụ KH&CN cấp quốc gia, Thanh Hóa là một
trong những tỉnh đã sớm xây dựng và ban
hành các văn bản quản lý nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh theo cơ chế đặt hàng. Trong quy
trình xác định, tuyển chọn, đánh giá, nghiệm
thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (được quy định
tại các Quyết định 205/2015/QĐ-UBND,
204/2015/QĐ-UBND, 202/2015/QĐ-UBND
ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Thanh
Hóa), ngay từ khâu xác định nhiệm vụ
KH&CN đã phải có ít nhất một đơn vị đề xuất
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đặt hàng nhiệm vụ và có cam kết ứng dụng
kết quả nghiên cứu. Trong suốt quá trình thực
hiện nhiệm vụ, cơ quan đề xuất đặt hàng cử
đại diện tham gia hội đồng tư vấn xác định
nhiệm vụ; hội đồng tư vấn đánh giá hồ sơ
thuyết minh giao trực tiếp hoặc tuyển chọn tổ
chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ;
tham gia kiểm tra trong quá trình thực hiện;
tham gia nghiệm thu kết quả thực hiện. Bên
nhận đặt hàng (tổ chức chủ trì thực hiện
nhiệm vụ) phải tổ chức thực hiện nhiệm vụ và
bàn giao kết quả đúng quy định.
Bước đầu triển khai thực hiện cơ chế đặt
hàng đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
tại Thanh Hóa cho thấy: số lượng các đề xuất
giảm hẳn so với trước đây. Trước đây, bình
quân mỗi năm có khoảng 250 - 300 đề xuất
nhiệm vụ KH&CN, nhưng đến năm 2015
(năm bắt đầu áp dụng cơ chế đặt hàng) thì
chỉ có 113 đề xuất; đến năm 2016 chỉ cũng
có 143 đề xuất. Tuy số lượng giảm, song chất
lượng của các đề xuất lại được nâng lên rõ
rệt. Hầu hết các đề xuất khi gửi đến cơ quan
quản lý KH&CN thì đều có đơn vị cam kết sẽ
ứng dụng kết quả nghiên cứu.
Việc giảm số lượng và nâng cao chất
lượng các đề xuất nhiệm vụ KH&CN đã tạo
điều kiện thuận lợi để các Hội đồng tư vấn,
Hội đồng Khoa học tỉnh và cơ quan quản lý
KH&CN lựa chọn, xác định được những
nhiệm vụ KH&CN có giá trị, có khả năng ứng
dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao hơn.
Bên cạnh đó, việc đại diện của cơ quan đề
xuất đặt hàng được tham gia vào quá trình
xác định, tổ chức triển khai thực hiện, đánh
giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN sẽ góp
phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của
nhiệm vụ KH&CN, đặc biệt là nâng cao khả
năng ứng dụng và nhân rộng kết quả của
nhiệm vụ KH&CN.
3. Để cơ chế đặt hàng thực hiện
nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát
huy hiệu quả
Mục đích của việc thực hiện cơ chế đặt
hàng là để kết quả của nhiệm vụ KH&CN
(Xem tiếp trang 26)
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ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU LỰC,
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
CN. Dương Thị Thúy *

C

ải cách hành chính có vị trí đặc biệt
quan trọng trong chiến lược phát triển
của đất nước và của mỗi địa phương,
được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và
triển khai thực hiện trong nhiều năm qua. Xác
định tầm quan trọng của cải cách hành chính,
trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo, triển khai thực hiện chương trình cải
cách hành chính một cách đồng bộ, hiệu quả
ở tất cả các cấp, các ngành, từ tỉnh tới cơ sở.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
lần thứ XVIII đã xác định một trong bốn khâu
đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là “Đẩy
mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh
mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự
thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà
đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư, sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”.
Nhờ có sự chỉ đạo, điều hành và tổ chức
triển khai một cách có hiệu quả về công tác
cải cách hành chính (CCHC) nên thời gian
qua, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết
quả tích cực trên từng nội dung cụ thể của
CCHC nhà nước. Kết quả nổi bật là:
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các
cơ quan nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp
cơ bản phù hợp, hiệu quả hoạt động có
chuyển biến tốt. Cải cách thủ tục hành chính
theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên
thông tiếp tục được đẩy mạnh, thực hiện có

nền nếp. Toàn tỉnh có 20 sở, ban, ngành;
27 UBND huyện, thị xã, thành phố; 635 xã,
phường, thị trấn (đạt 100%) đã thực hiện tiếp
nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính
cho tổ chức, công dân qua cơ chế một cửa,
cơ chế một cửa liên thông; tỷ lệ hồ sơ giải
quyết đúng hẹn đạt từ 90% trở lên; thời gian
giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm
tối thiểu 30%. Tỷ lệ hài lòng của tổ chức,
công dân đối với sự phục vụ của cơ quan
hành chính nhà nước đạt từ 80% trở lên. Có
20 UBND cấp huyện, 06 cơ quan chuyên
môn cấp tỉnh đã triển khai mô hình một cửa
liên thông hiện đại; 71 cơ quan hành chính
nhà nước triển khai thực hiện và áp dụng Hệ
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn
TCVN ISo 9001 - 2008. Hạ tầng công nghệ
thông tin được mở rộng, nâng cấp; ứng dụng
công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ
thống chính trị các cấp ngày càng rộng rãi, có
hiệu quả, từng bước xây dựng “chính quyền
điện tử”; 100% cơ quan hành chính nhà nước
triển khai phần mềm TD office trong quản lý
hồ sơ công việc và xây dựng trang thông tin
điện tử. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công
chức, viên chức được nâng lên, ý thức, trách
nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân có
chuyển biến tích cực. Kỷ cương, kỷ luật hành
chính được tăng cường.
Nhiều sáng kiến đã được áp dụng trong
triển khai công tác cải cách hành chính trên

* PTP. Cải cách hành chính, Sở Nội vụ Thanh Hóa.
SỐ 04/2016
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địa bàn tỉnh thời gian qua
như: ban hành và tổ chức
thực hiện chấm điểm đánh
giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ của các sở, ban,
ngành cấp tỉnh, UBND các
huyện, thị xã, thành phố
(thực hiện từ năm 2011);
Xây dựng và triển khai
phần mềm theo dõi nhiệm
vụ của các ngành, các cấp;
Quy định 3 không trong giải
quyết thủ tục hành chính:
(1) không phiền hà, sách
nhiễu; (2) không yêu cầu
Người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” ở UBND TP. Thanh Hóa
bổ sung hồ sơ quá 01 lần
trong quá trình thẩm tra,
thẩm định, trình giải quyết
công việc; (3) không trễ hẹn; Khảo sát, đánh ở một số đơn vị còn hạn chế; Cơ sở vật chất,
giá mức độ hài lòng của người sử dụng dịch trang thiết bị và trụ sở làm việc của một số
vụ công đối với sự phục vụ của cơ quan hành cơ quan hành chính còn thiếu hoặc đã
chính nhà nước (thực hiện từ năm 2014); xuống cấp và gặp nhiều khó khăn; Năng lực,
Thực hiện chấm điểm chỉ số cải cách hành trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công
chính đối với các sở, ngành, UBND cấp chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu
huyện; Tổ chức thi tuyển, tuyển chọn công nhiệm vụ.
Những hạn chế trên do nhiều nguyên
chức hành chính bằng hình thức thi trắc
nhân,
trong đó có một số nguyên nhân chính
nghiệm trên máy tính thông qua phần mềm
kết nối mạng internet và viết bài luận; Ban là: Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai thực
hành cơ chế chính sách khuyến khích, thu hiện ở một số cấp, ngành chưa đồng bộ; Cán
hút người có trình độ đại học về công tác tại bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ
các xã, phường, thị trấn. Thời gian tới sẽ tổ CCHC chưa được quan tâm đúng mức; Kinh
chức thi tuyển cạnh tranh để tuyển chọn công phí đầu tư cho công tác cải cách hành chính
chức cấp xã; Thành lập Trung tâm Hành chưa nhiều.
Để đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng
chính công các cấp nhằm tập trung đầu mối
tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; Tổ cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
chức thực hiện quy định công khai kết quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn
giải quyết thủ tục hành chính, công khai xin 2016 - 2020 cần thực hiện đồng bộ các giải
pháp sau:
lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính.
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy
Những kết quả đạt được của công tác
CCHC đã góp phần tích cực vào thành tựu Đảng; công tác chỉ đạo thực hiện cải cách
chung của sự nghiệp xây dựng, phát triển hành chính từ UBND tỉnh đế các sở, ban,
tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tổ
ra, công tác CCHC vẫn còn những hạn chế chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành
nhất định: Chất lượng, hiệu quả trong tổ chức động của UBND về đẩy mạnh cải cách hành
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
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kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thanh
Hóa giai đoạn 2016 - 2020.
Hai là, nâng cao trách nhiệm của người
đứng đầu đối với công tác cải cách hành
chính. Trong công tác lập kế hoạch và chỉ
đạo thực hiện kế hoạch cải cách hành chính
nên chú trọng theo hướng hướng vào kết quả,
cam kết của các đơn vị về các chỉ số thành
công. Truyền đạt tầm nhìn và các mục tiêu
cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ công
chức cấp dưới nhằm nâng cao nhận thức và
hành động. Người đứng đầu phải đóng vai
trò: chủ động đề xuất sự cải cách; nhận biết
những lợi ích mang lại từ việc cải cách của địa
phương, lĩnh vực của mình; xác định mức độ
khả thi; hoạch định kế hoạch triển khai cho
cán bộ, công chức; trao quyền cho nhân viên
quản lý công việc được linh hoạt; xây dựng
tinh thần làm việc cho cả tổ chức đối với việc
thực hiện cải cách hành chính; đảm bảo
công việc vẫn thông suốt trong khi diễn ra
những thay đổi - cải cách; học hỏi thêm từ hệ
thống mới.
Ba là, đẩy mạnh rà soát văn bản quy
phạm pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành
chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế
một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
Các ngành, các cấp phải coi đây là việc
làm thường xuyên, liên tục của các cơ quan
hành chính nhà nước các cấp, là trách nhiệm
của mỗi cán bộ, công chức trong các cơ quan
nhà nước. Cần quán triệt tới toàn thể đội ngũ
cán bộ, công chức tinh thần cốt lõi của cải
cách thủ tục hành chính là việc nâng cao chất
lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp
ngày một tốt hơn, chất lượng hệ thống thể
chế ngày một cao hơn, nguồn lực xã hội phải
được sử dụng có hiệu quả nhất.
Bốn là, xác định vị trí việc làm, mô tả chức
danh công việc, xác định khung năng lực cho
từng vị trí và quản lý, đánh giá theo kết quả
công việc.
Xác định vị trí việc làm, mô tả công việc,
xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm là

một tập hợp thống nhất, làm cơ sở quan trọng
cho việc kiện toàn, tổ chức, biên chế, quản lý
cán bộ theo hướng khoa học, chuẩn mực.
Năm là, điều tra, khảo sát sự hài lòng
của công dân, tổ chức đối với dịch vụ hành
chính công.
Khảo sát ý kiến phản hồi của tổ chức,
công dân và doanh nghiệp là công cụ quan
trọng để các ngành, địa phương tìm hiểu ý
kiến, nhận định của người sử dụng dịch vụ về
thực trạng giải quyết TTHC - cung cấp dịch
vụ công cho tổ chức, cá nhân và doanh
nghiệp, từ đó phát hiện những điểm còn hạn
chế, tồn tại để đề ra các giải pháp phù hợp;
nhằm liên tục nâng cao mức độ hài lòng của
tổ chức, cá nhân.
Sáu là, phát triển triển đồng bộ và toàn
diện việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông với cải cách hành chính để nâng
cao nhận thức, trách nhiệm, hiệu quả thực thi
công vụ của cán bộ, công chức, viên chức;
động viên đông đảo tổ chức, cá nhân tham
gia vào công tác cải cách hành chính và giám
sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ,
công chức, viên chức.
Bảy là, quan tâm công tác tuyên truyền cải
cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức
của cán bộ, công chức, viên chức và hiểu biết
của mọi tầng lớp nhân dân về công tác cải
cách hành chính, qua đó huy động hiến kế
sáng kiến và tăng cường sự giám sát thực
hiện cải cách hành chính. Cần sự kết hợp,
vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền khác
nhau: pano, áp phíc, khẩu hiệu, dàn dựng
tiểu phẩm, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về
cải cách hành chính, lồng ghép, phổ biến
pháp luật và chủ trương, chính sách về cải
cách hành chính trên các phương tiện thông
tin đại chúng, thường xuyên đăng các tin, bài
về công tác cải cách hành chính trên báo,
cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử
các địa phương.
Tám là, đảm bảo kinh phí và các điều
kiện cần thiết cho việc thực hiện cải cách
hành chính./.
SỐ 04/2016
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG SỐ 169/KH-UBND
NGÀY 09/11/2016 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
CN. Hoàng Quốc Khánh *

Đ

ể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm
kỳ 2015-2020. UBND tỉnh Thanh
Hóa ban hành Kế hoạch hành động 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”. Trong đó, Sở KH&CN được giao
nhiệm vụ: Tổ chức triển khai các nhiệm vụ
KHCN cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 phải
tập trung ưu tiên vào công nghệ sinh học,
công nghệ thông tin, lĩnh vực nông nghiệp, y
dược, môi trường, công nghệ thông tin và nội
dung số; 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 để đáp ứng nhu
cầu phân tích, kiểm nghiệm, thử nghiệm của
các sở; Tham mưu cho UBND tỉnh các giải
pháp để khuyến khích doanh nghiệp thành
lập quỹ phát triển KHCN của doanh nghiệp,
hỗ trợ để các phòng thí nghiệm, thử nghiệm
của doanh nghiệp được công nhận chuẩn
VIlaS; Tổ chức thực thi quy định về giao
quyền sở hữu, quyền sử dụng và thương mại
hóa các kết quả nghiên cứu có sử dụng ngân
sách của Nhà nước, công nhận kết quả
nghiên cứu KHCN không sử dụng ngân sách
Nhà nước; Theo dõi, đôn đốc các ngành, các
huyện xây dựng và triển khai kế hoạch KHCN

hàng năm, các chương trình KHCN của
ngành, của huyện theo định hướng công
nghệ và lĩnh vực ưu tiên; thực hiện tốt hoạt
động thẩm định công nghệ các dự án đầu tư.
Một trong các nội dung quan trọng tại
Quyết định số 5190/QĐ-UBND ngày
10/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa về việc ban hành Kế hoạch cải cách
hành chính năm 2016; Quyết định số
5636/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND
tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Chương
trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh
Thanh Hóa; Kế hoạch hành động khâu đột
phá, đó là: Xây dựng và triển khai thực hiện
kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng (HTQlCl) theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISo 9001: 2008 vào hoạt động của
UBND cấp xã và các đơn vị sự nghiệp công
lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học
và Công nghệ đã xây dựng được Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISo 9001:2008
vào hoạt động của UBND các xã, phường,
thị trấn và các đơn vị sự nghiệp công lập
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn
2016-2020 (ban hành kèm theo Quyết định
số: 2024/QĐ - UBND).
Với mục tiêu và yêu cầu đặt ra:

* Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
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- Xây dựng, áp dụng HTQlCl theo Tiêu
chuẩn quốc gia TCVN ISo 9001:2008 vào
hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn
(Sau đây gọi chung là UBND cấp xã) và các
đơn vị sự nghiệp công lập phải đảm bảo tính
hiệu lực, hiệu quả, hỗ trợ và thúc đẩy nhanh
tiến độ cải cách hành chính của tỉnh.
- Xây dựng và thực hiện Hệ thống quy
trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy
định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để
người đứng đầu UBND cấp xã và các đơn vị
sự nghiệp công lập kiểm soát được quá trình
giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan.
Thông qua đó từng bước nâng cao chất
lượng, hiệu quả của công tác quản lý, điều
hành và cung cấp dịch vụ công cho tổ chức,
công dân.
- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng
cán bộ, công chức, hoàn thành nhiệm vụ
theo đúng trình tự hướng dẫn, chuyển biến
tác phong làm việc theo hướng chuyên
nghiệp, tiến tới nền hành chính hiện đại với
phương châm công khai, minh bạch, văn
minh và lịch sự.
- Trong giai đoạn 2016-2020 có 100%
UBND các xã đạt chuẩn nông thôn mới và
UBND các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa hoàn thành việc xây dựng, áp
dụng HTQlCl theo Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISo 9001:2008.
- Khuyến khích UBND các xã chưa đạt
chuẩn nông thôn mới và các đơn vị sự nghiệp
công lập áp dụng HTQlCl theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISo 9001:2008.
- Đảm bảo toàn bộ các hoạt động liên
quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho tổ
chức, công dân theo danh mục thủ tục hành
chính đã được công bố đều được áp dụng
HTQlCl.
- Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải
tiến HTQlCl phải phù hợp với mô hình
khung do Bộ Khoa học và Công nghệ công
bố, tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị
và yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN

ISo 9001:2008; đảm bảo tính liên thông của
thủ tục hành chính, tính khoa học, công khai
minh bạch; nghiên cứu áp dụng công nghệ
thông tin vào hoạt động xây dựng và áp dụng
HTQlCl.
- Bảo đảm sự tự giác tham gia đầy đủ của
lãnh đạo, cán bộ, công chức và các cơ quan,
đơn vị có liên quan; đảm bảo việc xây dựng,
áp dụng, duy trì và cải tiến HTQlCl có hiệu
lực, hiệu quả.
Thời gian thực hiện là 5 năm, phấn đấu
đến hết năm 2020 có 381 UBND cấp xã xây
dựng, áp dụng và công bố có HTQlCl phù
hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISo 9001: 2008, các yêu cầu của
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày
05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISo 9001:2008
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức
thuộc hệ thống hành chính nhà nước và phù
hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.
Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng
trong chương trình cải cách hành chính của
tỉnh, Kế hoạch hành động 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 lần thứ XVIII,
nhiệm kỳ 2015-2020, Sở Khoa học và Công
nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng trực tiếp tổ chức triển khai thực
hiện tốt kế hoạch này.
Cho đến nay, với khả năng và kinh nghiệm
đã tổ chức thực hiện thành công việc xây
dựng và áp dụng HTQlCl theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISo 9001:2008 vào hoạt
động của 71 cơ quan hành chính nhà nước
cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong những năm
qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
đang từng bước tham mưu triển khai thực
hiện kế hoạch theo tiến độ đã đề ra.
Ngày 29/6/2016, Sở Khoa học và Công
nghệ chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai xây
SỐ 04/2016
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dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQlCl
theo Tiêu chuẩn TCVN ISo 9001:2008 vào
hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn
và các đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2016
với các nội dung:
- Hướng dẫn UBND cấp xã, đơn vị sự
nghiệp công lập xây dựng Kế hoạch và lập dự
toán kinh phí cho hoạt động xây dựng, áp
dụng, duy trì và cải tiến HTQlCl theo Tiêu
chuẩn TCVN ISo 9001:2008, thành lập Ban
chỉ đạo áp dụng HTQlCl theo Tiêu chuẩn
TCVN ISo 9001:2008.
- Tập huấn công tác triển khai xây dựng,
áp dụng, duy trì và cải tiến HTQlCl theo
Tiêu chuẩn TCVN ISo 9001:2008:
+ Các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISo
9001:2008;
+ Giới thiệu về mô hình khung HTQlCl
của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Sau đó, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất
lượng đã tham mưu cho Sở Khoa học và
Công nghệ ban hành văn bản. Đề nghị

Sở Tài chính hướng dẫn việc xây dựng và
bổ sung kinh phí thực hiện Quyết định số
2024/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ
tịch UBND tỉnh. Đôn đốc, hướng dẫn
UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng
dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số
2024/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ
tịch UBND tỉnh.
Hy vọng được sự quan tâm chỉ đạo của
UBND tỉnh, các cấp, các ngành; sự sẵn sàng
và quyết tâm của các đơn vị có liên quan, đặc
biệt là người đứng đầu, trong thời gian tới, Chi
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp
tục từng bước triển khai thực hiện Kế hoạch
theo đúng tiến độ; đảm bảo mang lại hiệu
quả thiết thực; góp phần hoàn thành tốt mục
tiêu của Kế hoạch hành động 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 lần thứ XVIII,
nhiệm kỳ 2015-2020. /.

triển khai CƠ ChẾ ĐẶt hÀnG...
được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất và đời
sống. Vì thế, để cơ chế đặt hàng phát huy
được hiệu quả (là kết quả nhiệm vụ KH&CN
được ứng dụng), bên cạnh việc tiếp tục hoàn
thiện cơ chế đặt hàng trong tất cả các quy
trình triển khai nhiệm vụ KH&CN thì các giải
pháp sau đây cũng cần phải được xem xét:
- Một là, cần rút ngắn thời gian xét duyệt
các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với đặc thù
của hoạt động KHCN, tạo điều kiện cho các
nhà khoa học triển khai nghiên cứu kịp thời,
hiệu quả; đặc biệt là các nhiệm vụ cấp thiết
phát sinh, mang tính thời sự cao. Hiện nay,
việc xét duyệt nhiệm vụ còn mất nhiều thời
gian, mất khoảng 3-9 tháng cho quy trình một
nhiệm vụ KH&CN được phê duyệt, phải chờ
6-7 tháng mới được giao kinh phí, vì vậy có
nhiệm vụ khi được cấp kinh phí đã không còn
tính thời sự. Như vậy, các đề tài nghiên cứu
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dễ rơi vào tình trạng khi nghiên cứu ra thì đã
kết quả đã lạc hậu, không còn đáp ứng được
yêu cầu của bên đặt hàng nữa.
- Hai là, cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ
tài chính từ ngân sách cho việc ứng dụng
kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và
đời sống. Cụ thể là các nội dung chi cho
hoạt động chuyển giao kết quả, hoạt động
hướng dẫn, tập huấn, đào tạo; hoạt động
tuyên truyền phổ biến rộng rãi kết quả
nghiên cứu.
- Ba là, cần có cơ chế để các tổ chức chủ
trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN, các nhà khoa
học ngoài việc bàn giao kết quả nghiên cứu,
giao nộp sản phẩm theo đúng quy định cho
đơn vị đề xuất đặt hàng còn có trách nhiệm
"bảo hành" đối với sản phẩm nghiên cứu của
mình, cho dù sản phẩm đã bàn giao cho đơn
vị đặt hàng./.
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MỘT số GIẢI PHáP PHáT TrIểN dOANH NGHIỆP KH&CN
TẠI THANH HóA ĐẾN NĂM 2020
ThS. Lê Kim Cương *

Đ

ề án phát triển KH&CN tỉnh Thanh

nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh

Hóa, giai đoạn 2016-2020 đã xác

nghiệp KH&CN, đưa Thanh Hóa là tỉnh xếp

định mục tiêu đến năm 2020 toàn

vị trí thứ 3 toàn quốc, đứng sau Hà Nội và

tỉnh có ít nhất 30 doanh nghiệp KH&CN. Để

TP. Hồ Chí Minh về số lượng doanh nghiệp

đạt mục tiêu trên, cần có giải pháp đồng bộ

KH&CN. Năm 2016, Sở KH&CN đã tham

thì mới kích thích hỗ trợ, phát triển được loại

mưu cho UBND tỉnh đặt hàng với Bộ KH&CN

hình doanh nghiệp này đạt chỉ tiêu về mặt số

04 dự án tham gia Chương trình KH&CN

lượng và chất lượng. Trong phạm vi bài viết,

quốc gia (Chương trình 592; Chương trình

tác giả xin được nêu và đề xuất một số giải

đổi mới công nghệ quốc gia) nhằm hỗ trợ

pháp cơ bản ở góc độ quản lý, nhằm phát

phát triển các doanh nghiệp KH&CN.

triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN tại
Thanh Hóa đến năm 2020.

Thực tiễn triển khai chủ trương phát triển
doanh nghiệp KH&CN cho thấy, khó khăn lớn

Những năm vừa qua, ngoài việc tiếp tục

nhất là các doanh nghiệp chưa thực sự quan

thông tin, tuyên truyền các văn bản, quy định

tâm và thiết tha tới việc được chứng nhận là

về đăng ký hoạt động doanh nghiệp

doanh nghiệp KH&CN. Các doanh nghiệp chỉ

KH&CN, các chính sách ưu đãi đối với doanh

quan tâm đến vấn đề lợi ích trước mắt, nên

nghiệp KH&CN, Sở KH&CN Thanh Hóa đã

chưa quan tâm nhiều đến vấn đề lâu dài

và đang tích cực hướng dẫn các ngành, địa

trong phát triển doanh nghiệp KH&CN gắn

phương và doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký

với thương mại hóa các sản phẩm KH&CN.

tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển

Mặt khác, các ưu đãi với doanh nghiệp

doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN

KH&CN chưa thực sự hấp dẫn, chưa thực sự

công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu

là đòn bẩy và là cú hích đối với doanh nghiệp

trách nhiệm. Cụ thể, trong 2 năm: 2015-

KH&CN sản xuất sản phẩm hình thành từ kết

2016, Sở KH&CN đã tổ chức các hội nghị,

quả KH&CN tiêu thụ trên thị trường nội địa và

hội thảo với quy mô lớn để lồng ghép, tuyên

hướng xuất khẩu. Thủ tục để có được các ưu

truyền phát triển doanh nghiệp KH&CN, tạo

đãi thực hiện còn nhiều vướng mắc, không

diễn đàn để các doanh nghiệp trong tỉnh tiếp

chỉ ở tỉnh Thanh Hóa mà còn ở các tỉnh, địa

cận các chương trình khoa học quốc gia. Với

phương trong cả nước... trong thực hiện thủ

các hoạt động trên và sự vào cuộc của

tục thụ hưởng các chính sách ưu đãi của

doanh nghiệp, đến nay đã có 14 doanh

Nhà nước đối với doanh nghiệp KH&CN

* Sở KH&CN Thanh Hóa.
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(thuế, tín dụng, đất đai...) do thiếu văn bản

nghiệp trên địa bàn nhanh và phổ biến

hướng dẫn cụ thể.

nhất. Bên cạnh tăng cường phối hợp với các

Để xây dựng và phát triển hệ thống doanh

cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh, cần

nghiệp KH&CN của tỉnh, xin đề xuất một số

đẩy mạnh hoạt động Trang thông tin điện tử

giải pháp sau đây:

KH&CN Thanh Hóa nhằm cung cấp kịp thời

(1) Giải pháp về cơ chế, chính sách:

và đầy đủ thông tin về các cơ chế chính

Cần phải xây dựng được "Chương trình Hỗ

sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp

trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh

KH&CN, các chương trình, dự án hỗ trợ

nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai

phát triển doanh nghiệp KH&CN.

đoạn 2017-2020, định hướng 2025" nhằm tạo

Tiếp tục tuyên truyền phổ biến và tổ chức

điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp ươm tạo

các Hội nghị tập huấn, hội thảo về phát triển

công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN,

doanh nghiệp KH&CN ở cấp tỉnh và đặc biệt

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ đầu tư

ở cấp bộ, ngành, để cán bộ quản lý KH&CN

cơ sở vật chất - kỹ thuật, đào tạo nhân lực

và doanh nghiệp được tham gia nhằm thực

KH&CN; Hỗ trợ quảng cáo, thương mại hóa

hiện tốt chủ trương, chính sách cũng như các

sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN; Kết

ưu đãi đối với khuyến khích phát triển doanh

nối các nhà nghiên cứu với sản xuất, tiêu thụ

nghiệp KH&CN.

sản phầm, nhằm phát triển các doanh nghiệp

(3) Giải pháp về thủ tục hành chính:

KH&CN. Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN thành

Kiến nghị với Bộ KH&CN sớm có quy định

lập các cơ sở nghiên cứu, cơ sở ươm tạo có

cụ thể hơn nữa về thủ tục hành chính trong

quy mô lớn về cơ sở vật chất, nhân lực

giải quyết các chính sách ưu đãi của Nhà

KH&CN.

nước đối với doanh nghiệp KH&CN để thực

Tiếp tục nghiên cứu, tư vấn để thực hiện
tốt các cơ chế, chính sách về ưu đãi: Thuế

hiện các chính sách này ở địa phương được
đồng bộ và thuận lợi.

thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu;

(4). Giải pháp về đẩy mạnh thực hiện cơ

đất đai trong nghiên cứu khoa học; Tín dụng

chế tự chủ đối với các tổ chức KH&CN công

đối với doanh nghiệp KH&CN; sử dụng trang

lập theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP:

thiết bị tại phòng thí nghiệm cấp quốc gia đối

Các ngành rà soát triển khai thực hiện cơ

với doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp đổi

chế tự chủ đối với tổ chức KH&CN công lập

mới sáng tạo.

trực thuộc; sớm có kế hoạch cụ thể chuyển

(2) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin,
tin truyền về doanh nghiệp KH&CN:
Tăng thời lượng, dung lượng các thông

đổi sang hoạt động theo mô hình tự chủ và
chuyển đổi thành doanh nghiệp KH&CN khi
đã đáp ứng đủ điều kiện.

tin tuyên truyền về doanh nghiệp KH&CN

(5). Đẩy mạnh xúc tiến lựa chọn và giao

trên các ấn phẩm báo chí, đặc biệt là báo

kết quả nghiên cứu có nguồn gốc từ NSNN:

nói, báo hình, báo mạng. Đặc biệt, thực

Nhằm chuyển giao kết quả KH&CN cho

hiện tốt Chương trình phối hợp tuyên truyền

doanh nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện áp

KH&CN với Đài Phát thanh Truyền hình

dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh

Thanh Hóa, đây là kênh chính thống, kênh

doanh

gần gũi đến với tổ chức, cá nhân và doanh

15/2014/TT-BKHCN; Triển khai cụ thể hóa

nghiệp trong phát triển hệ thống doanh

hướng dẫn nội dung chi, quản lý Quỹ phát
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triển KH&CN của doanh nghiệp tại thông tư
số 12/2016/TTlT-BKHCN-BTC.
(6) Giải pháp đẩy mạnh công nhận các kết
quả KH&CN tự nghiên cứu, không sử dụng
ngân sách:

(7) Giải pháp về tạo lập cơ sở dữ liệu
doanh nghiệp có tiềm năng năng ươm tạo
doanh nghiệp KH&CN:
Tiếp tục điều tra khảo sát và tạo lập cơ sở dữ
liệu doanh nghiệp có danh mục sản phẩm hình

Bên cạnh việc giao quyền sở hữu, sử dụng

thành từ kết quả nghiên cứu KH&CN nhằm

kết quả KH&CN sử dụng ngân sách Nhà

ươm tạo, phát triển hệ thống các doanh nghiệp

nu]ơcs, cần xúc tiến hoạt động công nhận kết

KH&CN. Mặt khác, hằng năm cần có những

quả KH&CN không sử dụng ngân sách Nhà

cuộc điều tra để bổ sung và tạo lập cơ sở dữ

nước. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn về

liệu hình thành các doanh nghiệp KH&CN đến

Thông tư 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015

năm 2020. Đây là cơ sở để mở rộng đối tượng,

của Bộ KH&CN về đánh giá, thẩm định kết

có thể thành lập nhiều hơn các doanh nghiệp

quả KH&CN không sử dụng ngân sách nhà

KH&CN trong những năm tới đây.

nước. Trong đó, tập trung tập huấn về thẩm

Tăng cường thông qua khảo sát, làm việc

định cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp

tại các doanh nghiệp thực tế trong quá trình

KH&CN đối với các doanh nghiệp sản xuất

xây dựng cơ sở dữ liệu, ngoài các sản phẩm

kinh doanh sản phẩm từ kết quả KH&CN do

hình thành từ kết quả KH&CN của các đề tài

doanh nghiệp tự nghiên cứu, không sử dụng

dự án cấp tỉnh. Cần tăng cường mở rộng đối

ngân sách Nhà nước; tổ chức các diễn đàn

tượng có giải thưởng Vifotec, giải thưởng

tiếp cận các Chương trình KH&CN quốc gia

KH&CN khác, giải pháp kỹ thuật mới và sáng

cho các doanh nghiệp tiềm năng ươm tạo

chế... để đặc cách khuyến khích các đối

thành doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp

tượng doanh nghiệp này tham gia thành lập

KH&CN.

doanh nghiệp KH&CN.

Bộ trưởng Bộ KH&CN
Nguyễn Quân
và các đồng chí
lãnh đạo tỉnh thăm
Công ty CP
Công Nông nghiệp
Tiến Nông - Doanh
nghiệp KH&CN đầu
tiên của Thanh Hóa
(tháng 7/2015).
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI
CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
ThS. Lê Sỹ Chung *; ThS. Lê Sỹ Chính **

C

ông nghệ tác động mạnh mẽ đến khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp
thông qua chất lượng sản phẩm và
giá bán sản phẩm. Bất cứ sản phẩm nào
được sản xuất ra cũng đều phải gắn với một
công nghệ nhất định. Công nghệ sản xuất đó
sẽ quyết định chất lượng sản phẩm cũng như
tác động tới chi phí cá biệt của từng doanh
nghiệp, từ đó tạo ra khả năng cạnh tranh của
từng doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào nếu
không có những hoạt động đổi mới công
nghệ thì chắc chắn hệ thống công nghệ, dây
chuyền sản xuất, máy móc, trang thiết bị… sẽ
trở nên lạc hậu, hiệu quả kinh tế thấp, dẫn
đến bị đào thải, làm cho sự tồn tại và phát
triển của doanh nghiệp bị đe dọa.
Tuy công nghệ quyết định năng suất, chất
lượng, năng lực cạnh tranh của doanh
nghiệp, nhưng sẽ không có một công nghệ
nào tồn tại vĩnh cửu. Mỗi công nghệ đều có
một chu kỳ sống của mình trong những điều
kiện nhất định. Do đó, việc tiếp cận và nắm
được chu kỳ sống của công nghệ để đưa ra
chiến lược cải tiến, đổi mới công nghệ phù
hợp, duy trì được năng lực cạnh tranh về mặt
công nghệ của doanh nghiệp là yếu tố sống
còn của doanh nghiệp. Đổi mới công nghệ sẽ
giúp doanh nghiệp, nhà sản xuất liên tục cải
thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, củng
cố, duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm;
đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, giảm tiêu
hao nguyên, nhiên liệu; cải thiện điều kiện
* Sở KH&CN Thanh Hóa; ** Trường Đại học Hồng Đức.
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làm việc, nâng cao mức độ an toàn sản xuất
cho người và thiết bị, giảm tác động xấu
đến môi trường. Đặc biệt, về mặt lợi ích
thương mại, nhờ đổi mới công nghệ, chất
lượng sản phẩm được nâng lên, đồng nghĩa
với việc doanh nghiệp sẽ tạo được ưu thế
vững vàng trên thị trường cạnh tranh. Vì
vậy, hoạt động đổi mới công nghệ chính là
con đường ngắn nhất dẫn đến thành công
của doanh nghiệp.
Thực trạng công nghệ - thiết bị của các
doanh nghiệp trên cả nước: Thống kê từ Bộ
Khoa học và Công nghệ cho thấy, hiện nay
cả nước có gần 600 nghìn doanh nghiệp, với
hơn 90% là DNNVV. Phần lớn đều đang sử
dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung
bình của thế giới từ 2-3 thế hệ. Trong đó, có
đến 76% máy móc, dây chuyền công nghệ
nhập thuộc thế hệ những năm 60 - 70 của thế
kỷ trước, 75% số thiết bị đã hết khấu hao,
50% thiết bị là đồ tân trang..., chỉ có 20% là
nhóm ngành sử dụng công nghệ cao. Một
khảo sát khác từ Chương trình phát triển của
liên hợp quốc cũng cho thấy, tỷ lệ giá trị
nhập khẩu công nghệ, thiết bị mỗi năm tại
Việt Nam chưa đến 10% tổng kim ngạch
nhập khẩu, trong khi tỷ lệ tại các nước đang
phát triển khác lên đến 40%. Chính vì sử
dụng công nghệ lạc hậu, nên phần lớn các
doanh nghiệp của nước ta mới chỉ tham gia
vào khâu thấp nhất trong chuỗi cung ứng là
lắp ráp và gia công, cung cấp các phụ tùng
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thay thế, chứ chưa tham gia sản xuất các sản
phẩm có giá trị gia tăng cao (1).
Thực trạng công nghệ - thiết bị của các
doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa: Kết quả điều
tra, khảo sát năm 2014, đối với 8 nhóm
ngành nghề của tỉnh Thanh Hóa, gồm: Sản
xuất chế biến nông lâm sản, thực phẩm;
Thương mại; Dịch vụ; Sản xuất vật liệu xây
dựng; Dệt May; Cơ khí chế tạo máy; Dịch vụ
thông tin truyền thông; Xây dựng, cho thấy
trình độ công nghệ - thiết bị của các doanh
nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh như sau:
- Về trình độ công nghệ:
Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp
ở mức trung bình. Chỉ số công nghệ chung
của toàn tỉnh (T) đạt 0,538; trong đó:
+ Cao nhất là nhóm ngành dệt may
(T= 0,750), sản xuất chế biến nông, lâm sản
(T= 0,651).
+ Thấp nhất là nhóm ngành thương mại
(T = 0,448), dịch vụ thông tin truyền thông
(T=0,529).
- Về thời kỳ công nghệ: có 62,1% dây
chuyền được lắp đặt từ sau năm 2001-2010;
và 15,6% dây chuyền được lắp đặt từ sau
2010 đến nay.
- Về cấp độ tinh xảo của thiết bị: có 46,8%
dây chuyền thiết bị ở mức độ chuyên dụng;
26,2% ở mức độ cơ khí hóa; 15% tự động hóa
và 2,6% là máy tính hóa.
Qua kết quả điều tra cho thấy: Trình độ
công nghệ - thiết bị của các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chỉ ở mức trung
bình. Tốc độ đổi mới công nghệ chậm. Tính
đến năm 2014, có đến 62,1% công nghệ của
các doanh nghiệp sản xuất ở thời kỳ công
nghệ từ năm 2001-2010; thiết bị của doanh
nghiệp có cấp độ tự động hóa trở lên chỉ
chiếm có 17,6%.
Đến 31/12/2015, trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa có khoảng 7.600 doanh nghiệp đang
hoạt động, chiếm 67% số doanh nghiệp đăng
ký thành lập; trong số 7.600 doanh nghiệp
đang hoạt động, bình quân hàng tháng có
7.149 doanh nghiệp phát sinh doanh thu,
chiếm 94% số doanh nghiệp đang hoạt động;

tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước
đạt 122 ngàn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà
nước của khu vực doanh nghiệp ước đạt
4.695 tỷ đồng, chiếm 67,5% tổng thu ngân
sách nhà nước (không kể thu tiền sử dụng
đất), trong đó: thu từ DNNN Trung ương
1.430 tỷ đồng; thu từ DNNN địa phương 165
tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp FDI 1.920 tỷ
đồng; thu thuế công thương nghiệp và dịch
vụ ngoài quốc doanh 1.180 tỷ đồng. Doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh hầu hết là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa, chiếm 97% tổng số
doanh nghiệp. Số doanh nghiệp có quy mô
nhỏ (vốn đăng ký dưới 5 tỷ đồng) tương đối
lớn, chiếm khoảng 60% tổng số doanh
nghiệp. Nguồn vốn đầu tư phát triển, mở rộng
sản xuất kinh doanh còn phụ thuộc nhiều vào
nguồn vốn vay tín dụng, trong khi tài sản thế
chấp hoặc phương án kinh doanh chưa đảm
bảo gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn
vốn của các doanh nghiệp (2).
- Điểm hạn chế của các doanh nghiệp là
chưa đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát
triển công nghệ. Các lao động trong tỉnh
không được tiếp cận các công nghệ hiện đại,
tiến tới làm chủ và nắm bắt các công nghệ
tương tự. Về sản xuất thì chưa tạo ra được
các sản phẩm có giá trị hiệu quả kinh tế cao.
- Cơ chế chính sách của Nhà nước về đầu
tư và phát triển khoa học công nghệ còn chưa
được cụ thể hóa, chưa khuyến khích được
các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ,
nhưng nguyên nhân lớn nhất là thiếu vốn. Trừ
các doanh nghiệp FDI còn lại hầu như các
Doanh nghiệp DDI đều không đủ vốn để đầu
tư mua sắm các dây chuyền thiết bị và công
nghệ hiện đại.
- Do nguồn vốn hạn chế nên các DNNVV
trên địa bàn tỉnh hoạt động chủ yếu trong các
ngành có giá trị gia tăng thấp và sử dụng
nhiều lao động. Thực tế đầu tư của các
DNNVV vào các ngành dựa trên tri thức,
công nghệ hoặc sử dụng nhiều vốn còn hạn
chế, dẫn đến sản phẩm sản xuất ra có sức
cạnh tranh trên thị trường không cao, do vậy
khó có thể đẩy mạnh xuất khẩu.
SỐ 04/2016
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Từ thực đó cho thấy, để đảm bảo các
DNNVV phát triển ổn định, lâu dài tỉnh cần
phải có các giải pháp hỗ trợ cho doanh
nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ để đổi mới, nâng
cao trình độ công nghệ. Sau đây là một số
giải pháp kỹ thuật để thúc đẩy hoạt động đổi
mới công nghệ thiết bị của các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Nhóm giải pháp đối với doanh nghiệp
nhỏ và vừa
Thứ nhất: Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa
doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức nghiên
cứu khoa học. Nếu như trong doanh nghiệp
đã có sẵn bộ phận nghiên cứu, thiết kế thì
phải liên tục áp dụng, cải tiến những phương
pháp mới vào. Nó sẽ giúp doanh nghiệp nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chẳng hạn
như doanh nghiệp có thể thực hiện chiến lược
hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Còn với những doanh nghiệp khác có thể tìm
hiểu thông tin về thị trường công nghệ thông
qua các phương tiện thông tin đại chúng, Hội
chợ Techmart hoặc từ các cơ quan nghiên
cứu để có thể tìm cho mình những công nghệ
mới phù hợp với quá trình sản xuất và mang
lại hiệu quả sản xuất cao. Qua mối liên hệ đó
giúp doanh nghiệp có thể đổi mới công nghệ
một cách nhanh chóng và nâng cao năng lực
sản xuất cho doanh nghiệp.
Thứ hai: Doanh nghiệp cần chủ động tìm
kiếm thông tin, trau dồi kiến thức về công
nghệ mới, tìm hiểu về những thủ tục liên quan
đến vấn đề chuyển giao công nghệ. Doanh
nghiệp cần tìm hiểu về thị trường công nghệ
để biết được trên thị trường hiện có bao nhiêu
loại công nghệ mới, loại nào có khả năng
mang lại hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp
là cao nhất, các loại công nghệ đó được xuất
xứ từ những nước nào, giá cả của chúng như
thế nào? Từ đó mà doanh nghiệp có thể so
sánh và đưa ra sự lựa chọn chính xác cho
mình để chuyển giao công nghệ. Và hơn nữa,
doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ thủ tục chuyển
giao công nghệ để khi ký kết hợp đồng
chuyển giao, lắp đặt máy móc sẽ diễn ra
thuận lợi hơn.
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Thứ ba: Doanh nghiệp cần đào tạo nguồn
nhân lực và có những chính sách sử dụng
nhân lực hợp lý. Khi đã đổi mới công nghệ thì
doanh nghiệp cần phải có nhân lực có trình
độ để tiếp nhận công nghệ mới đó. Công
nghệ mới chuyển giao, chắc chắn sẽ có trình
độ cao hơn công nghệ cũ nên đòi hỏi người
sử dụng cũng phải có năng lực hơn. Vì thế
doanh nghiệp cần phải tập trung đào tạo
chuyên môn cho nguồn nhân lực của mình.
Có thể tổ chức giảng dạy ngay tại doanh
nghiệp và đi mời các chuyên gia trong và
ngoài nước thuộc lĩnh vực chuyên môn đó về
giảng dạy. Hoặc có thể gửi nguồn nhân lực đó
đi học ở các trường đào tạo. Như vậy, việc
chuẩn bị một nguồn nhân lực có trình độ, khả
năng sử dụng công nghệ mới là cơ sở để
doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ
đạt hiệu quả cao.
Thứ tư: Doanh nghiệp phải tiến hành đánh
giá những nguồn nhân lực hiện có trong và
ngoài doanh nghiệp. Có đánh giá chính xác
được nguồn nhân lực hiện có bên trong, thì
doanh nghiệp mới nhận thấy được những
điểm mạnh và điểm yếu của mình trước
những nguy cơ, thách thức và cơ hội trên
thương trường. Từ đó khắc phục điểm yếu và
phát triển điểm mạnh của mình. Việc đánh
giá nguồn nhân lực ngoài, giúp cho doanh
nghiệp thấy được thị trường đối với sản phẩm,
các đối thủ cạnh tranh, nguồn nguyên liệu
cung cấp cho doanh nghiệp. Từ đó, doanh
nghiệp có thể quyết định đưa ra những chính
sách mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới như
thế nào cho phù hợp với nguồn nguyên liệu…
Có đánh giá được những nhân tố đó doanh
nghiệp mới có căn cứ để phân tích và thực
hiện hoạt động đổi mới công nghệ một cách
có hiệu quả.
Thứ năm: Doanh nghiệp cần mở rộng
quan hệ đối tác, tìm kiếm nguồn vốn, khách
hàng, nghiên cứu công nghệ. Doanh nghiệp
phải tăng cường liên kết phối hợp với các tổ
chức tài chính, liên doanh với nước ngoài.
Qua việc liên kết, phối hợp đó mà doanh
nghiệp có thể nâng cao năng lực sản xuất
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của mình. Ngoài ra, còn huy động thêm được
vốn đầu tư cho hoật động sản xuất kinh
doanh. Và có thể tạo nguồn vốn cho hoạt
động đổi mới công nghệ dễ dàng hơn.
Thứ sáu: Doanh nghiệp cần phải sẵn sàng
quyết tâm đổi mới công nghệ và chủ động
trong việc đầu tư vào công nghệ mới.
Thứ bảy: Doanh nghiệp cần phải xây dựng
một chiến lược phát triển lâu dài cho mình lấy
mục tiêu đổi mới công nghệ là cốt lõi.
Nhóm giải pháp, kiến nghị đối với tỉnh
Thanh Hóa.
Thứ nhất là: Tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp tiếp cận vốn và sử dụng có hiệu quả
các nguồn vốn vay để đổi mới công nghệ. Chỉ
đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốt các
chính sách tiền tệ, tín dụng của trung ương
trên địa bàn; đẩy mạnh các biện pháp huy
động vốn, thực hiện cắt giảm chi phí để tiếp
tục giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho
doanh nghiệp tiếp cận vốn; ưu tiên vốn vay
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,
sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo
lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương
mại trong việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh
tín dụng và cho vay, có chính sách ưu tiên đối
với các doanh nghiệp có hoạt động đổi mới,
cải tiến công nghệ phục vụ cho sản xuất, để
nâng cao chất lượng sản phẩm.
Thứ hai là: Sớm ban hành cơ chế Chính
sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư đổi mới
công nghệ - thiết bị; áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng tiên tiến; xác lập quyền sở hữu
trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh
Thanh Hóa nhằm khuyến khích các doanh
nghiệp đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm,
cải tiến, ứng dụng các công nghệ mới phục
vụ cho việc nâng cao năng suất, chất lượng
sản phẩm.
Thứ ba là: Sớm thành lập “Sàn giao dịch
công nghệ và thiết bị Thanh Hóa”. Đây là địa
điểm tổ chức trưng bày, giới thiệu, chào bán
các công nghệ, thiết bị; nơi giao dịch giữa

người cung cấp và người tìm kiếm công nghệ,
thiết bị; môi giới công nghệ; tổ chức các sự
kiện về khoa học công nghệ. Tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp có thể tìm kiếm các
công nghệ phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh của mình.
Thứ tư là: Ưu tiên, tạo điều kiện để các
doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thực hiện
các dự án sản xuất thử nghiệm, giúp các
doanh nghiệp có năng lực nghiên cứu ứng
dụng các công nghệ mới, để sản xuất thử
nghiệm các sản phẩm mới, sản phẩm có sức
cạnh tranh lớn trên thị trường…
Thứ năm là: Đề nghị với Bộ Khoa học và
Công nghệ hỗ trợ và tạo điều kiện cho Thanh
Hóa được thành lập quỹ “Đầu tư mạo hiểm”
để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào
công nghệ mới, nhưng có độ rủi ro cao. Khi
đổi mới công nghệ, doanh nghiệp đã phải
đứng trước một khó khăn lớn đó là vốn, trong
khi đó việc đổi mới công nghệ để mang lại
hiệu quả cao ngay sau đầu tư lại cũng là một
điều chưa chắc chắn. Nhìn chung, việc đổi
mới công nghệ buộc doanh nghiệp phải
chấp nhận mạo hiểm. Vì thế nếu tạo ra được
quỹ “Đầu tư mạo hiểm” nhằm tạo động lực
cho doanh nghiệp khi thực hiện đổi mới
công nghệ, hơn nữa còn giúp cho doanh
nghiệp giải quyết được một số khó khăn
trước mắt.
Để có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ và
vừa của tỉnh Thanh Hóa nâng cao năng lực
cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập sâu và rộng
hiện nay. Việc thảo luận để đưa ra các giải
pháp để thúc đẩy hoạt động đổi mới công
nghệ thiết bị của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Thanh Hóa cần được các ban, ngành
trong tỉnh quan tâm nhiều hơn./.

(1) Nguồn: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/
tin-tuc/item/26912402-bai-toan-doi-moi-cong-nghecho-doanh-nghiep.html.
(2) Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động doanh
nghiệp năm 2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Thanh Hóa.
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CHUỖI BAO TIÊU THỰC PHẨM AN TOÀN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA - KẾT QUẢ TỪ MỘT DỰ ÁN
ThS. Lữ Minh Thư *; Trần Đức Lương **
Nguyễn Vũ Thắng ***; Nguyễn Văn Nam ****

T

hanh Hóa là tỉnh có diện tích tự nhiên
rộng, là vùng đồng bằng lớn thứ ba cả
nước. Toàn tỉnh, có diện tích đất nông
nghiệp trên 846 nghìn ha; trong đó, đất sản
xuất nông nghiệp là 247,5 nghìn ha, nuôi trồng
thủy sản là 18,05 nghìn ha ...; có hàng vạn cơ
sở và hộ gia đình trồng, sản xuất, chế biến các
sản phẩm rau, củ, quả, gia súc, gia cầm; nuôi
trồng, đánh bắt, khai thác thủy sản.
Với sản lượng ngành nông nghiệp lớn, đóng
vai trò lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, nhưng hoạt động chế biến nâng cao giá
trị sản phẩm nông nghiệp tỉnh ta còn chưa
được chú trọng đúng mức, chỉ mới dừng lại ở
mức sơ chế, chưa chế biến sâu; Vì hầu hết các
cơ sở chế biến đều có quy mô còn nhỏ lẻ,
thiếu tập trung, chưa đảm bảo được các quy
định, tiêu chuẩn; chất lượng sản phẩm sau chế
biến còn chưa đồng đều, chưa mang lại hiệu
quả kinh tế cao cho nông dân, các cơ sở sản
xuất; chưa xây dựng được thương hiệu, đảm
bảo chất lượng để người tiêu dùng tin tưởng sử
dụng thường xuyên… Hiện nay, toàn tỉnh chỉ có
01 doanh nghiệp chế biến dứa và dưa chuột
xuất khẩu; 03 cơ sở sơ chế rau, củ, quả các
loại; có 02 doanh nghiệp chế biến và xuất
khẩu thịt lợn sữa đông lạnh với năng suất
khoảng 10.000 tấn/năm; có 94 điểm giết mổ
trâu, bò; 2.550 điểm giết mổ lợn thịt với công
suất 01 con/ngày/điểm; 242 điểm giết mổ gia
cầm với tổng công suất trên 2.000 con/ngày;
có trên 70 doanh nghiệp và hàng nghìn cơ sở
quy mô hộ gia đình tham gia hoạt động chế
biến thủy hải sản…
Bên cạnh đó, ta cũng có thể nhận thấy thị
trường tiêu thụ sản phẩm ngành nông nghiệp

của tỉnh rất thuận lợi: Với quy mô dân số
khoảng 3,5 triệu người, nhu cầu và lượng tiêu
thụ hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm
của tỉnh là khá lớn. Do đó, sản phẩm sản xuất
ngành nông nghiệp đa số là phục vụ nhu cầu
tiêu dùng của người dân và cung cấp nguyên
liệu cho các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất,
chế biến trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có một số
sản phẩm của ngành nông nghiệp được tiêu
thụ tại một số tỉnh trong nước và một phần cho
xuất khẩu, đây chủ yếu là các sản phẩm đạt
sản lượng cao như: thịt lợn, các loại thủy sản,
dưa chuột, ớt, tinh bột sắn, đường… hoặc
được xuất khẩu qua đường tiểu ngạch xuất
sang Trung Quốc như: lúa gạo, ngô, sắn lát
khô, v.v… Việc tiêu thụ nông sản, thực phẩm
của nông dân, cơ sở sản xuất được thực hiện
dưới nhiều kênh phân phối, như: thông qua
chợ, thông qua thương lái (không qua hợp
đồng), thông qua hợp đồng thương mại, thông
qua hợp đồng cung ứng vật tư, kỹ thuật và tiêu
thụ sản phẩm tạo thành chuỗi khép kín từ sản
xuất tới tiêu dùng.
Từ những dẫn chứng trên, cho thấy việc
sản xuất sản phẩm nông nghiệp cho đến khâu
chế biến, phân phối, tiêu thụ sản phẩm ngành
nông nghiệp còn mang tính chất tự phát, tự
tiêu, thiếu sự liên kết bền vững giữa các đối
tượng tham gia trong hệ thống kết nối cungcầu: Chuỗi sản xuất - bao tiêu thực phẩm an
toàn. Đặc biệt, trong khâu tiêu thụ còn gặp
nhiều khó khăn, khi đưa ra thị trường tại nhiều
nơi sản phẩm an toàn đang bị đánh đồng với
các sản phẩm cùng chủng loại chưa được cấp
chứng nhận an toàn thực phẩm nên giá trị
mang lại cho người sản xuất thấp; người tiêu

* Phó Giám đốc Sở Công thương; * Trưởng phòng QLTM; *** Phó Trưởng phòng QLTM; **** CV. Phòng QLTM
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dùng chưa tiếp cận, nhận biết được sản phẩm
được chứng nhận an toàn thực phẩm… Do đó,
việc hình thành mô hình kết nối thị trường tạo
chuỗi bao tiêu thực phẩm an toàn trên địa bàn
tỉnh là cần thiết. Để tạo điều kiện phát triển
bền vững ngành nông nghiệp của tỉnh… Dự án
khoa học cấp tỉnh “Xây dựng mô hình kết nối
thị trường nội địa tạo chuỗi bao tiêu thực phẩm
an toàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, đã được
Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý phê duyệt cho tổ
chức thực hiện.
Trên cơ sở Dự án đã được phê duyệt, Sở
Công thương, Chủ nhiệm Dự án và Nhóm
nghiên cứu đã tiến hành điều tra, khảo sát tại
300 cơ sở sản xuất, kinh doanh, phân phối,
tiêu thụ thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh,
gồm: 150 Cơ sở sản xuất thực phẩm (loại hình
Hợp tác xã: 24 cơ sở; loại hình Doanh nghiệp:
54 cơ sở; loại hình hộ gia đình, gia trại: 72 cơ
sở); 80 Cơ sở kinh doanh thực phẩm (loại hình
Hợp tác xã: 04 cơ sở; loại hình Doanh nghiệp:
39 cơ sở; loại hình hộ gia đình, gia trại: 37 cơ
sở) và 70 cơ sở tiêu thụ thực phẩm tại các nhà
hàng, bếp ăn tập thể. Từ đó, Dự án đã nghiên
cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo
quy trình, tiêu chuẩn áp dụng chung cho hoạt
động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nói
chung và sản phẩm an toàn nói riêng tại các
cơ sở, hộ gia đình; đặc biệt là các cơ sở, hộ gia
đình có sản phẩm được chứng nhận về an
toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGap. Hiện
nay, Dự án đã được thực hiện áp dụng cho các
nông hộ sản xuất Hợp tác xã Dịch vụ Nông
nghiệp và Điện năng xã Hoằng Hợp, Cửa
hàng thực phẩm tại Số 51F, đường Mai an
Tiêm, phường lam Sơn, thành phố Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa của Công ty TNHH Một
thành viên Tư vấn và Đào tạo Quốc tế ITC,
Siêu thị Co.op Mart Thanh Hóa của Công ty
TNHH Một thành viên Co.op Mart Thanh Hóa
là đơn vị bao tiêu các sản phẩm của HTX Dịch
vụ Nông nghiệp và Điện năng xã Hoằng Hợp
thuộc chương trình Dự án. Hai điểm bán hàng
thực phẩm này trong 85 điểm trên toàn quốc
(tỉnh Thanh Hóa có 07 điểm) đã được Cục
Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản - Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố
là điểm kinh doanh đầy đủ ba nhóm thực
phẩm: rau, củ, quả và thịt đã được xác nhận

kiểm soát an toàn thực phẩm theo quy định.
Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cũng nghiên
cứu, tiếp tục hoàn thiện giải pháp: Xây dựng
hoạt động gắn kết giữa nhà sản xuất và nhà
phân phối tiêu thụ thực phẩm an toàn trên địa
bàn tỉnh theo chuỗi đã được hình thành và áp
dụng với sự tham gia giữa các bên để tiêu thụ
sản phẩm như: Hợp tác giữa Hợp tác xã Dịch
vụ Nông nghiệp và Điện năng xã Hoằng Hợp
với Công ty TNHH Một thành viên Co.op Mart
Thanh Hóa, Công ty TNHH Một thành viên
Đào tạo và Tư vấn Quốc tế ICT đối với sản
phẩm rau, củ, quả; Công ty TNHH Một thành
viên Đào tạo và Tư vấn Quốc tế ICT với Công
ty Cổ phần Trang trại Bảo Châu đối với sản
phẩm thịt; Công ty TNHH Một thành viên Đào
tạo và Tư vấn Quốc tế ICT với Công ty Cổ
phần Mía đường lam Sơn đối với sản phẩm
gạo, rau, củ, quả. Qua đó, sản lượng nông sản
thực phẩm an toàn được cung cấp tới người
tiêu dùng ngày càng tăng, góp phần thúc
đẩy hoạt động sản xuất của các cơ sở. Sản
lượng tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả bình
quân ngày tiêu thụ tại mỗi điểm kinh doanh
trong hoạt động nghiên cứu thực hiện Dự án
khoảng 70 kg/ngày tăng 1,5 lần so với thời
điểm năm 2014; thịt các loại bình quân hàng
tháng tiêu thụ khoảng 30kg/ngày tăng gấp
02 lần so với thời điểm năm 2014.
Nhờ quá trình nỗ lực tổ chức thực hiện dự
án trong thời gian vừa qua của cả quá trình
nghiên cứu, triển khai, thực hiện từ việc điều
tra, đánh giá hiện trạng, cho đến nghiên cứu
để xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn và
kịp thời tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm,
nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình khuyến
khích phát triển, hỗ trợ việc tạo thành Chuỗi:
Sản xuất - Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,
nhất là các sản phẩm bảo đảm an toàn thực
phẩm của các cơ sở đã được cơ quan có thẩm
quyền cấp chứng nhận tiêu chuẩn theo quy
định của Nhà nước, Dự án đã đạt được những
kết quả đáng ghi nhận.
Hiện tại, Dự án cũng đang được tiếp tục
nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các
ngành, địa phương tham gia phối hợp xây
dựng cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động phân
phối, tiêu thụ, bao tiêu thực phẩm an toàn trên
địa bàn tỉnh.
SỐ 04/2016
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KẾT QUẢ sAU 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 50-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ
VỀ PHáT TrIểN CÔNG NGHỆ sINH HỌC TẠI THANH HóA
ThS. Lê Hoàng Long *

C

hỉ thị 50-CT/Tw, ngày 04/3/2005 của
Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh phát
triển và ứng dụng công nghệ sinh
học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước” có ý nghĩa quan trọng
trong sự nghiệp cách mạng hiện nay của đất
nước, thể hiện sự quyết tâm của Đảng trong
việc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận
thức và hành động, sự đổi mới trong lãnh
đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện
việc đẩy mạnh phát triển ứng dụng công
nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trên cơ sở Hướng dẫn số 14-HD/BKGTw
ngày 19/5/2005 của Ban Khoa giáo Trung
ương triển khai thực hiện Chỉ thị 50-CT/Tw,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban
nhân dân tỉnh xây dựng chương trình hành
động thực hiện chỉ thị; ban hành Kế hoạch
43-KH/TU ngày 10/8/2005 về tổ chức học
tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị
50-CT/Tw đến đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn
tỉnh; đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến cán
bộ ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc và
báo cáo viên cấp tỉnh; giao Sở Khoa học và
Công nghệ tổ chức hội nghị quán triệt, triển
khai tới các đơn vị trực thuộc. Các huyện, thị,
thành phố và các xã, phường, thị trấn đã tổ
chức quán triệt chỉ thị với nhiều hình thức phù
hợp tới cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng
chương trình hành động để thực hiện.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương
trình hành động thực hiện Chỉ thị 50-CT/Tw
* TP. Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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và nhiều văn bản để tổ chức thực hiện như:
Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày
15/12/2005 ban hành chương trình hành động
thực hiện Chỉ thị 50-CT/Tw; Quyết định số
1169/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 thành lập
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển
công nghệ sinh học Thanh Hóa; Quyết định
số 2450/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 giao
triển khai thực hiện đề tài "Ứng dụng mùn
sinh học đánh bóng BeF-GMYDT 041206D
trong canh tác trên đất bạc màu huyện Thạch
Thành"; Quyết định số 3524/QĐ-UBND ngày
05/10/2010 cấp kinh phí cho đề tài khoa học
"Trồng thử nghiệm cây dầu mè (Jatropha
curas) để sản xuất diesel sinh học trên đất
trống, đồi núi trọc ở Thanh Hóa"; Quyết định
số 2702/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 cấp kinh
phí cho dự án khoa học "Ứng dụng tiến bộ
Khoa học công nghệ xây dựng mô hình phát
triển kinh tế theo hướng sinh thái tổng hợp
cho người dân tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù
luông Thanh Hóa"…
Sở Khoa học và Công nghệ bám sát
chương trình hành động của Ủy ban nhân
dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 50-CT/Tw, tích cực
tham mưu, triển khai xây dựng tiềm lực khoa
học và công nghệ nhằm từng bước thực hiện
tốt công tác phát triển và ứng dụng CNSH
vào đời sống và sản xuất.
Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công
nghệ cao dựa trên nền tảng khoa học về sự
sống, kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật
nhằm tạo ra các công nghệ khai thác các hoạt
động của sinh vật, tế bào thực vật và động vật
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để sản xuất ở quy mô công nghiệp các sản
phẩm sinh học có chất lượng cao phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi
trường. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị, việc
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học
đã được các cấp, các ngành, các địa phương,
đơn vị thực hiện mạnh mẽ, góp phần nâng
cao năng suất nông nghiệp, thủy sản, y - dược
và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, tạo
ra sự phát triển mới và bền vững của tỉnh.
- Trong lĩnh vực nông nghiệp: Công nghệ
sinh học được coi là giải pháp đột phá xây
dựng nền nông nghiệp của tỉnh phát triển
toàn diện theo hướng hiện đại. Các kết quả
nghiên cứu được đưa vào ứng dụng chủ yếu
tập trung ở những lĩnh vực chính như: Chuyển
gen mang tính trạng tốt vào giống cây trồng,
vật nuôi nhằm tạo ra những giống có năng
suất cao, thích nghi với điều kiện thời tiết
khắc nghiệt, có khả năng chống chịu sâu
bệnh; Nghiên cứu, ứng dụng các vật liệu sinh
học giúp cải tạo đất, tăng năng suất cây
trồng; Sử dụng các hợp chất từ thảo mộc làm
hạn chế quá trình xâm hại của côn trùng, bảo
quản nông sản sau thu hoạch, phòng trừ
bệnh nhiễm khuẩn cho tôm, cá biển, thử
nghiệm chế phẩm sinh học xử lý nước nuôi
tôm công nghiệp; Ứng dụng các công nghệ
gen trong cây trồng, động vật nuôi, nhân
giống vật nuôi...
+ Lĩnh vực trồng trọt: Chuyển gen kháng
bệnh bạc lá vào giống lúa Bắc Thơm số 7, kết
quả đề tài tạo ra giống lúa Bắc Thơm số 7
kháng bệnh bạc lá. Chọn tạo được nhiều tổ
hợp lúa lai, ngô lai mới có năng suất, chất
lượng cao phù hợp với các vùng sinh thái của
tỉnh Thanh Hóa, hàng năm cung cấp được
hàng chục tấn hạt giống lúa lai, ngô lai mới
cho vùng sản xuất trong tỉnh; điển hình như
sản xuất hạt lai F1 tổ hợp D. ưu 527; phục
tráng nhiều giống lúa chất lượng cao (lúa nếp
cái hoa vàng, lúa nếp cái hạt cau...).
Ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix
rr xử lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ vi
sinh; sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ
từ các phụ phẩm nông nghiệp phục vụ thâm

canh cói giúp cải tạo đất, tận dụng nguồn phụ
phẩm nông nghiệp tại chỗ. Sản xuất bầu cây
và tấm phủ hữu cơ từ nguyên liệu có khả
năng tự phân hủy phục vụ cho việc phát triển
nông nghiệp bền vững và đã thử nghiệm
thành công cho 25ha rau sạch, 2.000ha mía,
100ha hoa, 1.500ha lạc.
Tiếp nhận và làm chủ công nghệ vi nhân
giống dứa cayen và giống lúa bất dục đực;
hoàn thiện kỹ thuật nhân giống mía bằng kỹ
thuật nuôi cấy mô từ Viện Sinh học nông
nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội
(nay là Học viện Nông nghiệp) từ chỗ làm chủ
đã tiến tới chuyển giao cho các tỉnh khác như:
Chuyển giao công nghệ nhân nhanh giống
dứa cayen cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ
khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái; Chuyển
giao công nghệ Phân lập, lưu giữ và sản xuất
giống nấm mộc nhĩ cho Trung tâm Ứng dụng
tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh lạng Sơn,
tỉnh Yên Bái; Chuyển giao kỹ thuật trồng nấm
Mộc nhĩ trên thân cây gỗ và trồng mây nếp
cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Mát, Nghệ
an; Nhân giống mía tím bằng phương pháp
nuôi cấy mô thực vật cho Trung tâm Ứng dụng
khoa học và công nghệ lâm nghiệp Quảng
Ninh. Phục tráng, nhân hàng chục vạn cây
giống mía roc10, roc16, Quế Đại đường,
MI… cho các cơ sở nhân giống mía phục vụ
các vùng trồng mía nguyên liệu của Công ty
cổ phần Mía đường Nông Cống, Mía đường
Việt - Đài, Trạm khuyến nông khuyến lâm
Thạch Thành và Nông trường Hà Trung.
+ Lĩnh vực chăn nuôi: Ứng dụng thành công
các quy trình công nghệ cao: tạo phôi, cấy
truyền phôi, tinh đông lạnh... Ứng dụng công
nghệ cấy truyền hợp tử bò cao sản vào bò nền
và lai sind. Kết quả đã cung cấp 40% giống bò
đực cao sản cho Thanh Hóa; ứng dụng công
nghệ cấy truyền phôi tạo giống bò sữa cao
sản. Công nghệ cấy truyền phôi giúp nâng cao
khả năng chống bệnh cho bò, nhân nhanh các
giống tốt, quý hiếm, khai thác triệt để tiềm
năng di truyền của những cá thể cái cao sản;
nâng cao khả năng sinh sản, tăng năng suất
sữa, thịt, rút ngắn thời gian tuyển chọn giống.
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37

KeÁt QuaÛ hoaÏt ñoÄng Kh&cn

Ứng dụng tinh phân giới tính để nhân phần giống cho các huyện ven biển của tỉnh;
giống bò sữa năng suất chất lượng cao trong chi phí sản xuất bằng 1/5 so với sản xuất
chăn nuôi. Kết quả ứng dụng thụ tinh nhân trong bể; tăng sản lượng sản xuất trong bể
tạo bằng tinh phân giới tính cho 100 bò cái, tỷ được 2-3 triệu con/500m3/năm lên 200 triệu
lệ thụ thai 40%, tỷ lệ bê sinh ra 32%, trong đó con/2.000m2 ao/năm; Giải pháp sinh sản
số bê cái chiếm 93,75% số bê sinh ra (so với nhân tạo giống Ngao Bến Tre trong ao đạt
thụ tinh bình thường tỷ lệ bò cái chỉ 50%), từ giải 3, Giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Việt
đó nâng cao hiệu quả cho người chăn nuôi. Nam (VIFoTeC) năm 2012.
Hiện nay, nước ta đã xây dựng được quy trình
Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công
công nghệ thụ tinh nhân tạo bằng tinh phân nghệ sản xuất giống cá lóc bằng phương
giới tính cho bò sữa và đang nghiên cứu sản pháp cho đẻ nhân tạo tại Thanh Hóa: Đã
xuất, trong thời gian tới sẽ chủ động nguồn chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo cá
tinh không phải nhập ngoại, đây là điều kiện lóc, sản xuất được 30 vạn cá giống cung ứng
thiết thực cho tỉnh Thanh Hóa mở rộng phát cho sản xuất. Xây dựng thành công mô hình
triển chăn nuôi bò sữa.
nuôi thương phẩm đạt trên 80 tấn/ha. Đến
+ Lĩnh vực thủy sản: Ứng dụng CNSH nay, đã có hàng trăm hộ dân tiếp thu công
trong lĩnh vực thủy sản chủ yếu sử dụng các nghệ, xây dựng và nhân rộng thành công các
chế phẩm sinh học xử lý môi trường, phòng mô hình nuôi trong ao đất, trong bể xi măng,
trừ bệnh nhiễm khuẩn cho tôm, cá như thử tạo cơ sở tiền đề cho cơ quan khuyến nông
nghiệm chế phẩm sinh học xử lý nước nuôi nhân rộng mô hình.
tôm công nghiệp tại Thanh Hóa; Sử dụng
Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo
chất chiết của cây Sài Hồ Nam làm chế sản xuất một số giống cá quý bản địa để phát
phẩm phòng trừ bệnh nhiễm khuẩn cho tôm, triển bền vững nguồn lợi thủy sản các vùng
cá biển.
hồ chứa nước đầu nguồn và lưu vực sông
Nghiên cứu sinh sản nhân tạo các đối lớn của tỉnh Thanh Hóa: Kết quả đã làm chủ
tượng nuôi trồng thủy sản: ngao, ghẹ, cua 3 công nghệ sản xuất cá bản địa quý, đó là
xanh, ốc hương, cá chẽm... Ứng dụng KHCN sinh sản nhân tạo cá lăng chấm, cá Trắm
sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá đen, cá Dốc. Hàng năm, sản xuất trên 10 triệu
Chẽm (lates calrife Bloch, 1790) phù hợp cá giống (3 - 5cm) cho nuôi trồng thủy sản và
với điều kiện tỉnh Thanh Hóa: Đã đào tạo thả sông, hồ.
được 5 cán bộ, công nhân kỹ thuật,
xây dựng được quy trình kỹ thuật
sản xuất giống cá chẽm phù hợp với
điều kiện tỉnh Thanh Hóa, sản xuất
được 1.000.000 cá bột, ương nuôi
360.000 cá giống cỡ 3-5 cm, tổ chức
nuôi thương phẩm 1ha, năng suất
10,2 tấn/ha.
Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất
nhân tạo giống ngao Bến Tre trong
ao: Đã nghiên cứu thành công quy
trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo
giống Ngao Bến Tre (M.lyrrata)
trong điều kiện ao. Kết quả đã sản
xuất giống được 100 triệu con ngao Nông dân xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa đang tiến hành
xử lý rơm rạ bằng chế phẩm sinh học Fito Biomix RR
giống chất lượng tốt đáp ứng một
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- Trong lĩnh vực y dược: Ứng dụng tiến bộ
kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung
trong điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản
Thanh Hóa: Kết quả của đề tài đã đào tạo
được 3 bác sỹ, kỹ thuật viên nắm vững quy
trình kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử
cung trong điều trị vô sinh và tỷ lệ có thai là
38,6%.
Ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống
nghiệm để điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ
sản Thanh Hóa, đến nay đã có hàng trăm
cặp vợ chồng được thực hiện kỹ thuật này, tỷ
lệ thành công dao động từ 35-40%, tương
đương với một số trung tâm thụ tinh trong ống
nghiệm lớn như Bệnh viện Từ Dũ Thành phố
Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương,
việc ứng dụng kỹ thuật này đã đưa Thanh
Hóa trở thành tỉnh đầu tiên thực hiện thành
công điều trị vô sinh hiếm muộn, giúp cho
bệnh nhân trong tỉnh tiết kiệm được chi phí đi
lại, ăn ở và có thể có cơ hội làm bố, làm mẹ
tại trung tâm hỗ trợ sinh sản của tỉnh nhà với
chi phí hợp lý.
- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: Ứng
dụng công nghệ sinh học trong xử lý giảm
thiểu ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn
nuôi lợn như: xử lý chất thải ở trại chăn nuôi
lợn để sản xuất phân bón; Xây dựng các mô
hình chủ hộ sử dụng hầm kỵ khí, xử lý phân,
nước thải...; Sản xuất than hoạt tính từ than
bùn để làm chất lọc nước sinh hoạt.
Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình giảm
thiểu ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn
nuôi lợn. Kết quả đã xây dựng thành công
2 mô hình xử lý chất thải tại trang trại chăn
nuôi lợn (quy mô vừa và nhỏ) đảm bảo chất
thải ra môi trường đạt theo các quy định
hiện hành (chất thải rắn được xử lý đảm bảo
vệ sinh môi trường, chất thải lỏng đạt
QCVN 24:2009/BTNMT, chất thải khí đạt
TCVN 5937: 2005 Tiêu chuẩn chất lượng khí
xung quanh).
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn
một số hạn chế như: Công tác quán triệt và
triển khai các nội dung Chỉ thị 50-CT/Tw ở

một số đơn vị, địa phương chưa thường
xuyên, liên tục. Việc cụ thể hóa và tổ chức
thực hiện các nội dung về phát triển công
nghệ sinh học còn chậm; công tác kiểm tra,
giám sát thực hiện Chỉ thị chưa thường
xuyên. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho
việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng
CNSH còn thiếu đồng bộ. Đội ngũ cán bộ
chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ sinh
học còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng;
kinh phí chi cho hoạt động nghiên cứu, triển
khai nói chung và kinh phí chi cho hoạt động
ứng dụng công nghệ sinh học nói riêng còn
thấp; chưa tương xứng với tiềm năng và đáp
ứng nhu cầu phục vụ sản xuất.
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị 50-CT/Tw của Trung ương, cần thực
hiện tốt một số nhóm giải pháp lớn sau:
- Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo
của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt công
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội
dung đã nêu trong Chỉ thị; các cấp, các
ngành coi việc đẩy mạnh phát triển và ứng
dụng công nghệ sinh học là một trong những
trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của mỗi
địa phương, đơn vị từ nay đến năm 2020 và
những năm tiếp theo.
- Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục
quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có
chuyên môn sâu, đặc biệt chú trọng xây dựng
đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực công
nghệ sinh học.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang
thiết bị theo hướng hiện đại để từng bước xây
dựng ngành công nghiệp công nghệ sinh học
phòng thí nghiệm trọng điểm, các khu công
nghệ kỹ thuật cao...).
- Đổi mới cơ chế quản lý khoa học công
nghệ, tăng cường phân cấp quản lý theo
hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự cân đối
thu chi ở cơ sở, doanh nghiệp, ứng dụng phát
triển công nghệ sinh học.
- Đổi mới cơ chế, chính sách đầu tư, ưu đãi
khuyến khích ứng dụng và phát triển công
nghệ sinh học (đất đai, đào tạo, thị trường...)./.
SỐ 04/2016
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
ĐÀO TẠO NGHỀ SỬA CHỮA TIVI LCD THẾ HỆ MỚI
BẰNG MÔ HÌNH DÀN TRẢI TỰ LÀM”
ThS. Cao Duy Tám *

1. Đặt vấn đề:
Đào tạo nghề sửa chữa tivi lCD thế hệ
mới nói riêng và sửa chữa tivi nói chung hiện
nay gặp không ít khó khăn do các bo xử lý
đều được thiết kế tích hợp trên các vi mạch
(IC: Integrated Circuit) rất nhỏ, mạch in rất bé
và được in trên nhiều lớp.
Trên thực tế tổ chức đào tạo thực hành
sửa chữa tivi thế hệ mới và thực tế sửa chữa
tivi ngoài các trung tâm, các cửa hàng sửa
chữa dịch vụ, nhìn chung mang tính chất
truyền nghề nhiều hơn.
Để nâng cao chất lượng đạo tạo nghề sửa
chữa tivi lCD thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu thị
trường thì cần thiết phải trang bị cho người
học cả về kiến thức cơ bản, cả về kỹ năng
thực hành.
Trên cơ sở đó, chúng tôi đã thiết kế và lắp
ráp mô hình dàn trải tivi lCD để đưa vào
giảng dạy thực hành.
2. Nội dung nghiên cứu chính:
- Khảo sát, phân tích và vẽ sơ đồ nguyên
lý các khối xử lý chính của tivi lCD.
- Thiết kế, xây dựng mô hình dàn trải
tivi lCD.
- Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý pan
(lỗi, sự cố) ngay trên mô hình dàn trải.
Việc khảo sát, đo đạc và vẽ các sơ đồ
mạch nguyên lý giúp cho người học nhanh
chóng xác định các nguyên nhân gây ra lỗi
trên tivi, từ đó có thể sửa chữa, khắc phục.

Sau khi khảo sát được các mạch nguyên
lý trên tivi, chúng tôi tiến hành thiết kế, lắp
ráp mô hình dàn trải với tivi lCD model lG
39lB561. Mô hình đã đáp ứng được các
yêu cầu:
- Giới, thiệu, trình bày được các sơ đồ
nguyên lý, chức năng các bo mạch tích hợp
trên tivi, giúp người học dễ hiểu và hứng thú.
- Mô tả được phần lớn các hư hỏng thường
gặp trong quá trình sử dụng tivi.
Để mô tả được hầu hết các lỗi thường gặp
trên tivi lCD, chúng tôi khảo sát thực tế, tạo
ra lỗi và khắc phục nó. Do đó, chúng tôi tiến
hành thiết kế hệ thống rơ le chuyển mạch sao
cho mỗi lần tạo ra lỗi, đèn hiển thị (leD) sẽ
tự động chỉ thị vị trí cần khảo sát, kiểm tra
trên sơ đồ mạch điện. lúc này, người học chỉ
cần kiểm tra các vị trí tương ứng để sửa chữa.
Hệ thống này chúng tôi gọi là Hệ thống đánh
pan bằng phím lệnh.
Ngay trên mô hình này, chúng tôi đã mô
phỏng và xử lý được hầu hết các hư hỏng
thường gặp trong thực tế như: lỗi nguồn
(Cầu chì hỏng, bật máy không lên hình, bật
máy lên chậm, đèn báo nguồn không
sáng,..); lỗi cao áp (có tiếng không lên
hình, hình lúc có lúc mất, màn hình sáng
không đều,..); lỗi bo điều khiển (không kết
nối video, đèn báo nguồn luôn ở trạng thái
màu vàng, màn hình sai chế độ màu,..) hay
lỗi panel (Hiện tượng trắng màn hình, ảnh

* Trường Trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa.
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(pan) là một sơ đồ nguyên lý, có bố trí đèn leD
hiển thị vị trí cần kiểm tra, xử lý tương ứng.
- Hệ thống tạo pan bằng phím lệnh:
Hệ thống tạo ra 16 pan khác nhau, tương
ứng với 16 chuyển mạch bằng phím lệnh.
Các pan thường gặp trong thực tế như:
+ Bật máy không lên hình; bật máy chạy
2-5s máy tự tắt; đèn báo nguồn không sáng.
+ Có tiếng không lên hình, hình lúc có lúc
mất; màn hình sáng không đều; không nhận
kết nối với máy tính, mạng,
video; màn hình sai chế độ
màu; hiện tượng trắng màn
hình; ảnh thấy mờ sương, kẻ
sọc kẻ ngang màn hình, ảnh
bị sai màu, các nét chữ bị xé
+ Máy có hình, không có
tiếng; có tiếng rồ kèm theo
tiếng nói, tiếng nói nhỏ; không
có điện vào máy, không có
tiếng, không có màn sáng;
hình ảnh bị uốn éo, có tiếng ù
ở loa.
Mô hình dàn trải tivi LCD (nhìn từ mặt trước)
- Màn hình lCD
- Khu vực dàn trải các bo
mạch như: bo nguồn chính, bo
giao tiếp CPU, hộp kênh, các
cổng kết nối aV, rF,...
4. Kết luận:
Trong nghiên cứu này,
chúng tôi đã thiết kế, xây
dựng thành công mô hình dàn
trải tivi lCD lG 39lB561. Mô
hình này giúp cho giáo viên
truyền đạt được 70 - 80% các
khả năng hư hỏng thường
gặp, nguyên nhân và cách
khắc phục các hư hỏng đó.
Mô hình dàn trải tivi LCD (nhìn từ mặt sau)
Mô hình dàn trải mang tính
trực quan đã giúp nâng cao
* Mô tả các thành phần và chức năng chất lượng đào tạo nghề sửa chữa tivi lCD
chính của mô hình dàn trải:
nói riêng và đào tạo nghề của Trường Trung
- Sơ đồ nguyên lý:
cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh
Tại đây, ứng với mỗi hiện tượng hư hỏng Hóa nói chung./.
mờ sương, kẻ sọc kẻ ngang màn hình, các
nét chữ bị xé, một phần màn hình không
hiển thị,..).
3. Kết quả:
Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và lắp
đặt, chúng tôi đã lắp ráp hoàn chỉnh mô hình
dàn trải tivi lCD lG model 39lB561 đáp ứng
các yêu cầu giảng dạy sửa chữa tivi lCD
trong thực tế.
Sản phẩm hoàn thành như hình dưới đây:
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THÀNH CÔNG TỪ dỰ áN “ỨNG dỤNG TIẾN BỘ KH&CN XÂY dỰNG MÔ HÌNH
sẢN XUẤT GIốNG NẤM VÀ NẤM THƯƠNG PHẨM (NẤM sÒ, NẤM MỘC NHĨ)
TẠI TỈNH HỦA PHĂN, NƯỚC CHdCNd LÀO
CN. Trần Văn Thanh *

D

ự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ xây dựng mô hình sản
xuất giống nấm và nấm thương phẩm
(nấm Sò, nấm Mộc nhĩ) tại tỉnh Hủa Phăn,
nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, do
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát
triển công nghệ sinh học, thuộc Sở Khoa học
và Công nghệ chủ trì, thực hiện tại Trung
tâm Hữu nghị Sản xuất giống nấm Thanh
niên tỉnh Hủa Phăn. Đây là dự án trong khuôn
khổ Chương trình hợp tác giữa tỉnh Thanh
Hóa với tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân
chủ nhân dân lào.
Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã đạt
được mục tiêu đề ra. Ngày 26 tháng 11 năm
2016, Hội đồng khoa học chuyên ngành đã
nghiệm thu và đánh giá Dự án đạt loại: Xuất
sắc. Kết quả đó là cả quá trình nỗ lực, cộng
tác, phối hợp thực hiện chặt chẽ và hiệu
quả giữa hai tỉnh: Thanh Hóa và Hủa Phăn.
Cụ thể:
- Đã xây dựng thành công mô hình sản
xuất giống nấm đạt công suất 10 tấn
giống/năm đáp ứng đầy đủ trang thiết bị theo
thuyết minh dự án được duyệt.
- Đã xây dựng thành công 01 mô hình sản
xuất nấm Sò thương phẩm, 01 mô hình sản
xuất nấm Mộc nhĩ thương phẩm đạt hiệu quả
cao: Kết quả thu được 12,140 tấn nấm Sò
tươi đạt 101,2% So với kế hoạch, Mộc nhĩ
3,418 tấn khô đạt 113,93%.
* Chánh Văn phòng Sở KH&CN Thanh Hóa.
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- Đã tổ chức đào tạo và cấp chứng nhận
cho 05 cán bộ kỹ thuật của tỉnh Hủa Phăn.
- Đã tập huấn được 100 lượt cán bộ và
người dân tại tỉnh Hủa Phăn về kỹ thuật sản
xuất nấm thương phẩm.
- Dự án đã xây dựng thành công các bản
hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất giống và sản
xuất nấm thương phẩm (nấm Sò, nấm Mộc
nhĩ) phù hợp với điều kiện của tỉnh Hủa Phăn,
nước CHDCND lào (tiếng lào và tiếng Việt).
- Quá trình thực hiện được thể hiện lại qua
đĩa VCD (tiếng lào và tiếng Việt).
- Dự án đã đề ra được phương án nhân
rộng mô hình (tiếng lào và tiếng Việt). Nhằm
đưa ra định hướng để phát triển nghề trồng
nấm tại Hủa Phăn.
Thành công trên của dự án không chỉ có ý
nghĩa về khoa học, công nghệ mà còn có ý
nghĩa về chính trị, văn hóa, môi trường.
* Về ý nghĩa chính trị
Tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp
tác ngày càng khăng khít, chặt chẽ giữa
2 quốc gia (Việt Nam - lào), hơn nữa là giữa
2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong nhiều
năm qua (từ tháng 4/1967 - nay) trên các lĩnh
vực kinh tế - xã hội, thương mại, văn hóa - xã
hội, hợp tác về quốc phòng - an ninh... nhằm
xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, tạo sự
bình yên để cùng nhau xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật
chất, tinh thần của nhân dân, đồng thời góp

KeÁt QuaÛ hoaÏt ñoÄng Kh&cn

phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
cho tỉnh Hủa Phăn.
* Hiệu quả về mặt khoa học công nghệ
Dự án kết thúc, cơ quan chủ trì đã chuyển
giao và hoàn thiện các công nghệ cho Trung
tâm Hữu nghị sản xuất giống nấm Thanh
niên dựa trên điều kiện cụ thể khí hậu, thời
tiết của tỉnh Hủa Phăn. Đơn vị chủ trì đã xây
dựng khung thời vụ phù hợp với điều kiện của
tỉnh Hủa Phăn, giúp cho người dân địa
phương áp dụng công nghệ và quy trình sản
xuất được chọn lọc để ứng dụng khoa học
công nghệ vào sản xuất thực tế, nâng cao
năng suất và chất lượng, tạo nghề ổn định
cho địa phương trong việc nuôi trồng nấm ăn
(nấm Sò, nấm Mộc nhĩ). Đồng thời, bổ sung
vào sự thiếu hụt công nghệ nhân giống cấp
1,2,3 mà cán bộ Trung tâm Hữu nghị sản
xuất giống nấm Thanh niên đang băn khoăn
chưa tìm được hướng giải quyết sau khi dự án
nuôi trồng nấm ăn tỉnh Sơn la đã kết thúc
năm 2011. Mặt khác, nâng cao tay nghề cho
05 cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Hữu nghị
sản xuất giống Thanh niên tỉnh Hủa Phăn,
nắm vững quy trình để vận hành sản xuất
giống, tự đáp ứng nhu cầu sản xuất của
Trung tâm và nhân rộng mô hình tới các tỉnh
lân cận gần tỉnh Hủa Phăn, là cẩm nang để
tỉnh đoàn tỉnh Thanh niên mở các lớp tập
huấn, dạy nghề cho các đối tượng thanh niên
các tỉnh khác tại nước CHDCND lào.
Nhờ kết quả chuyển giao các công nghệ
và trang thiết bị dự án "Ứng dụng tiến bộ
KHCN, xây dựng mô hình sản xuất giống
nấm và nấm thương phẩm (nấm Sò, nấm
Mộc nhĩ) tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND
lào” mà Trung tâm Hữu nghị sản xuất giống
Thanh niên tỉnh Hủa Phăn đã chủ động được
nguồn giống nấm cung cấp cho những hộ
sản xuất trong tỉnh mà không phải phụ thuộc
như trước đây phải đặt giống từ phía Việt
Nam. Vì trong quá trình vận chuyển một số
giống nấm bị giảm chất lượng, gây nhiễm
hỏng, thất thoát và không kiểm soát được
nguồn bệnh.

* Hiệu quả về mặt kinh tế - xã hội và môi
trường
Với công nghệ sản xuất giống và nuôi
trồng nấm thương phẩm đã được hoàn thiện
phù hợp với điều kiện của địa phương tại thị
xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND
lào và hiệu quả của mô hình nuôi trồng nấm
thương phẩm đã thực hiện thành công, mở ra
một hướng mới trong việc chuyển đổi cơ cấu
kinh tế nông nghiệp tại tỉnh Hủa Phăn, cùng
với 100 lượt cán bộ và nông dân được tập
huấn về kỹ thuật nuôi trồng nấm hứa hẹn
trong thời gian tới mô hình trồng nấm sẽ được
nhân rộng, góp phần giải quyết công ăn việc
làm cho nhiều người dân, nâng cao thu nhập
cải thiện kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế - xã
hội to lớn cho tỉnh Hủa Phăn, đặc biệt tỉnh
Hủa Phăn rất thuận lợi về điều kiện khí hậu
trong việc sản xuất và nhân rộng mô hình
nuôi trồng nấm thương phẩm đã làm chủ được
công nghệ, đồng thời có được kết quả cụ thể:
- Có mô hình cụ thể và hiệu quả ngay
trong tỉnh để giúp người dân tham quan học
tập kinh nghiệm sản xuất;
- Có lực lượng cán bộ kỹ thuật có chuyên
môn sẵn sàng hướng dẫn và tập huấn tại chỗ
khi có kế hoạch sản xuất;
- Có mô hình sản xuất giống nấm đảm bảo
chất lượng sẵn sàng phục vụ cho người dân
nuôi trồng trong tỉnh mà không phải đi xa
giảm chi phí và giá thành sản xuất nấm;
- là địa chỉ liên kết tiêu thụ, thu mua sản
phẩm giúp người dân khi có nhu cầu tiêu thụ
để mở rộng sản xuất, phát triển nghề.
Việc nắm vững công nghệ chuyển giao
của dự án, còn giúp các cán bộ kỹ thuật của
Trung tâm Hữu nghị sản xuất giống nấm
Thanh niên tỉnh Hủa Phăn đẩy mạnh tổ chức
tập huấn kỹ thuật sản xuất nuôi trồng nấm
cho các huyện trong tỉnh đạt hiệu quả cao,
tạo ra những công ăn việc làm mới cho người
dân trong lúc nông nhàn, giúp tăng thu nhập,
cải thiện đời sống và giải quyết được lượng
phế thải nông nghiệp sau những vụ thu
hoạch, góp phần bảo vệ môi trường./.
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MÔ HÌNH LIÊN KẾT “BỐN NHÀ”
TRỒNG KHOAI TÂY GIỐNG MỚI MARABEL
ĐEM LẠI HIỆU QUẢ TẠI TỈNH THANH HÓA
CN. Nguyễn Thị Hòa *

V

ụ đông xuân 2015 - 2016 Sở Nông Bắc Trung bộ. Thời gian sinh trưởng 80 - 85
nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày, có hàm lượng chất khô khá cao từ 20 Thanh Hóa phối hợp với Công ty cổ 25%, có mùi thơm đặc trưng của khoai tây, củ
phần Nông nghiệp quốc tế (CPNNQT) an hình ovan to, mắt vuông, vỏ vàng, ruột vàng
Việt triển khai mô hình trồng khoai tây giống đậm và nhiều củ; Mầm củ: màu xanh, mầm
Marabel tại Thanh Hóa.
to, khoẻ, một củ có từ 2-4 mầm, thân đứng,
Giống khoai tây Marabel là sản phẩm mập và thấp, chịu bệnh khá, chịu úng trung
khoa học công nghệ thuộc dự Dự án Khoai bình. Vị đậm, ăn rất ngon và thích hợp cho ăn
tây Việt - Đức do Cục Trồng trọt - Bộ Nông tươi, thị trường ưa chuộng và dễ tiêu thụ.
nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ dự Theo đánh giá, năng suất tiêu chuẩn tại châu
án. Dự án Khoai tây Việt - Đức bắt đầu từ Âu từ 50 - 60 tấn/ha, tại Việt Nam trong điều
năm 2000 và kết thúc 2009. Giống khoai tây kiện thời tiết thuận lợi, thâm canh tốt năng
Marabel chọn ra theo phương
pháp nhập nội từ bộ giống khoai
tây do Cộng hòa liên bang Đức
gửi sang Việt Nam để khảo
nghiệm đánh giá, đã được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông
thôn công nhận là giống Quốc
gia cho sản xuất theo Quyết định
số 319/QĐ-TT-ClT ký ngày
15/12/2008 và được công nhận
là bộ giống quốc gia. Giống
khoai tây Marabel có đặc tính
quý, dễ sản xuất, cho năng suất
và hiệu quả cao, thị trường tiêu
thụ tốt, thích hợp trồng ở nhiều
vùng: Đồng bằng sông Hồng, Mô hình trồng khoai tây che phủ xác thực vật tại xã Hoằng Thanh,
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Trung du và miền núi phía Bắc,
* Trung tâm Thông tin UDCG KH&CN Thanh Hóa.
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suất có thể đạt tới 35 - 40 tấn/ha và ổn định
qua các vụ trồng.
Bước đầu mô hình sản xuất giống khoai
tây giống mới Marabel lần đầu tiên trồng tại
các huyện Hoằng Hóa, Hậu lộc, Nga Sơn,
Nông Cống, Thiệu Hóa, Cẩm Thủy, Tĩnh Gia
cho kết quả khá tốt. Diện tích ở Hoằng Hóa
(trên 100ha) và Hậu lộc (34ha) có năng suất
bình quân từ 20 đến 30 tấn 1ha mỗi vụ, cá
biệt có những hộ đạt đến 35 - 40 tấn/ha, doanh
thu đạt 140 - 280 triệu đồng/ha, trừ chi phí
đầu tư dao động từ 55 - 60 triệu/ha thì hiệu
quả kinh tế thu được đạt từ 85 - 220 triệu đồng,
lợi nhuận sau khi đã trừ đi các khoản chi phí
đầu tư của mô hình đạt 58.300.000 đồng/ha.
Để mô hình được nhân rộng, phát triển bền
vững với mục tiêu tạo tiền đề cho việc hình
thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung
mang lại hiệu quả kinh tế cao, Công ty
CPNNQT an Việt sẽ tiếp tục liên kết với các
địa phương mở rộng diện tích trồng khoai tây
vụ Đông Xuân 2016-2017 và định hướng đến
năm 2020 lên tới 1.000ha tại 13 huyện trên
địa bàn tỉnh Thanh.
Nhằm tạo chuyển biến căn bản về quy
mô, năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả
năng cạnh tranh của các sản phẩm nông,
lâm, thủy sản có tiềm năng, lợi thế, có thị
trường tiêu thụ; Nâng cao thu nhập và cải
thiện đời sống cho cư dân nông thôn, đơn vị
chủ động cung cấp giống Marabel nguyên
chủng nhập khẩu từ Đức và cho nông dân
nợ toàn bộ tiền giống năm đầu tiên, cho
HTX nợ toàn bộ kinh phí phân bón nếu có
nhu cầu. Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức
tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm
sóc khoai tây và cam kết thu mua sản phẩm
ngay trên đồng ruộng và ứng dụng các tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất. Tổ
chức Tầm nhìn Thế giới đã phối hợp với
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh Hóa xây
dựng và triển khai mô hình “Trồng khoai tây
che phủ xác thực vật” tại xã Hoằng Thanh,

huyện Hoằng Hóa. Mô hình này giúp bà con
thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, giúp bà
con khắc phục khó khăn do đồng đất khô
cằn, bạc màu mang lại hiệu quả kinh tế cao
hơn so với biện pháp canh tác truyền thống
do tận dụng được nguồn rơm rạ tiết kiệm chi
phí sản xuất, nâng cao năng suất, cải tạo
được nguồn đất đai đã bị thoái hóa, bạc màu
giúp bà con có thêm thu nhập từ sản xuất
nông nghiệp; Mặt khác, công ty phối hợp với
Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến
nông Hà Nội (HaMCo) áp dụng mô hình cơ
giới hóa khâu trồng khoai tây bằng máy tại
Hợp tác xã Thọ Chung. Mô hình cơ giới hóa
trồng khoai tây bằng máy là bước đi tiên
phong, làm giảm nhiều chi phí trong sản
xuất cây khoai tây, đáp ứng yêu cầu mùa vụ
và diện tích trồng khoai tây trên diện rộng
của tỉnh Thanh Hóa. loại máy được sử dụng
là máy trồng khoai tây 2 hàng kết hợp bón
phân HaMCo 2CM-2 được lắp liên hợp trên
máy kéo cỡ trung, tháo lắp dễ dàng, trồng
1 lần 2 hàng đơn, khoảng cách hàng điều
chỉnh được từ 65 đến 80cm, khoảng cách
củ/hàng 25 - 33cm, máy tự lên luống, tự đặt
củ, bón phân và thuốc trừ sâu, lấp đất, năng
suất đạt 0,2ha/h. Máy đặt củ đồng đều, mỗi
lần gầu tải lấy 1 củ và đặt đúng khoảng cách
yêu cầu. Máy làm việc chính xác đối với cả
điều kiện khoai giống được cắt mầm lấy từ củ.
Để giúp bà con trồng khoai tây đúng kỹ
thuật, hạn chế sâu bệnh gây hại và cho
năng suất cao, chúng tôi xin giới thiệu quy
trình kỹ thuật trồng khoai tây Marabel do Bộ
NN&PT Nông thôn đưa ra như sau:
1. Làm đất, lên luống
- Làm đất: Sau khi cày bừa làm nhỏ đất
bằng trâu bò hoặc máy cần kết hợp với thu
gom rơm rạ để hạn chế sâu bệnh. Đối với
ruộng làm giống nên chọn chân đất cát pha,
hoặc thịt nhẹ có tầng canh tác dày, độ màu
mỡ cao, thuận tiện tưới tiêu nước, tốt nhất là
ruộng luân canh với lúa nước.
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- Lên luống: Yêu cầu chiều
rộng của luống trồng hàng đôi
rộng 1,2m và luống cao 0,25m
để thuận tiện cho việc tưới và
tiêu nước.
2. Thời vụ và mật độ trồng
- Thời vụ trồng: vụ đông xuân
hoặc xuân, trồng tốt nhất từ 30/11
đến 15/12 hoặc có thể kéo dài
đến 30/12.
- Mật độ trồng: mật độ trồng
6 củ/m2, tương đương 1.800 củ/sào
Bắc Bộ với khoảng cách trồng
Các đại biểu tham quan mô hình cơ giới hóa trồng khoai tây
hàng và củ là: 40 x 25cm.
bằng máy tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
3. Phân bón và cách bón (quy
cho 1ha)
5. Vùng nhân giống
- Liều lượng: Phân chuồng hoai mục: 15 Chọn vùng để nhân giống là hết sức quan
20 tấn (nếu không có phân chuồng có thể
thay thế bằng 5 tấn phân gia cầm ủ mục) + trọng để hạn chế tốc độ lây nhiễm bệnh virus
150kg N + 150kg P205 + 150kg K20 (Quy ra 1 và một số bệnh khác cho khoai tây. Vùng
sào Bắc Bộ 360m2 tương đương với 12kg nhân giống, có khả năng cách ly côn trùng
đạm urea, 25-30kg lân supe, 9kg Kali hoặc vùng có mật độ rệp thấp hoặc có thể bố
trí chân đất để sản xuất khoai tây giống trong
clorua).
điều
kiện vụ xuân.
- Cách bón: Bón lót: 100% phân chuồng,
6. Chăm sóc và nhổ bỏ cây bệnh
phân lân + 1/3 lượng phân đạm và phân kali.
Tưới nước phải kết hợp với xới xáo, làm cỏ,
+ Bón thúc lần 1: 1/3 đạm và 1/3 kali, kết
bón phân thúc. Từ khi trồng đến khi khoai
hợp vun vồng luống.
+ Bón thúc lần 2: 1/3 đạm và 1/3 kali còn 60 - 70 ngày tuổi thường có 3 lần tưới nước,
tùy theo mưa nhiều hay ít để tưới nước, tưới đủ
lại, kết hợp vun và nạo vét rãnh.
4. Nguồn giống, cỡ củ giống và cách ẩm không để đọng nước trong ruộng khoai.
- Tưới lần 1: Sau trồng khoảng 2 - 3 ngày
trồng
nếu
đất khô có thể dẫn nước vào ruộng. Với
* Nguồn giống: Chỉ dùng nguồn củ giống
sạch bệnh, có độ trẻ sinh lý để sản xuất khoai đất cát pha, cho nước vào rãnh ngập 1/2
tây giống (có thể sử dụng nguồn giống trên luống. Với đất thịt, cho nước vào rãnh ngập
nhập khẩu hoặc nguồn giống trong nước theo 1/3 luống.
- Tưới lần 2: Sau tưới lần 1 khoảng 15 - 20
công nghệ nuôi cấy mô tế bào).
ngày lúc này phải kết hợp với vun xới đợt 1…
* Cỡ củ giống và cách trồng:
- Nên chọn cỡ củ giống 50g/củ (đường Tưới nước lần hai cũng tương tự lần 1, kết hợp
bón thúc đợt 1 và khử lẫn cây lẫn giống, nhổ
kính khoảng 3 - 4cm) để trồng.
bỏ
cây bệnh.
- Không được đặt củ khoai tây giống tiếp
- Tưới lần 3: Sau lần tưới 2 khoảng 15 - 20
xúc với phân vô cơ và ra phía ngoài mép
luống sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất ngày tiến hành tưới nước lần 3. Đợt tưới nước
này cũng là kết thúc cho chu kỳ sản xuất
lượng củ giống sau này.
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khoai tây, kết hợp bón thúc đợt 2 và khử lẫn
cây lẫn giống, nhổ bỏ cây bệnh.
7. Phòng trừ sâu bệnh
7.1. Sâu xám: Sâu xám thường cắn
ngang gốc cây khi khoai đang thời kỳ mọc.
Khoảng 9 - 10 giờ tối ở dưới đất chui lên mặt
đất và bám vào cây để ăn lá, đến khoảng
5 - 6 giờ sáng thì chui xuống gốc cây hoặc
dưới đất để ẩn.
Biện pháp phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng,
bắt bằng tay (soi đèn vào 9 - 10 giờ tối hoặc
vào buổi sáng sớm). Dùng Basudine hạt để
xử lý đất, liều lượng dùng từ 1,5 - 2,0kg cho
một sào Bắc bộ hoặc dùng Nuvacron nồng
độ 0,15% hoặc Sumicidin 0,1% phun vào
buổi chiều ngay sau trồng.
7.2. Nhện trắng: Nhện trắng thường xuất
hiện và gây hại khi thời tiết ấm. Chúng ở mặt
dưới lá non, ngọn cây và chích hút dịch làm
cho lá và ngọn quăn lại. Có thể dùng
Supracide 40eC hoặc Pegrasus để phun
phòng trừ.
7.3. Bọ trĩ: Bọ trĩ xuất hiện và gây hại
khoai tây khi thời tiết ấm. Chúng chích hút
dịch lá làm cho lá bị khô và chết. Có thể dùng
thuốc Supracide 40eC hoặc Treebon 10eC
hoặc Sumicidin 20ND hoặc Bassa 50eC,
Sherpa nồng độ 0,1- 0,15% để phun trừ ngay
khi bọ trĩ xuất hiện.
7.4. Bệnh virút
+ Bệnh virút xoăn lùn: do virút Y gây ra,
đây là loại bệnh phổ biến ở Việt Nam. Bệnh
xoăn lùn thường làm giảm từ 10 - 90% năng
suất. Triệu chứng thường gặp: khi khoai tây bị
bệnh này lá bị xoăn lại, cây còi cọc thấp lùn
xuống, phiến lá gồ ghề không phẳng, củ nhỏ
và ít củ.
+ Bệnh virút cuốn lá (PlrV): gây hại
khoai tây nghiêm trọng và làm giảm năng
suất tới 90%. Triệu chứng thường gặp: cây
bị virút cuốn lá thì lá phía dưới bị cong cuốn
lên, khi nắm lá vào tay và bóp mạnh lá bị
gẫy dòn.

+ Bệnh virút khảm: do virút X, S và M gây
ra, bệnh ít nghiêm trọng hơn nhưng lại rất
phổ biến ở Việt Nam, làm giảm năng suất
10 - 15%. Triệu chứng thường gặp: cây bị
bệnh virút khảm trên phiến lá có những vết
đốm màu vàng nhạt xen với màu xanh tạo
thành vết khảm lốm đốm.
Biện pháp phòng trừ bệnh virút chung:
Diệt trừ các tác nhân truyền bệnh như rệp và
bọ phấn..., Sử dụng giống sạch bệnh và nhổ
bỏ cây bệnh.
7.5. Bệnh héo xanh
Bệnh héo xanh, do vi khuẩn ralstonia
solanacearum gây nên. Đây là loại bệnh
nghiêm trọng phổ biến ở vùng nhiệt đới nóng
ẩm và lây lan nhanh.
Biện pháp phòng: Sử dụng củ giống sạch
bệnh, không bón phân tươi và nhổ bỏ cây
bệnh. luân canh với lúa nước, không nên
trồng khoai tây ở những ruộng mà trước đó
vừa mới trồng khoai tây hoặc cây họ cà.
7.6. Bệnh mốc sương
Bệnh mốc sương do nấm Phytophhthora
infestans gây nên. Khi nhiệt độ xuống thấp từ
15 - 180C có mưa phùn kéo dài, trời nhiều
mây mù, độ ẩm không khí cao thường phát
sinh bệnh mốc sương. Để hạn chế bệnh cần
phải: Kiểm tra đồng ruộng và phun phòng
đều trên 2 bề mặt của lá bằng thuốc Boóc đô
nồng độ 1% hoặc ridomil Mancozeb 72w;
Zineb pha 25 - 30 gam/1 bình 10 lít.
8. Kiểm định đồng ruộng, thu hoạch và
bảo quản
- Thu hoạch khoai tây ở thời điểm phù
hợp với thời tiết khô ráo. Trước khi thu cần
loại bỏ cây bệnh, cây khác giống, khác dạng
và cắt bỏ thân lá để hạn chế bệnh hại truyền
về củ giống.
- Khi thu hoạch, cần phân loại cỡ củ ngay
trên đồng ruộng để tránh sự xây sát. Củ
giống bảo quản ở trong điều kiện kho lạnh
40C. Thời gian đưa củ giống vào kho lạnh để
bảo quản từ 15 - 20 ngày sau khi thu hoạch./.
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KẾT QUẢ ĐỀ TÀI
“ỨNG dụNG pHƯơNG pHÁp laI HữU TÍNH, CHọN Tạo GIốNG lúa
THUẦN NăNG sUấT, CHấT lƯợNG Cao ở TỉNH THaNH Hóa”
ThS. Mai Trọng Thiên *

T

hanh Hóa là một trong những tỉnh có
diện tích trồng lúa lớn của cả nước.
Trong những năm qua, ngành trồng
trọt của Thanh Hóa đạt được những thành
tựu đáng khích lệ. Có được kết quả trên, một
trong những nguyên nhân rất quan trọng đó
là tỉnh đã chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa
học công nghệ trong sản xuất giống. Thời
gian qua, nhiều giống lúa lai đã được đưa
vào sản xuất, góp phần tăng năng suất.
Tuy nhiên, xu thế hiện nay, việc mở rộng
diện tích lúa lai gặp nhiều hạn chế do giá
thành cao, chất lượng gạo của lúa lai chưa
đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và xuất
khẩu trong khi năng suất lại không vượt trội
so với giống lúa thuần. Việc du nhập và làm
thuần các giống lúa có xuất xứ từ nước ngoài
cũng gặp không ít khó khăn do công tác
quản lý giống và dịch bệnh. Để chủ động
hơn nữa trong việc cung ứng giống lúa thuần
phục vụ sản xuất cũng như thực hiện thắng
lợi Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20/4/2015
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa
về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm
2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả,
khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững,
UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao cho Trung
tâm nghiên cứu, ứng dụng KHKT giống cây
trồng nông nghiệp Thanh Hóa chủ trì thực
hiện đề tài: “Ứng dụng phương pháp lai hữu
tính, chọn tạo giống lúa thuần năng suất,
chất lượng cao ở tỉnh Thanh Hóa”.
Phương pháp chọn giống bằng phương
pháp lai hữu tính có nhiều ưu thế như tạo được
* Sở KH&CN Thanh Hóa.
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Hội đồng nghiệm thu đề tài.

con lai có nhiều tính trạng như mong muốn;
nguồn vật liệu bố mẹ phong phú và hoàn toàn
chủ động... Qua một thời gian thực hiện lai
tạo, chọn lọc và làm thuần đã chọn được
2 giống lúa có năng suất cao, chất lượng tốt
có khả năng thích ứng rộng, chống chịu sâu
bệnh, điều kiện bất thuận và ổn định di truyền
là giống Thuần Việt 2 và Thuần Việt 7. Đơn vị
chủ trì đã phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm
nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia
tiến hành khảo nghiệm VCU, DUS; phối hợp
với các đơn vị trong và ngoài tỉnh thực hiện
khảo nghiệm sản xuất. Kết quả khảo nghiệm
DUS cho thấy, giống lúa Thuần Việt 2 và
Thuần Việt 7 có tính đồng nhất và tính khác
biệt so với giống tương tự. Kết quả khảo
nghiệm sản xuất giống lúa Thuần Việt 2,
Thuần Việt 7 tại các địa phương đại diện cho
các vùng sinh thái trong và ngoài tỉnh đều
đánh giá giống có kiểu hình đẹp, sinh trưởng
phát triển khỏe, đẻ nhánh khá, quần thể đồng
đều, độ thuần đồng ruộng cao, khả năng
thích ứng rộng, chất lượng cơm gạo của giống
tốt, hạt gạo thon dài, gạo trong, ít bạc bụng.
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Cơm mềm, đậm, bóng, có mùi thơm, phù hợp
thị hiếu người tiêu dùng. Qua tổng hợp ý kiến
của bà con nông dân và các địa phương khảo
nghiệm sản xuất đều đề nghị Trung tâm
nghiên cứu, ứng dụng KHKT giống cây trồng
nông nghiệp Thanh Hóa công nhận giống lúa
mới, mở rộng sản xuất và cung ứng giống phục
vụ sản xuất trong các vụ tiếp theo để nâng cao
hiệu quả sản xuất lúa của các địa phương.
Trên cơ sở kết quả khảo nghiệm, đơn vị
chủ trì đã hoàn thiện Hồ sơ đề nghị Hội đồng
Khoa học Bộ NN & PTNT công nhận sản
xuất thử và đến ngày 23/6/2015, Bộ NN &
PTNT đã công nhận cho sản xuất thử hai
giống lúa trên tại Quyết định số 273/QĐ-TTClT và 274/QĐ-TT-ClT. Tiếp đó Trung tâm
NCƯDKHKT Giống cây trồng nông nghiệp
Thanh Hóa tiến hành tổ chức sản xuất thử
giống lúa Thuần Việt 2 (Bắc Thịnh) và Thuần
Việt 7 (Bắc Xuyên) từ vụ Xuân 2015 tại các
tỉnh phía Bắc như: Thanh Hóa, Nghệ an,
Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc
Giang, lào Cai, Yên Bái. Kết quả sản xuất
thử cho thấy 2 giống chọn tạo được có nhiều
ưu điểm vượt trội so với giống sản xuất cùng
trà. Đến nay, giống lúa Thuần Việt 2 (Bắc
Thịnh) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn công nhận giống chính thức và cả
2 giống Thuần Việt 2 (Bắc Thịnh) và Thuần
Việt 7 (Bắc Xuyên) cũng đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn cấp văn bằng
bảo hộ giống cây trồng. Việc lai tạo, chọn lọc
thành công 2 giống lúa Thuần Việt 2 (Bắc
Thịnh) và Thuần Việt 7 (Bắc Xuyên) có ý
nghĩa vô cùng quan trọng đối với ngành nông
nghiệp Thanh Hóa nói riêng và sự phát triển
kinh tế - xã hội nói chung.
- Ý nghĩa khoa học:
+ Đề tài đã đạt được mục tiêu công nhận
giống lúa quốc gia sẽ tăng thêm uy tín của
hoạt động khoa học công nghệ trong tỉnh, tạo
điều kiện cho người nông dân có thêm giống
lúa mới có năng suất cao, chất lượng tốt, bổ
sung giống mới cho chương trình phát triển
vùng lúa thâm canh chất lượng, hiệu quả cao,
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và có thể phát
triển thành vùng chuyên canh phục vụ cho
xuất khẩu.
+ Thành công của đề tài đã khẳng định

tỉnh Thanh Hóa có thể lai tạo, chọn lọc được
giống lúa quốc gia có năng suất, chất lượng
cao mang thương hiệu của tỉnh.
+ Giống lúa Thuần Việt 2 (Bắc Thịnh) và
Thuần Việt 7 (Bắc Xuyên) được đưa vào sản
xuất góp phần nâng cao năng suất lúa trong
tỉnh, ổn định an ninh lương thực, an ninh thôn
bản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng
cao của nội địa và phục vụ cho xuất khẩu.
+ Nâng cao năng lực nghiên cứu của cán
bộ Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng KHKT
giống cây trồng nói riêng và cán bộ nghiên
cứu khoa học của tỉnh nói chung.
- Ý nghĩa thực tiễn:
+ Giá thành sản xuất giống rẻ do sản xuất
tại chỗ, vì vậy giảm đầu tư, tăng hiệu quả cho
người nông dân.
+ Trong thời kỳ hội nhập, để tăng sức cạnh
tranh của hàng hóa nông sản, cần phải có
giống năng suất, chất lượng cao, khả năng
thích ứng tốt. Giống lúa Thuần Việt 2 (Bắc
Thịnh) và Thuần Việt 7 (Bắc Xuyên) có chất
lượng gạo tốt đáp ứng được nhu cầu của
người tiêu dùng nội địa và xuất khẩu với giá
thành cao hơn mang lại hiệu quả thiết thực
cho người trồng lúa.
+ Giống lúa Thuần Việt 2 (Bắc Thịnh) và
Thuần Việt 7 (Bắc Xuyên) có khả năng thích
ứng cao, chống chịu khá nên thuận lợi cho
thực hiện thâm canh, lượng thuốc bảo vệ thực
vật cũng sử dụng ít hơn, vì vậy vừa giảm chi
phí đầu tư, vừa bảo vệ môi trường sinh thái và
sức khỏe của người tiêu dùng, từng bước đáp
ứng được mục tiêu xây dựng một nền nông
nghiệp sạch và bền vững, đáp ứng được yêu
cầu của thời kỳ hội nhập.
Với kết quả đạt được, đề tài “Ứng dụng
phương pháp lai hữu tính, chọn tạo giống lúa
thuần năng suất, chất lượng cao ở tỉnh Thanh
Hóa” đã được Hội đồng khoa học và công
nghệ chuyên ngành đánh giá nghiệm thu xếp
loại xuất sắc. Hội đồng cũng đề nghị tổ chức
chủ trì tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ đề nghị Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công
nhận chính thức giống lúa Thuần Việt 7 (Bắc
Xuyên) để mở rộng ra sản xuất, góp phần
vào thắng lợi mục tiêu đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà./.
SỐ 04/2016
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ỨNG DỤNG KỸ THUẬT INVITRO

TRONG NHÂN NHANH GIỐNG CÂY BA KÍCH
ThS. Đỗ Thị Hồng *

C

ây ba kích (Morinda officianalis How)
là cây thuốc quý trong y học cổ
truyền. Củ của cây ba kích được sử
dụng rộng rãi như một loại dược liệu có tác
dụng bổ thận âm, bổ thận dương, tăng cường
gân cốt, tăng sức đề kháng, sức dẻo dai, khử
phong thấp. Dịch chiết từ củ ba kích có tác
dụng giảm huyết áp, tác dụng nhanh với các
tuyến cơ năng, bổ trí não, giúp ăn và ngủ
ngon (li và CS., 2003). Do nhu cầu sử dụng
dược liệu tăng mạnh trong thời gian gần đây
nên cây ba kích bị khai thác ồ ạt, dẫn đến
nguồn nguyên liệu đang trở nên kiệt quệ. Mặt
khác, vùng phân bố của ba kích bị tàn phá
nghiêm trọng khiến loài cây này rơi vào tình
trạng gần như tuyệt chủng và được đưa vào
sách đỏ Việt Nam cần phải được bảo vệ
(Nghị định số 48/2002/NĐ-CP). Việc đáp ứng
nhanh và bền vững nguồn giống ba kích có
chất lượng tốt đang là yêu cầu cấp bách.
Nguồn cung cấp cây giống ba kích hiện nay
chủ yếu bằng phương pháp giâm cành,
nhưng hệ số nhân giống đạt rất thấp, chỉ đạt
0,6 lần/năm, chất lượng cây giống lại không
cao (Triệu Văn Hùng, 2007). Để cải thiện hệ
số nhân giống cây ba kích, một số tác giả đã
nghiên cứu sử dụng phương pháp nuôi cấy
mô tế bào. Tuy nhiên, kết quả mà các tác giả
thu được chưa thực sự khả quan, khi hiệu quả
khử trùng chỉ đạt 32,8% mẫu sạch (He và cs.,
2000) hay hệ số nhân cao nhất chỉ đạt 6,0
chồi/mẫu cấy (Chen và CS., 2006). Tại Việt
Nam, mới chỉ có một số nghiên cứu nhân

giống cây ba kích invitro như: Nghiên cứu
nhân giống cây ba kích có nguồn gốc từ
huyện Tây Giang, Quảng Nam bằng nuôi cấy
mô được thực hiện bởi Võ Châu Tuấn và
Huỳnh Minh Tư (2010). Và nghiên cứu về quy
trình nhân giống invitro cây ba kích có nguồn
gốc từ huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, do
trung tâm khoa học và sản xuất lâm nông
nghiệp Quảng Ninh kết hợp với Khoa công
nghệ sinh học, Học viện Nông nghiệp Việt
Nam bắt đầu từ khâu vào mẫu cho đến khâu
thích nghi cây ngoài vườn ươm, có hệ số
nhân giống cao và chất lượng cây giống tốt.
Gồm các bước như sau:
Bước 1: Tạo vật liệu khởi đầu: Đoạn thân
ba kích chứa mắt ngủ có kích thước khoảng
1,5cm sau khi cắt từ cây mẹ được ngâm trong
nước sạch. Sau đó được rửa bằng nước xà
phòng loãng và rửa lại dưới vòi nước chảy.
Tiếp theo, mẫu cấy được khử trùng bằng cồn
70% trong 1 phút, khử trùng lần 1 bằng
Ca(HClo)2 10% trong 15 phút, lần 2 bằng
HgCl2 0,1% trong 5 phút, rồi rửa sạch bằng
nước cất vô trùng 3-4 lần. Mẫu cấy sau khi
khử trùng được cấy vào môi trường nền MS
(Murashige và Skoog, 1962) bổ sung
0,25mg/l kinetin kết hợp với Ba với nồng độ
từ 0-2,0mg/l để tái sinh chồi, cụm chồi.
Bước 2: Nhân nhanh chồi invitro: Chồi tái
sinh từ mẫu cấy có chiều cao 2-2,5 cm và
2-3 cặp lá được chuyển sang môi trường nhân
nhanh là môi trường MS, bổ sung Ba và IBa
ở các nồng độ khác nhau. Các chồi được cấy

* Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Phát triển Công nghệ sinh học Thanh Hóa.
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chuyển sang môi trường mới 45 ngày 1 lần.
Bước 3: Tạo rễ cho chồi invitro: Các chồi
có chiều cao 3-3,5cm, sinh trưởng và phát
triển bình thường được cấy chuyển sang môi
trường MS bổ sung auxin (α-Naa, IBa) hoặc
than hoạt tính để kích thích tạo rễ. Môi trường
nuôi cấy được điều chỉnh pH = 5,8 trước khi
hấp khử trùng ở áp suất 1,1 atm, nhiệt độ
1210C trong 20 phút. Điều kiện nuôi cấy in
vitro: 14h sáng, cường độ ánh sáng 2000 2500 lux, nhiệt độ 25 ± 20C.
Bước 4: Thích nghi cây ngoài vườn ươm:
Cây in vitro hoàn chỉnh được chuyển ra vườn
ươm, sử dụng giá thể đất (đất cát pha và đất
tầng B - lớp đất thứ 2 từ trên mặt xuống, sau
lớp tầng đất mặt hay tầng lớp canh tác (đất

tầng a), tích tụ các chất rửa trôi từ tầng a
xuống) hoặc giá thể hữu cơ gồm 50% bột dừa
và 50% phế liệu sản xuất nấm ăn. Giá thể
trước khi sử dụng được xử lý bằng KMno4 1-2%,
sau đó đóng vào bầu làm từ sợi vải dệt hữu
cơ (nhập khẩu từ Trung Quốc) có kích thước
8 x 13 cm. Cây được đặt trong nhà lưới, che
phủ bằng nylon và lưới che râm. lưới che râm
có khả năng cản 70% ánh sáng. Tưới nước
giữ ẩm 3 lần/ngày trong tháng đầu tiên và
2 lần/ngày từ tháng thứ 2. Tưới thúc bằng
phân bón NPK Đầu Trâu sau 15-20 ngày
chuyển cây ra vườn ươm với nồng độ tăng
dần từ 0,4-1%, định kỳ 10 ngày/lần.

Cây ba kích giai đoạn nhân nhanh chồi

Củ ba kích thành phẩm

Ra ngôi cây ba kích ngoài vườn ươm

Bầu giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn

(Nguồn: Tạp chí Khoa học và phát triển,
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)
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NGHIỆM THU dỰ áN: NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
“CHÈ LAM PHỦ QUẢNG” HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HóA
KS. Đỗ Hoàng Minh *

N

gày 15/11/2016, Sở Khoa học và Công
nghệ Thanh Hóa tổ chức Hội đồng
nghiệm thu dự án “Tạo lập, quản lý và
phát triển nhãn hiệu chứng nhận Chè lam Phủ
Quảng cho sản phẩm chè lam huyện Vĩnh lộc,
tỉnh Thanh Hóa” do UBND huyện Vĩnh lộc chủ
trì và thực hiện.
Dự án nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam Phủ
Quảng” là một trong 03 dự án thuộc “Chương
trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn
2011 - 2015” do Trung ương ủy quyền cho địa
phương quản lý được triển khai trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa. Mục tiêu của dự án: Xác định
các tiêu chí, đặc tính, phạm vi cần chứng nhận
của sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận
“Chè lam Phủ Quảng”, từ đó tiến hành thủ tục
xác lập quyền sở hữu trí tuệ; Thiết lập hệ thống
tổ chức, quản lý, khai thác nhằm nâng cao giá
trị nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam Phủ
Quảng” trên thị trường trong và ngoài nước;
Nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam Phủ Quảng”
được cấp văn bằng bảo hộ và được quản lý,
khai thác có hiệu quả trên thực tế.
Sau hơn 18 tháng (từ tháng 12/2014 đến
tháng 6/2016) triển khai, việc thực hiện dự án
đã hoàn thành, đảm bảo đúng mục tiêu, nội
dung đề ra, cụ thể: Đã xây dựng được bộ hồ sơ
đơn đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam
Phủ Quảng” đáp ứng các yêu cầu theo quy
định và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng
bảo hộ (Số văn bằng 257759, ngày cấp
04/02/2016); Xây dựng hệ thống các quy định
về việc sử dụng và quản lý nhãn hiệu chứng
nhận “Chè lam Phủ Quảng” trên thực tế
(02 quy chế, 01 quy trình và 01 mô hình); Xây
dựng được hệ thống các phương tiện, điều kiện
* Sở KH&CN Thanh Hóa.
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quảng bá, hệ thống truy xuất nguồn gốc cho
nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam Phủ Quảng;
Thiết kế website, xây dựng phim phóng sự để
quảng bá cho nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam
Phủ Quảng”. Ngoài ra, trong khuôn khổ của dự
án, sản phẩm “Chè lam Phủ Quảng” đã được
hỗ trợ nhằm quảng bá, giới thiệu tại nhiều Hội
chợ triển lãm trong và ngoài nước.
Tại Hội đồng, các thành viên đã đề nghị đơn
vị chủ trì bổ sung, làm rõ một số vấn đề như:
Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát cần có bảng
tổng hợp theo các chỉ tiêu ở phiếu điều tra, từ đó
đánh giá kết quả, hiệu quả trước và sau khi
nhãn hiệu chứng nhận “Chè lam Phủ Quảng”
được đăng ký bảo hộ; Hỗ trợ đăng ký mã vạch
cho 15 hộ dân tham gia mô hình quản lý nhãn
hiệu chứng nhận “Chè lam Phủ Quảng”, việc
đăng ký mã vạch ngoài ý nghĩa hỗ trợ việc kiểm
tra nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm còn góp
phần mở rộng các kênh tiêu thụ, thị trường tiêu
thụ cho sản phẩm, nhất là đối với việc xuất khẩu
ra các thị trường nước ngoài; Cần xây dựng
phương án khai thác và phát triển nhãn hiệu
chứng nhận “Chè lam Phủ Quảng”, từ đó phân
công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên và
đề ra các giải pháp để thực hiện, nhằm quản lý,
khai thác có hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận
trên thực tế. Bên cạnh một số ý kiến được góp
ý tại Hội đồng, các thành viên đều cho rằng,
một số nội dung dự án đã thực hiện vượt so với
mục tiêu đặt ra; thay mặt cho Hội đồng, TS.
Nguyễn Ngọc Túy - Chủ tịch Hội đồng đã kết
luận nghiệm thu dự án với kết quả đạt và yêu
cầu đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án hoàn thiện
Hồ sơ nghiệm thu, tiến hành các thủ tục thanh
quyết toán với Cục Sở hữu trí tuệ./.

