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Thanh Hóa; Giấy phép xuất bản
số: 09/GP-STTTT ngày 02/02/2016
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Phát biểu tại hội nghị tổng
kết 5 năm thực hiện Chiến
lược phát triển khoa học

công nghệ (KH&CN) giai đoạn
2011 - 2020, Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam cho rằng, điều đáng nói
nhất trong giai đoạn 2011 - 2015
là ngành KH&CN đã đẩy mạnh
cách tiếp cận mới trên rất nhiều
vấn đề, tìm mọi cách tháo gỡ để
chuyển theo một hướng mới. Tuy
nhiên, đổi mới là vấn đề rất gian
khổ vì không chỉ liên quan tới cơ
chế, chính sách, động lực mà còn
là thói quen. “Đổi mới là quá trình
thay đổi thói quen. Mà thói quen,
đặc biệt là thói quen của những
người trí thức, thì cực kỳ khó thay
đổi” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phân tích những khó khăn trong đổi mới
về hoạt động KH&CN thời gian sắp tới, Phó
Thủ tướng cho rằng, bên cạnh vướng mắc
liên quan đến các bộ, ngành, bản thân Bộ
KH&CN cũng cần đẩy mạnh, chủ động hơn
nữa trong khắc phục những bất cập của
ngành mình. “Không lý gì Bộ KH&CN lại
đứng áp chót về ứng dụng công nghệ thông
tin, về cải cách hành chính" - ông lưu ý.

Phó Thủ tướng cũng nêu lên hiện tượng
các địa phương chi 2% ngân sách cho
KHCN nhưng ít nơi tiêu được hết, trong khi

nhiệm vụ KHCN cần ngân sách để triển
khai thì lại nhiều. Đây không phải là vấn đề
mà một mình Bộ KHCN có thể giải quyết
được, nhưng "nếu có cách nào đó có thể
giản tiện các thủ tục đi thì với 2% ngân sách
chúng ta vẫn có thêm nhiều điều kiện để
phát triển KHCN". 

Về vấn đề quản lý nhiệm vụ KH&CN, Phó
Thủ tướng cho rằng, cần tập trung nguồn lực
vào một số nhiệm vụ, sản phẩm trọng điểm
chứ không nên đầu tư dàn trải. “Nguồn lực
của chúng ta có hạn thì thay vì làm 10 cái,
chúng ta làm 1 cái thôi”. Phó Thủ tướng nhấn

Phải tậP trung cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
là trọng tâm, trọng điểm, đúng nghĩa là đột Phá

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị 

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai
đoạn 2011 - 2020 tổ chức vào ngày 25/12/2015 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ
Đức Đam đã có bài phát biểu sâu sắc, tâm huyết về kết quả đạt được cũng như khó khăn,
thách thức và định hướng, giải pháp then chốt cho sự phát triển KH&CN trong những
năm tới. Thông tin KH&CN Thanh Hóa xin giới thiệu bản lược ghi bài phát biểu của Phó
Thủ tướng.
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mạnh: "Phải tập trung cho các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ là trọng tâm, trọng
điểm, đúng nghĩa là đột phá và phải làm cho
bằng được. Những người làm khoa học phải
thấm nhuần tinh thần này”.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, nếu ứng
dụng tốt hệ thống thông tin KH&CN của thế
giới thì có thể giảm thiểu được các đề tài,
nhiệm vụ không cần thiết. “Chuyên gia nói
với tôi rằng, nếu thâm nhập tốt hệ thông tin
KH&CN thế giới, ít nhất 80% đề tài khoa học
ở Việt Nam có thể được tổng hợp, nghiên
cứu, phát triển từ nguồn này",  ông chia sẻ.
Bên cạnh đó, quá trình tuyển chọn nhiệm vụ
đề tài, xét duyệt nghiệm thu và sau này cả
quá trình đưa ra thị trường phải được hoàn
toàn công khai minh bạch. "Quá trình tuyển
chọn, xét duyệt, phản biện đề tài phải hoàn
toàn công khai, minh bạch để cộng đồng
khoa học tự giám sát. Bằng công nghệ thông
tin, chúng ta hoàn toàn có thể làm được".
Phó Thủ tướng nói.

Vấn đề dài hơi nhất, theo Phó Thủ tướng
là hoàn thiện cơ chế để điều hành hệ thống
sáng tạo quốc gia ở tầm Chính phủ theo
đúng xu thế. Phó Thủ tướng đánh giá: “Năm
2015, Việt Nam đứng thứ 52 thế giới về chỉ
số sáng tạo toàn cầu. Điều này cho thấy,
chúng ta đã làm tốt nhưng chưa thể hài lòng
mà phải hoàn thiện cơ chế để có hệ thống
sáng tạo quốc gia đúng theo xu thế. DN phải
làm trung tâm, kéo các trường đại học vào
cuộc, đổi mới cơ chế của các viện; Nhà nước
thay vì rót tiền, quản biên chế như trước thì
giờ nên đóng vai trò "bà đỡ", vai trò định
hướng”. Bên cạnh đó, theo ông phải đẩy
mạnh tự chủ ở các viện, trường. “Tự chủ
không có nghĩa là không có ngân sách Nhà
nước cho KHCN nhưng phải theo cơ chế căn
cứ vào hiệu quả. Ai làm tốt, hiệu quả thì phát
triển, còn ngược thì phải chuyển đổi, đổi
mới”. "Hiện nay, chúng ta đã nghèo, ít tiền
nhưng lại dàn đều nên không hiệu quả”, Phó
Thủ tướng nói. 

Về tiềm lực KHCN, Phó Thủ tướng cho biết,
chúng ta phấn khởi vì số lượng công trình công
bố quốc tế trong năm năm qua tăng gấp đôi.
Tuy nhiên, ông cũng lưu ý là "các quốc gia
khác cũng tăng gấp đôi". Hiện tại, chúng ta đạt
mốc 2 nghìn công bố quốc tế thì Malaysia là
10 nghìn, Trung Quốc là 240 nghìn còn Mỹ là
500 nghìn. “Bên cạnh đó, trong số 10 nghìn
tạp chí ISI, Việt Nam chúng ta không có tạp chí
nào”, Phó Thủ tướng nói. “Đây là điều mà
những người làm khoa học chúng ta nên day
dứt”. Để giải quyết vấn đề này, theo Phó Thủ
tướng, cần đầu tư mạnh mẽ xây dựng mô hình
nghiên cứu theo hướng mới, tiên tiến như Viện
Khoa học Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) để từ
đó nhân rộng ra, dần dần đổi mới cơ chế trong
các viện nghiên cứu khác.

Vấn đề khó nhất, theo Phó Thủ tướng là
đãi ngộ đối với nhà khoa học. Ông tới một số
Viện Trung ương mà cảm thấy “xót xa” vì cơ
sở vật chất không chỉ chật hẹp, thiếu thốn mà
thậm chí là “nhếch nhác”. Các nhà khoa học
đều phải làm công việc khác để kiếm thu
nhập ngoài lương. “Có trí thức lớn nói với tôi
rằng, ở Việt Nam này nó kỳ lạ. Trong khi ở
nước tiên tiến kinh phí nghiên cứu chỉ để
nghiên cứu còn thì Việt Nam kinh phí nghiên
cứu là thu nhập”, Phó Thủ tướng nói. Tuy
nhiên, dù đây là thực tế nhưng "chúng ta
không thể chấp nhận mãi mà phải đổi mới".
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý ngành
KH&CN cần có thêm nhiều giải pháp để phát
triển thị trường KHCN ngày càng thực chất
hơn, gắn với nhu cầu của DN; cải cách chế
độ đãi ngộ, tôn vinh, thu hút người làm khoa
học trẻ một cách đầy đủ, bài bản; có những
điều chỉnh chiến lược phát triển KHCN trong
giai đoạn tiếp theo hướng thiết thực, sát với
thực tế... Bên cạnh đó, những vấn đề khoa
học cần được thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ
hiểu tới người dân “để người bình thường nhất
cũng hiểu và đồng hành với chúng ta”./.

BBT

SỐ 01/2016 3



nghieân cöùu - trao ñoåi

SỐ 01/20164

Doanh nghiệp KH&CN là loại hình
doanh nghiệp có hoạt động chính là
sản xuất, kinh doanh các loại sản

phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên
cứu khoa học và phát triển công nghệ và thực
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Đây không chỉ là cầu nối đưa nhanh các kết
quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN chuyển
giao vào sản xuất mà còn đóng vai trò như
một lực lượng sản xuất chủ lực, tạo ra những
sản phẩm có giá trị gia tăng cao, góp phần
phát triển kinh tế - xã hội. Xác định
rõ điều đó, những năm qua, Thanh
Hóa luôn quan tâm xây dựng, phát
triển các doanh nghiệp KH&CN
trên địa bàn tỉnh và đã đạt những
kết quả đáng khích lệ.

Ngay sau khi Nghị định số
80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về
doanh nghiệp KH&CN của Chính
phủ được ban hành, Sở KH&CN
Thanh Hóa đã phối hợp với các
ngành, địa phương và các cơ quan
truyền thông tỉnh đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, phổ biến và hướng
dẫn các tổ chức, cá nhân trong tỉnh
thành lập doanh nghiệp KH&CN.
Cùng với đó, Sở tổ chức nhiều cuộc
hội thảo khoa học về chủ đề xây

dựng và phát triển doanh nghiệp KH&CN.
Hoạt động này hướng đến việc nâng cao nhận
thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các tổ
chức và cá nhân về vai trò của KH&CN đối với
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; tầm
quan trọng của việc hình thành doanh nghiệp
KH&CN đối với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
nhà cũng như những kiến thức có liên quan
đến quá trình hình thành doanh nghiệp
KH&CN, các hoạt động hỗ trợ ươm tạo và phát
triển doanh nghiệp KH&CN…

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP KH&CN
ĐÒN BẨY ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

TS. Lê Minh Thông *

Số doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) của Thanh Hóa hiện nay đứng thứ
ba cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP HCM. Đây là kết quả sự nỗ lực của tỉnh nhằm tạo động
lực tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế, xã hội.

* Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ KH&CN cùng lãnh
đạo tỉnh và ngành KH&CN Thanh Hóa thăm Công ty CP Công
Nông nghiệp Tiến Nông (tháng 7/2015).
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Theo quy định, để được công nhận là
doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp phải
hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công
nghệ từ kết quả KH&CN được sở hữu hoặc sở
hữu hợp pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực
công nghệ ưu tiên và trực tiếp sản xuất sản
phẩm hoặc chuyển giao công nghệ đã làm
chủ đó. 

Thanh Hóa hiện có trên 8.000 doanh
nghiệp đang hoạt động, trong đó có nhiều
doanh nghiệp đã thực hiện các nhiệm vụ
KH&CN các cấp. Giai đoạn 2011 - 2015, đã
có gần 50 doanh nghiệp triển khai thành công
các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tạo ra trên
100 loại sản phẩm, trong đó có gần 20 loại
sản phẩm công nghiệp; trên 60 loại giống cây
trồng, vật nuôi và thủy sản; 6 loại phân bón,
chế phẩm sinh học… Ngoài ra, nhiều doanh
nghiệp cũng đã tự nghiên cứu hoặc tiếp
nhận chuyển giao công nghệ để trực tiếp
sản xuất các sản phẩm từ kết quả KH&CN.
Đây là một trong những yếu tố thuận lợi để
hình thành và phát triển các doanh nghiệp
KH&CN của tỉnh.

Trên cơ sở các tiêu chí, điều kiện về doanh
nghiệp KH&CN, Sở đã tích cực hướng dẫn
các doanh nghiệp lập hồ sơ và tổ chức thẩm
định hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp
KH&CN. Đến nay, toàn tỉnh đã có 10 doanh
nghiệp được cấp giấy chứng nhận này
(đứng thứ ba trong toàn quốc, sau Hà Nội và
TP. Hồ Chí Minh). Tuy số doanh nghiệp
KH&CN chưa nhiều, song đã khẳng định
được sự quan tâm của các cấp, các ngành và
trực tiếp là Sở KH&CN cũng như chính bản
thân các doanh nghiệp trong việc xây dựng
và hình thành doanh nghiệp KH&CN, góp
phần tạo nên động lực mới để nâng cao năng
suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản
xuất kinh doanh.  

Trong số 10 doanh nghiệp KH&CN của
tỉnh, đã có một số doanh nghiệp thành lập tổ
chức KH&CN; tập trung đầu tư cơ sở vật chất -
kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực KH&CN,
nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và

chuyển giao KH&CN phục vụ sản xuất và đời
sống. Điển hình là Công ty CP Công Nông
nghiệp Tiến Nông (doanh nghiệp KH&CN
đầu tiên của Thanh Hóa), Công ty TNHH
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông
nghiệp công nghệ cao Lam Sơn. Nhiều
doanh nghiệp đã không ngừng đưa các sản
phẩm mới từ kết quả nghiên cứu KH&CN ra
thị trường, như: Công ty CP Giống cây trồng
Thanh Hóa với giống lúa lai 3 dòng Thanh
Hoa 1 và giống lúa Thuần Việt 1; Công ty CP
Công Nông nghiệp Tiến Nông với sản phẩm
phân bón N-P-K-Si có hàm lượng Si dễ tiêu;
Công ty quảng cáo Ánh Dương với hệ thống
máy chế bản chân không AD-BBB mạ vàng,
bạc, đồng; Công ty TNHH Minh Lộ với các
phần mềm ứng dụng sử dụng trong các bệnh
viện (phần mềm quản lý bệnh viện
MinhLoBVST, phần mềm điều hành hỗ trợ
xếp hàng tự động và phân luồng bệnh nhân
Minh Lộ QMS, phần mềm kết nối xét nghiệm
BVSTLIS...).

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước
đầu, song cũng như tình hình chung của cả
nước, công tác phát triển doanh nghiệp
KH&CN của tỉnh đang gặp không ít khó khăn,
bất cập:

Các doanh nghiệp của tỉnh tuy đông về số
lượng, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ
và vừa. Doanh thu, lợi nhuận trước thuế chưa
cao, kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN
còn hạn chế. Mặt khác, việc thực hiện các cơ
chế, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp
KH&CN cũng còn nhiều khó khăn, lúng túng,
đặc biệt là chính sách ưu đãi về tiền thuê đất:

Quy định của pháp luật về tỷ lệ doanh thu
về từ việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm
hàng hóa từ kết quả KH&CN, mặc dù chỉ là
nhằm thực hiện chế độ ưu đãi về thuế doanh
thu chứ không phải là điều kiện để được công
nhận doanh nghiệp KH&CN. Song, đây lại
chính là yếu tố rất quan trọng để khuyến
khích hình thành doanh nghiệp KH&CN.
Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã đang
trực tiếp sản xuất sản phẩm hàng hóa từ kết
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đoàn lớn, các hoạt động của lãnh đạo Đảng
và Nhà nước ở Trung ương, địa phương và
các Đại sứ, Tham tán ngoại giao ở nước
ngoài. Tập trung chỉ đạo công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng, nhanh chóng tháo gỡ
khó khăn để bàn giao kịp thời mặt bằng cho
nhà đầu tư. Thực hiện tốt chính sách bồi
thường và tái định cư, phục hồi sinh kế cho
người dân bị ảnh hưởng. Thực hiện chính
sách ưu đãi và tạo điều kiện để nhà đầu tư
quan tâm xây dựng các công trình phúc lợi
cho công nhân. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư
hạ tầng có đủ kinh nghiệm quản lý, năng lực
tài chính và khả năng thu hút đầu tư. Đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện
tốt cơ chế một cửa và phối hợp trong quản lý
nhà nước để giải quyết nhanh chóng các thủ
tục đầu tư; kiện toàn bộ máy quản lý tương

xứng với vai trò vị trí ngày càng quan trọng
của KKT.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong
nước đang thay đổi nhanh và có những diễn
biến phức tạp, KKT Nghi Sơn nói riêng cũng
như hệ thống các KCN, KKT cả nước nói
chung sẽ đối diện với nhiều thách thức,
song cũng có nhiều cơ hội để phát triển. Với
sự hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành
Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt
của tỉnh Thanh Hóa và những kinh nghiệm
đã đúc kết được trong gần 10 năm qua, tin
tưởng rằng trong giai đoạn tới, KKT Nghi
Sơn sẽ có những bước đột phá trong thu hút
đầu tư, thực sự là KKT động lực, đóng góp
xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa của tỉnh và của đất nước./.

THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ... (Tiếp theo trang 23)

quả KH&CN, nhưng do chưa đạt tỷ lệ doanh
thu theo quy định nên không có nhu cầu
chuyển đổi loại hình thành doanh nghiệp
KH&CN.

Đối với chính sách ưu đãi về miễn tiền thuê
đất, do chưa có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ,
thủ tục để được xét ưu đãi, nên không chỉ các
doanh nghiệp mà ngay cả cơ quan thuế cũng
lúng túng trong quá trình thực hiện.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển các doanh
nghiệp KH&CN, tạo đòn bẩy nâng cao chất
lượng sản phẩm, hàng hóa, sức cạnh tranh,
cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung
ương và của tỉnh, các doanh nghiệp cần quan
tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị, chủ
động hợp tác với các tổ chức KH&CN, các
doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.
Ngoài ra, các ngành chức năng có liên quan
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô
hình doanh nghiệp KH&CN; xúc tiến thành
lập câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN, tạo
diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi thông
tin, kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, kinh

doanh, cùng nhau hợp tác phát triển. Cần
triển khai quy định về giao quyền sở hữu kết
quả nghiên cứu từ các nhiệm vụ KH&CN có
sử dụng ngân sách Nhà nước để các doanh
nghiệp có nhu cầu và đủ điều kiện áp dụng
kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh
doanh; xây dựng chương trình hỗ trợ phát
triển doanh nghiệp KH&CN tỉnh Thanh Hóa
nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh
nghiệp trong việc ươm tạo công nghệ, ươm
tạo doanh nghiệp KH&CN. Ngoài ra, cần đầu
tư cơ sở vất chất, kỹ thuật, đào tạo nhân lực
KH&CN, xây dựng và phát triển doanh
nghiệp KH&CN của tỉnh phát triển bền vững.
Qua đó, KH&CN sẽ thực sự trở thành động
lực và là khâu đột phá trong sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh như Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII,
nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định: “Nâng
cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và
chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao
đời sống nhân dân”./.



Năm Ất Mùi đã đi qua, Xuân Bính
Thân đã đến. Nhìn lại một năm biết
bao cảm xúc trong lòng mỗi người

dân đất Việt nói chung và người Xứ Thanh
nói riêng. Vượt lên những khó khăn thách
thức, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc
trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết
quả toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội: kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá,
nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng cao so
với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích
cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá 1994)
ước đạt 11,8%, vượt kế hoạch và là mức
tăng trưởng cao nhất trong 4 năm gần đây;
lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả quan
trọng, các sự kiện văn hoá lớn được tổ chức
thành công, an sinh xã hội được đảm bảo.
Trong năm, Thanh Hóa đã hoàn thành tốt
nhiệm vụ tổ chức Năm Du lịch quốc gia - 2015
với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi,
hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp, sự mến
phục của bạn bè trong nước và quốc tế.
Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an
ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội
được bảo đảm; công tác xây dựng đảng,
củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn
thể đạt kết quả quan trọng; đặc biệt đã tổ
chức thành công Đại hội Đảng các cấp
nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 16 chỉ
tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, có 7 chỉ tiêu
vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu hoàn thành kế
hoạch. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, toàn bộ
các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều hoàn

thành và hoàn thành vượt mức. Đội ngũ trí
thức Thanh Hóa rất đỗi tự hào đã đóng góp
một phần quan trọng vào những thành tựu
chung của tỉnh. 

Những năm qua, thực hiện chủ trương
của Đảng, Nhà nước và trực tiếp là Chiến
lược phát triển khoa học công nghệ
(KH&CN) giai đoạn 2011 - 2020, hoạt động
KH&CN của tỉnh đã có nhiều chuyển biến
tiến bộ, đạt kết quả toàn diện. Đội ngũ trí
thức Thanh Hóa không ngừng được xây
dựng, củng cố lớn mạnh cả số lượng và chất
lượng; ngày càng khẳng định vị trí, vai trò
quan trọng đối với sự phát triển nhanh, bền
vững nền kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhận
thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về
vai trò, vị trí, tầm quan trọng của KH&CN
được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền đã
thực sự quan tâm, cụ thể hóa thành chương
trình, kế hoạch, nhiệm vụ, mục tiêu và đầu
tư cho phát triển KH&CN. Trong giai đoạn
2011 - 2015, chi đầu tư từ ngân sách (cả
tỉnh và Trung ương) là 521,304 tỷ đồng,
đạt tỷ lệ 0,64% tổng chi ngân sách của tỉnh
giai đoạn 2011 - 2015. Tổ chức KH&CN
trên địa bàn được nâng lên, đến nay, toàn
tỉnh có 49 tổ chức, gồm 29 tổ chức KH&CN
công lập và 20 tổ chức KH&CN ngoài công
lập. Đội ngũ cán bộ KH&CN không ngừng
được củng cố. Hiện nay, Thanh Hóa có
khoảng hơn 147,4 nghìn cán bộ KH&CN, trong
đó có 14 phó giáo sư (giai đoạn 2006 - 2010
chỉ có 01 phó giáo sư); gần 170 tiến sỹ;
4.700 thạc sỹ, 68.550 đại học và 74.000 người

VỮNG TIN ĐÓN CHÀO NĂM MỚI

CN. Lê Giang Ky *

* Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
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có trình độ cao đẳng. Giai đoạn 2011 - 2015,
toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 6 chương
trình KH&CN trọng điểm, với 244 nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh. Qua thực hiện các chương
trình trọng điểm này, nhiều mô hình sản
xuất tiên tiến, tiến bộ KH&CN đã được ứng
dụng vào sản xuất và đời sống. Một số kết
quả nổi bật như: đã công nhận sản xuất thử
và công nhận chính thức 7 giống lúa (Thanh
Ưu 3, Thanh Ưu 4, Thuần Việt 2, Thuần Việt 7,
Thanh Hoa 1, Hồng Đức 9, Nếp Hạt cau);
tuyển chọn nhiều giống lúa, ngô, khoai, lạc,
khoai tây có năng suất, chất lượng cao phù
hợp với điều kiện tỉnh Thanh Hóa. Xây dựng
các mô hình ứng dụng KH&CN canh tác
tiên tiến chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa
vụ, trồng xen canh, luân canh; các mô hình
dược liệu trồng xen canh các cây công
nghiệp. Ứng dụng các kỹ thuật mô hình
chăn nuôi an toàn dịch bệnh và phát triển
bền vững, như: Ứng dụng kỹ thuật tinh phân
giới cho bò sữa tại Thanh Hóa; kỹ thuật thụ
tinh nhân tạo; nuôi cá Hồi Vân, cá Tầm; chủ
động nguồn giống thủy sản (Ngao Bến Tre,
cá Lóc, cá Chẽm, cá Lăng chấm, ốc
Hương…). Trong công nghiệp - xây dựng, đã
nghiên cứu sử dụng đất đồi sản xuất gạch
nung thay thế đất ruộng, sử dụng bột đá
thải sản xuất gạch không nung; xây dựng
các mô hình ứng dụng các công nghệ phù
hợp phục vụ tưới tiêu và nước sinh hoạt,
góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào
miền núi; nghiên cứu tiềm năng lượng gió,
năng lượng mặt trời; xây dựng mô hình sử
dụng năng lượng mặt trời tại đảo Mê; Ứng
dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin
địa lý (GIS) nghiên cứu thành lập bản đồ
phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Thanh
Hóa giai đoạn 2012 - 2020. Trong  y học,
đã nghiên cứu đánh giá thực trạng một số
bệnh phổ biến trong cộng đồng, ứng dụng
KH&CN trong chẩn đoán, phát hiện phòng,
chống, điều trị bệnh; nghiên cứu sản xuất
một số loại thuốc đông dược; nghiên cứu
phương pháp phẫu thuật điều trị bệnh
phình đại tràng bẩm sinh một thì qua hậu
môn, kết hợp với nội soi tại Bệnh viện Nhi;

ứng dụng quy trình phẫu thuật thoát vị đĩa
đệm cột sống thắt lưng. Nhiều thiết bị mới,
trang thiết bị hiện đại đưa vào sử dụng phục
vụ phát hiện bệnh sớm, chẩn đoán bệnh
chính xác, tăng hiệu quả điều trị... Trong
lĩnh vực môi trường, ứng phó với biến đổi khí
hậu, nhiều kết quả nghiên cứu và đưa vào
sử dụng có hiệu quả, như: nghiên cứu
nguồn năng lượng tái tạo phục vụ đời sống
và bảo vệ môi trường; xây dựng mô hình thí
điểm sử dụng năng lượng mặt trời, năng
lượng gió để phát điện chiếu sáng tại thành
phố Thanh Hóa; đã nghiên cứu và xác định
được nguyên nhân sụt lún đất, khoanh vùng
nguy cơ sụt lún đất tại Thanh Hóa (Hà
Trung, Hậu Lộc, Tĩnh Gia và Thường Xuân),
đồng thời đưa ra các giải pháp để phòng,
chống và giảm nhẹ thiên tai… Trong lĩnh vực
Khoa học xã hội và nhân văn đã tập trung
nghiên cứu thực trạng, tổng kết thực tiễn,
đề xuất giải pháp ở một số lĩnh vực chính trị,
văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo,
an ninh - quốc phòng nhằm cung cấp cơ sở
khoa học cho cấp ủy đảng, chính quyền
trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành
ở địa phương, như: đã nghiên cứu giải pháp
huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp đầu
tư cho hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh
Thanh Hoá; nghiên cứu giải pháp nâng cao
kiến thức pháp luật cho công nhân lao động
trong các loại hình doanh nghiệp ở Thanh
Hóa; giải pháp về đẩy mạnh công tác dân
số kế hoạch hoá gia đình và nâng cao chất
lượng dân số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020;
nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng
đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có chất
lượng ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015…
Trên lĩnh vực phát triển tài sản trí tuệ, có
8 đặc sản địa phương đã và đang được xây
dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ. Đặc biệt, trong thời gian qua, đội
ngũ trí thức của tỉnh đã tích cực tham gia
góp ý sửa đổi Hiến pháp 2013, góp ý cho
Văn kiện đại hội đảng các cấp. Tính riêng
trong năm 2015, hoạt động KHCN tiếp tục
được đẩy mạnh, đã triển khai 176 nhiệm vụ
(11 nhiệm vụ cấp Nhà nước), nghiệm thu



50 nhiệm vụ, một số nhiệm vụ có khả năng
ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời
sống, như: giảm thiểu tồn dư hóa chất độc
hại trong sản phẩm nông nghiệp, thủy sản;
ứng dụng chế phẩm sinh học Fito-Biomix xử
lý rơm rạ thành phân bón hữu cơ vi sinh…

Bước vào năm 2016, với khí thế thi đua
sôi nổi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp và chào mừng Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, đội ngũ trí
thức Thanh Hóa phấn khởi trước những
thành tựu đạt được của tỉnh nói chung và
kết quả hoạt động KH&CN nói riêng, đã
và đang tạo ra những thời cơ và thuận lợi
mới. Tuy nhiên, hoạt động KH&CN cũng
sẽ đứng trước những khó khăn thách thức:
Thiên tai tiếp tục có những diễn biến phức
tạp, khó lường; tình hình thế giới tiếp tục
có nhiều biến động sâu sắc. Chúng ta
đang đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển
nền kinh tế tri thức; mở rộng hợp tác và
hội nhập quốc tế. Trong năm 2015, chúng
ta đã ký một loạt các hiệp định thương
mại tự do song phương và đa phương.
Đặc biệt, ngày 01/01/2016, Cộng đồng
ASEAN đã chính thức thành lập; Việt Nam
tham gia Hiệp định thương mại tự do (FTA),
Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái
Bình Dương (TPP) sẽ tạo ra nhiều thời cơ
thuận lợi, khí thế và động lực mới. Nhưng
cũng mang nhiều thách thức: nền kinh tế
nước ta sẽ phải cạnh tranh khốc liệt với
kinh tế các nước; các doanh nghiệp trong
nước phải cạnh tranh hàng hóa vô cùng
lớn khi trình độ phát triển thấp hơn, dịch vụ
thấp hơn, đối mặt với sự lưu chuyển lao
động và thách thức trong quản lý đồng
vốn; vấn đề bảo vệ độc lập chủ quyền, an
ninh quốc gia... 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm
kỳ 2015 - 2020 đã xác định "… tăng cường
ứng dụng tiến bộ KHCN, nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực… phấn đấu đến năm
2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến
năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp
theo hướng hiện đại". Đồng thời Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cũng đã xác định

5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá,
cùng với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ
thể cho cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đứng
trước thời cơ, vận hội mới và nhiệm vụ chính
trị quan trọng của tỉnh trong năm 2016 và
giai đoạn đến năm 2020, để góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVIII, đưa Thanh Hóa phát triển
nhanh và bền vững, đội ngũ trí thức Thanh
Hóa cần bám sát vào nhiệm vụ phát triển
KH&CN để biến thành hành động cụ thể
hiệu quả, đó là: nâng cao năng lực hoạt
động KH&CN trên các lĩnh vực nghiên cứu,
ứng dụng, chuyển giao KH&CN và quản lý
hoạt động KH&CN; phát triển nhân lực
KH&CN theo hướng tạo được mạng lưới các
nhà khoa học, chuyên gia giỏi trong nước và
quốc tế sẵn sàng tham gia các vấn đề
KHCN của tỉnh; tăng cường hợp tác quốc tế
trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ từ tỉnh ngoài, nước ngoài vào
Thanh Hóa; xây dựng các tổ chức KH&CN
đủ mạnh làm đầu tàu, trung tâm để mở rộng
và phát triển KHCN ra diện rộng. Tập trung
triển khai các chương trình KH&CN trọng
điểm giai đoạn 2016 - 2020 gắn với quan
tâm xây dựng đội ngũ trí thức có đủ năng
lực, trình độ và lòng nhiệt huyết, say mê
hoạt động khoa học, nhất là đào tạo, xây
dựng đội ngũ trí thức trẻ có bản lĩnh, có trình
độ trí tuệ cao, dám nghĩ, dám làm tạo đột
phát trong phát triển KH&CN; đồng thời tạo
môi trường dân chủ, phấn khởi, có chính
sách quan tâm tạo điều kiện cả về vật chất
và tinh thần để đội ngũ trí thức được làm
việc, được công hiến.

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu
nước, năng động, sáng tạo và khát khao
cống hiến, đội ngũ trí thức Thanh Hóa phấn
khởi đón chào năm mới với lòng quyết tâm
cao, nhất định sẽ vượt qua khó khăn vươn
lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được
giao, thực sự là lực lượng chủ lực đi đầu
trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH, phát
triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế;
xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và
nhân dân trong tỉnh./.
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Thực hiện Quyết định
số 2397/QĐ-UBND
ngày 29/6/2015 của

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa về việc phê duyệt Quy
hoạch phát triển các tổ chức
khoa học và công nghệ
(KH&CN) trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2020,
ngày 13/8/2015, Sở
KH&CN Thanh Hóa đã tổ
chức Hội nghị công bố quy
hoạch và thảo luận các giải
pháp để triển khai Quy
hoạch có hiệu quả.  Thanh
Hóa là tỉnh đầu tiên xây
dựng được Quy hoạch
mạng lưới các tổ chức
KH&CN đến năm 2020
nhằm nâng cao năng lực KH&CN của tỉnh
đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, đảm bảo
quốc phòng - an ninh; xây dựng Thanh Hóa
trở thành trung tâm KH&CN mạnh của vùng
Bắc Trung Bộ; làm cơ sở cho việc hoạch
định các chủ trương, chương trình, kế
hoạch, dự án và chính sách đầu tư phát triển
các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh cho
thời kỳ dài hạn, 5 năm và hằng năm; phục
vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các
ngành, địa phương trong việc xây dựng và

phát triển hệ thống tổ chức KH&CN phù hợp
với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của
tỉnh Thanh Hóa đến 2020, định hướng đến
năm 2030. 

1. Hiện trạng hệ thống tổ chức KH&CN
trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có
49 tổ chức KH&CN, gồm 29 tổ chức KH&CN
công lập và 20 tổ chức KH&CN ngoài công
lập, được phân bố theo các loại hình tổ chức
và hình thức sở hữu như sau:

thỰc hiện QuY hoẠch mẠng lƯỚi tỔ chỨc kh&cn gẮn vỚi Phát triển
BỀn vỮng hệ thỐng Doanh nghiệP kh&cn tỈnh thanh hÓa

TS. Nguyễn Ngọc Túy *

* Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Lễ công bố quy hoạch và Hội thảo triển khai quy hoạch phát triển
các tổ chức KH&CN gắn với phát triển hệ thống doanh nghiệp KH&CN
tỉnh Thanh Hóa (tháng 8/2015).



- Tổ chức NC&PT: Hiện có 12 tổ chức,
được tổ chức dưới hình thức trung tâm, gồm:
08 tổ chức công lập thuộc tỉnh, 01 tổ chức
công lập thuộc TW đóng trên địa bàn tỉnh;
03 tổ chức thuộc doanh nghiệp của tỉnh.

- Cơ sở giáo dục đại học: Hiện có 09 cơ
sở đều là đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:
02 trường đại học thuộc tỉnh; 02 cơ sở thuộc
trường đại học của TW; 03 trường cao đẳng
thuộc tỉnh; 02 trường cao đẳng thuộc TW. 

- Tổ chức dịch vụ KH&CN: Hiện có 28 tổ
chức được tổ chức dưới hình thức trung tâm:
01 tổ chức là đơn vị ngoài công lập thuộc TW;
27 tổ chức thuộc tỉnh, gồm 11 tổ chức là đơn
vị sự nghiệp công lập và 16 tổ chức là đơn vị
ngoài công lập thuộc thuộc doanh nghiệp và
các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề
nghiệp của tỉnh.

- Tổ chức KH&CN công lập: Tổng số tổ
chức KH&CN công lập thuộc phạm vi tỉnh
quản lý là 24 đơn vị. Trong đó có: 8 tổ chức
NC&PT; 5 trường đại học, cao đẳng; 11 tổ
chức dịch vụ KH&CN. Trong 8 tổ chức
NC&PT, có 5 tổ chức trực thuộc các cơ quan
nhà nước, 3 tổ chức trực thuộc các trường
đại học. Trong 11 tổ chức dịch vụ KH&CN, có
01 tổ chức trực thuộc tổ chức chính trị - xã
hội, 10 tổ chức còn lại đều thuộc các cơ quan
quản lý nhà nước. Trong đó: Lĩnh vực nghiên
cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ có
01 đơn vị; Khoa học Nông nghiệp có 08 đơn
vị; Khoa học Y dược có 01 đơn vị; Khoa học
Xã hội có 03 đơn vị; Khoa học Nhân văn có
03 đơn vị (riêng Trường Đại học Hồng Đức
hoạt động ở cả 03 lĩnh vực: Khoa học Kỹ
thuật và Công nghệ, Khoa học Nông nghiệp
và Khoa học Xã hội). Hoạt động dịch vụ
Thông tin KH&CN có 01 đơn vị; Tư vấn,
chuyển giao công nghệ có 04 đơn vị; Tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng có 05 đơn vị;
Điều tra cơ bản có 01 đơn vị.

Như vậy, trong các tổ chức KH&CN công
lập, loại hình NC&PT chủ yếu hoạt động ở

lĩnh vực Khoa học nông nghiệp (8/13 đơn vị,
chiếm 61,5%); loại hình dịch vụ KH&CN chủ
yếu là hoạt động tư vấn, chuyển giao công
nghệ (04/11 đơn vị, chiếm 36,3%) và tiêu
chuẩn, đo lường, chất lượng (05/11 đơn vị,
chiếm 45,4%). 

- Các tổ chức KH&CN ngoài công lập:
Tổng số tổ chức KH&CN ngoài công lập
thuộc phạm vi tỉnh quản lý có 18 đơn vị.
Đây là các tổ chức do các doanh nghiệp,
tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề
nghiệp thành lập. Trong đó, có 03 tổ chức
NC&PT; 15 tổ chức dịch vụ KH&CN. Cả
03 tổ chức NC&PT đều thuộc các doanh
nghiệp sản xuất lớn trong tỉnh, đó là Công
ty CP Dược - Vật tư y tế thanh Hóa, Công
ty CP Mía đường Nông Cống và Công ty
CP Công Nông nghiệp Tiến Nông. Các tổ
chức dịch vụ KH&CN có 01 đơn vị thành
lập doanh nghiệp KH&CN, còn lại đều là
tổ chức tập thể trực thuộc các tổ chức
chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp
trong tỉnh.

- Các tổ chức KH&CN Trung ương
trên địa bàn tỉnh: Trên địa bàn tỉnh hiện
có 06 tổ chức KH&CN của Trung ương.
Trong đó có 01 tổ chức NC&PT (Trung
tâm nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung bộ
trực thuộc Viện Dược liệu, Bộ Y tế); 04 cơ
sở giáo dục đại học: 02 cơ sở thuộc trường
đại học (Cơ sở tại Thanh Hóa của Trường
Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí
Minh; Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội
tại Thanh Hóa) và 02 trường cao đẳng
(Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi
trường Miền Trung thuộc Bộ Tài nguyên
và Môi trường, Trường Cao đẳng Kinh tế -
Kỹ thuật Công thương thuộc Bộ Công
thương); 01 tổ chức dịch vụ KH&CN
(Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao
công nghệ giáo dục sớm IPD-1 thuộc Viện
nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng
con người - Hội Giáo dục, Chăm sóc sức
khỏe cộng đồng). 
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2. Hiện trạng xây dựng và phát triển
doanh nghiệp KH&CN

Cũng như các địa phương khác trong cả
nước, việc hình thành các doanh nghiệp
KH&CN ở tỉnh Thanh Hóa là từ 2 nguồn:
chuyển đổi từ doanh nghiệp và chuyển đổi
từ tổ chức KH&CN công lập thành doanh
nghiệp KH&CN. Bám sát tinh thần chỉ đạo
của Bộ KH&CN, nhận thức rõ vai trò và sự
cần thiết của doanh nghiệp KH&CN và được
sự phối hợp tích cực từ phía doanh nghiệp,
với quyết tâm cao của lãnh đạo Sở KH&CN,
tính đến 30/12/2015, Thanh Hóa đã cấp
Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho
10 doanh nghiệp (năm 2014 là 5 đơn vị và
năm 2015 là 5 doanh nghiệp), gồm:

- Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông
với danh mục sản phẩm hàng hóa hình thành
từ kết quả KH&CN là phân bón N-P-K-Si có
hàm lượng Si dễ tiêu;

- Công ty CP giống cây trồng Thanh Hóa
với giống lúa lai 3 dòng Thanh Hóa 1 và
giống lúa Thuần Việt 1;

- Công ty TNHH điện tử Bình Minh với linh
kiện điện tử Thạch anh HC-49/US và linh
kiện điện tử Thạch anh HC-49/SMD;

- Công ty TNHH AEONMED Việt Nam với
dung dịch chạy thận nhân tạo HAEMO-A  và
HAEMO-B;

- Công ty quảng cáo Ánh Dương với hệ
thống máy chế bản chân không AD-BBB: mạ
vàng, bạc, đồng, niken; hệ thống máy khắc
dấu kim loại siêu tốc (khắc dấu kim loại; khắc
dấu liền mực; khắc chữ, hoa văn, họa tiết trên
chất liệu kim loại) và sản phẩm mỹ nghệ -
quà tặng sản xuất theo công nghệ chế bản
chân không AD-BBB.

- Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu và
Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao Lam
Sơn (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Mía
đường Lam Sơn) với các sản phẩm: Giống
mía sản xuất theo công nghệ nuôi cấy mô tế

bào ROC10; ROC22; My55-14; VĐ00-236;
VĐ93-159; YT006; Dưa vàng Kim Hoàng
hậu; Kim Cô nương; Dưa lưới trên giá thể sản
xuất trong nhà màng, nhà lưới theo tiêu
chuẩn VietGAP; Giống cam V2 và cam V2
thương mại theo hệ thống nhân giống cây ăn
quả 3 cấp đảm bảo đạt tiêu chuẩn VietGAP
và GLOBALGAP; Hoa Lan Hồ Điệp, Hoàng
thảo, Địa lan, Cattleya bằng kỹ thuật nuôi cấy
mô và trồng công nghiệp trong nhà màng,
nhà lưới tiêu chuẩn. 

- Doanh nghiệp tư nhân Hãng thuốc thể
thao Thanh Hóa với các sản phẩm: Thuốc
Thập hoàng hoàn, Hầu tê hoàn và Hoàn
sinh lực.

- Công ty CP Long Phú với sản phẩm: Chế
phẩm vi sinh xử lý bùn đáy ao Ta Pondpro.

- Công ty TNHH Minh Lộ với các sản
phẩm: Phần mềm Quản lý bệnh viện Minh
Lộ BV và Phần mềm điều hành hỗ trợ xếp
hàng tự động và phân luồng bệnh nhân Minh
Lộ QMS.

- Công ty CP Khoáng sản Thanh Hóa với
sản phẩm: Gạch không nung từ bột đá thải
làng nghề Đông Sơn, Thanh Hóa. 

3. Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN
trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

Đến năm 2020, mạng lưới tổ chức KH&CN
trên địa bàn tỉnh có 53 đơn vị, gồm: 27 tổ
chức KH&CN công lập và 26 tổ chức KH&CN
ngoài công lập, được phân bố theo các loại
hình tổ chức: Tổ chức nghiên cứu và phát
triển; cơ sở giáo dục đại học; tổ chức dịch vụ
KH&CN.

- Tổ chức nghiên cứu và phát triển: 

Tổng số 14 tổ chức, được tổ chức dưới
hình thức viện và trung tâm, bao gồm: 

+ 12 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng
thuộc tỉnh (09 có tổ chức công lập và 03 tổ
chức ngoài công lập); 01 Trung tâm nghiên
cứu của Trung ương (TW) đóng trên địa
bàn tỉnh.
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+ 02 viện nghiên cứu:

(1). Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được
thành lập trên cơ sở sáp nhập 04 trung tâm
nghiên cứu trực thuộc Sở NN&PTNT: Trung
tâm nghiên cứu ứng dụng KHKT giống cây
trồng nông nghiệp; Trung tâm nghiên cứu
ứng dụng KHKT chăn nuôi; Trung tâm nghiên
cứu ứng dụng KHCN lâm nghiệp; Trung tâm
nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản. 

(2). Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội
Thanh Hóa thành lập trên cơ sở nâng cấp
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội
và Nhân văn trực thuộc Trường Đại học
Hồng Đức.

- Cơ sở giáo dục đại học: 

Tổng số 14 cơ sở, gồm: 04 trường đại học;
05 trường cao đẳng thuộc tỉnh (03 cơ sở công
lập; 06 cơ sở ngoài công lập); 02 cơ sở thuộc
trường đại học của TW và 03 trường cao đẳng
của TW đóng trên địa bàn tỉnh (04 cơ sở công
lập; 01 cơ sở ngoài công lập). 

- Tổ chức dịch vụ KH&CN: 

Tổng số 25 tổ chức được tổ chức dưới các
hình thức trung tâm tư vấn, chuyển giao
KH&CN, gồm: 01 tổ chức là đơn vị ngoài
công lập thuộc TW; 24 tổ chức thuộc tỉnh,
trong đó có: 09 tổ chức công lập và 15 tổ
chức là đơn vị ngoài công lập thuộc các tổ
chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp
của tỉnh. 

4. Cơ chế hoạt động các tổ chức KH&CN
- Các tổ chức nghiên cứu và phát triển

công lập được thành lập và đầu tư phục vụ
cho hoạt động KH&CN công ích của tỉnh
trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận
đăng ký hoạt động. Trong đó, Viện Nghiên
cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa có chức năng
nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh về cơ chế chính sách, định hướng,
chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh trên
các lĩnh vực KT-XH được ngân sách nhà nước

bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên
theo nhiệm vụ được giao; Các tổ chức nghiên
cứu và phát triển khác hoạt động theo cơ chế
sự nghiệp có thu; tự chủ, tự chịu trách nhiệm
(theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị
định số 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ).

- Các cơ sở giáo dục đại học được tổ chức
theo quy định của Luật Giáo dục Đại học,
hoạt động KH&CN trong lĩnh vực đã được cấp
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

- Các tổ chức KH&CN ngoài công lập do
các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thành lập
hoạt động KH&CN trong lĩnh vực đã được cấp
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và tự
trang trải kinh phí hoạt động. 

5.  Các giải pháp thực hiện quy hoạch
gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh phát triển
bền vững các doanh nghiệp KH&CN trên
địa bàn tỉnh

5.1. Nâng cao nhận thức của các cấp,
các ngành và toàn xã hội

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin,
tuyên truyền về đường lối, chủ trương của
Đảng và Nhà nước về phát triển các tổ chức
KH&CN và các doanh nghiệp KH&CN; cần
phải đặt doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp KH&CN vào vị trí trung tâm của sự đổi
mới sáng tạo, đặc biệt là đổi mới công nghệ,
thiết bị để tăng năng suất, chất lượng sản
phẩm hàng hóa, tạo thế cạnh tranh trên thị
trường; Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về
Quy hoạch phát triển các tổ chức KH&CN
trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

5.2. Giải pháp quản lý nhà nước về phát
triển các tổ chức KH&CN, Doanh nghiệp
KH&CN 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung Quy hoạch phát
triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh
đến năm 2020; trong đó chú ý sắp xếp lại hợp
lý các tổ chức KH&CN của các ngành, các
trường đại học, cao đẳng và bổ sung vào quy
hoạch các tổ chức KH&CN trực thuộc doanh
nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất những
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sản phẩm trọng điểm của tỉnh. Sở Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm xây
dựng đề án thành lập Viện Nghiên cứu ứng
dụng KH&CN Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn. Trường Đại học Hồng Đức xây
dựng đề án thành lập Viện Nghiên cứu Kinh
tế - Xã hội Thanh Hóa trong năm 2016.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp thành lập các tổ
chức KH&CN, các phòng thí nghiệm trực
thuộc doanh nghiệp. Phấn đấu đến 2020 có
ít nhất 5 doanh nghiệp có trung tâm nghiên
cứu, phòng thí nghiệm, thử nghiệm hiện đại.
Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp KH&CN;
phấn đấu đến 2020 có ít nhất 30 doanh
nghiệp KH&CN. 

-  Có chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với
cán bộ KH&CN trình độ cao, các chuyên gia
giỏi ở các lĩnh vực KT-XH đang làm việc tại
các tổ chức KH&CN của tỉnh. Tạo điều kiện
thuận lợi cho các doanh nghiệp và các tổ
chức, cá nhân thành lập tổ chức KH&CN
trong tỉnh để tăng cường các hoạt động
nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công
nghệ phục vụ sản xuất và đời sống trên địa
bàn tỉnh.

- Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách
nhiệm của tổ chức KH&CN công lập (theo
Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định
số 96/2010/NĐ-CP); chuyển đổi một số tổ
chức KH&CN thành các doanh nghiệp
KH&CN nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát
huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và nâng
cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân
hoạt động KH&CN. 

Xây dựng lộ trình và giải pháp chuyển đổi
phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế về
tổ chức và hoạt động của từng tổ chức
KH&CN, để bảo đảm hệ thống tổ chức
KH&CN và doanh nghiệp KH&CN của tỉnh
hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

5.3. Giải pháp phát triển nguồn lực 

- Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ

tầng cho: Khu nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng; khu nông
nghiệp công nghệ cao thị trấn Thống Nhất;
vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
dọc tuyến đường Hồ Chí Minh; khu công
nghệ thông tin tập trung tại thành phố
Thanh Hóa.

- Đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho các
trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm,
thử nghiệm của các ngành và trường đại học,
cao đẳng (sau khi đã hoàn thành việc sắp
xếp lại) để trở thành các tổ chức đứng đầu
khu vực Bắc Trung Bộ về năng lực KH&CN. 

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết
bị hiện đại cho các phòng thí nghiệm, thử
nghiệm của doanh nghiệp KH&CN, doanh
nghiệp sản xuất những sản phẩm trọng điểm
của tỉnh ở quy mô lớn.

- Xây dựng Sàn giao dịch công nghệ tỉnh
Thanh Hóa để hỗ trợ hoạt động đổi mới công
nghệ thiết bị của các doanh nghiệp; trước
mắt, đưa sàn giao dịch công nghệ ảo vào
hoạt động trong năm 2017.

- Đẩy mạnh xã hội hóa về KH&CN, thu hút
mạnh mẽ các nguồn lực, đặc biệt là đầu tư
của các doanh nghiệp cho KH&CN nói chung
và tăng cường tiềm lực cho các tổ chức
KH&CN trực thuộc nói riêng. Đồng thời, có cơ
chế khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân
tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư
thành lập tổ chức KH&CN, tăng cường hoạt
động KH&CN nâng cao hiệu quả sản xuất,
kinh doanh. 

- Các tổ chức KH&CN xây dựng và triển
khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ, nhận thức chung về KH&CN và các
lĩnh vực chuyên ngành cần thiết cho đội ngũ
cán bộ KH&CN, đáp ứng yêu cầu công tác
nghiên cứu triển khai và dịch vụ KH&CN theo
chức năng nhiệm vụ được giao ở từng đơn vị.
Kết hợp hài hòa giữa đào tạo, bồi dưỡng nâng



cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ
KH&CN hiện có với thu hút mạnh mẽ nhân
lực KH&CN ngoài tỉnh về, đặc biệt là các
chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành để
tăng cường năng lực hoạt động các tổ chức
KH&CN của tỉnh. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để
thu hút được các cán bộ KH&CN có trình độ
cao, các chuyên gia giỏi tham gia giải quyết
các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh.

- Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp,
các tổ chức KH&CN thiết lập mạng lưới các
chuyên gia, các nhà khoa học để tư vấn và
giải quyết các vấn đề KH&CN cho doanh
nghiệp, cho tổ chức KH&CN.

- Nghiên cứu, ban hành các chính sách
thu hút nhân lực trình độ cao về làm việc tại
Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công
nghiệp; làm việc tại khu công nghệ cao và
khu công nghệ thông tin tập trung.

- Có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, luân
chuyển phù hợp để nâng cao trình độ của
cán bộ KH&CN trong các tổ chức KH&CN
của các ngành, các trường. Phấn đấu đến
năm 2020, 60% số cán bộ trong các tổ chức
KH&CN của các ngành, các trường có trình
độ từ thạc sĩ và tương đương trở lên; mỗi tổ
chức KH&CN có ít nhất 02 tiến sĩ. 

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh xứng
đáng những cá nhân, tổ chức có các phát
minh, sáng chế, công trình KH&CN đem lại
hiệu quả cao.

- Triển khai tích cực các biện pháp để thu
hút các vốn đầu tư khác cho KH&CN bằng ít
nhất 2 lần vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh; cụ
thể là:

+ Triển khai thành lập Quỹ phát triển
KH&CN của doanh nghiệp.

+ Tạo điều kiện hỗ trợ tích cực để các tổ
chức, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các
chương trình, dự án về KH&CN của Trung
ương, của các tổ chức quốc tế. 

+ Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế đối
ứng kinh phí để thực hiện nhiệm vụ KH&CN
cấp tỉnh.

+ Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp
bỏ vốn đầu tư đổi mới công nghệ, đầu tư cơ
sở vật chất, trang thiết bị cho các phòng thí
nghiệm, trung tâm phân tích, kiểm định, kiểm
nghiệm trực thuộc doanh nghiệp.

+ Nghiên cứu thành lập Quỹ đầu tư mạo
hiểm của tỉnh Thanh Hóa (tư nhân thành lập
hoặc liên kết giữa tư nhân và nhà nước) đối
với hoạt động nghiên cứu phát triển công
nghệ mới, công nghệ cao.

5.4. Giải pháp mở rộng quan hệ hợp tác

- Tăng cường hợp tác trong ngoài nước để
nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của
các tổ chức KH&CN trong tỉnh. Đặc biệt là
tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các tổ chức
KH&CN, doanh nghiệp trong tỉnh với các tổ
chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN trong
và ngoài nước. Sở KH&CN chủ động phối
hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các
đơn vị liên quan để thành lập Câu lạc bộ
Doanh nghiệp KH&CN tỉnh Thanh Hóa để
tăng cường hợp tác giúp đỡ lẫn nhau cùng
phát triển trong hệ thống doanh nghiệp
KH&CN nói riêng cũng như cộng đồng doanh
nghiệp tỉnh Thanh Hóa nói chung.

- Tích cực tiến hành hợp tác nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ với các
đối tác tỉnh Mittelsachsen, Đức và thành
phố Seongnam, Hàn Quốc. Tranh thủ sự hỗ
trợ của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt
Nam ở nước ngoài để triển khai thực hiện
các dự án KH&CN với nước ngoài. Xây
dựng Danh mục dự án khoa học công nghệ
của  tỉnh để kêu gọi đầu tư nước ngoài. Kết
hợp xúc tiến hợp tác quốc tế về KH&CN
trong các chuyến làm việc của Đoàn công
tác tỉnh Thanh Hóa tại nước ngoài. Vận
động người Thanh Hóa ở nước ngoài đầu tư
vào lĩnh vực khoa học và chuyển giao công
nghệ về quê hương ./.

15SỐ 01/2016

nghieân cöùu - trao ñoåi



nghieân cöùu - trao ñoåi

SỐ 01/201616

1. Sự hình thành, phát triển của Viện
khoa học và công nghệ Hàn Quốc 

Viện khoa học và công nghệ Hàn Quốc
(Korea Institute of Science and Technology -
KIST) được thành lập năm 1966 với nhiệm vụ
giải quyết những vấn đề bức xúc về kỹ thuật
cho sản xuất, hướng Hàn Quốc tới một xã hội
phát triển trên nền tảng của các công nghệ
hiện đại, đã đánh dấu mốc đặc biệt quan
trọng đối với Hàn Quốc. Viện KIST đã không
thể thành công nếu không có ủng hộ toàn
diện nhất của Tổng thống Park Chung Hee
và sự cố gắng quên mình của các nhà nghiên
cứu chủ chốt, những người tận tụy hết lòng
cho sự phát triển KHCN của Hàn Quốc. 

Sự hình thành, phát triển của
Viện KIST

Đề xuất đầu tiên thành lập Viện
KIST được đưa ra vào những năm
đầu thập kỷ 60, lúc đó hầu hết vốn
đầu tư được dồn vào phát triển
nông nghiệp vì đảm bảo lương thực
cho dân cư là vấn đề có tính chất
sống còn, và đa số mọi người vẫn
cho rằng nông nghiệp là nền tảng
đối với sự phát triển của đất nước.
Tuy nhiên, Hàn Quốc có 80% diện
tích là núi, tăng trưởng kinh tế trên
cơ sở phát triển nông nghiệp là
không hợp lý; chiến lược phát triển

lấy nông nghiệp làm trung tâm không đem lại
kết quả, do đó họ phải chuyển hướng quan
tâm sang công nghiệp hóa có sử dụng tối đa
nguồn nhân lực.   

Vào những năm 1960, Hàn Quốc cũng có
không ít những viện nghiên cứu khoa học,
nhưng TS. Choi Hyung Sup - Viện trưởng đầu
tiên của Viện KIST đã nhận xét: “Thời đó
chưa có viện nào nghiên cứu về những công
nghệ sản xuất mà các công ty đòi hỏi, mặc
dù đã có các Viện Nghiên cứu Quốc gia. Viện
Nghiên cứu Năng lượng nguyên tử và Viện
Khoa học quốc phòng Quốc gia là hai cơ sở
duy nhất có thể thực hiện những nghiên cứu
có giá trị ở mức độ nào đó, nhưng nghiên cứu

TỪ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC (KIST)
ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

VIỆT NAM - HÀN QUỐC (V-KIST)

TS. Lê Đình Sơn *

* Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa.

Mô hình V-Kist tại khu công nghệ cao Hòa Lạc.
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của các viện này cũng còn xa mới đạt được
tới những gì mà giới kinh doanh mong muốn”.

Chỉ có một số ít người hiểu được rằng công
nghệ cần thiết cho công nghiệp hóa và biết
được có thể kiếm được công nghệ từ đâu. Trả
lời câu hỏi của Tổng thống Park Chung Hee:
“Chúng ta nên làm gì để phát triển khoa học
và công nghệ ở nước ta”, TS. Choi Hyung -
Sup nói: “Tất cả những gì chúng ta cần làm
hiện nay, đó là một cái gì đó trung gian nối
liền giới kinh doanh và giới hàn lâm. Nói cách
khác, cần phải có một bộ máy trung gian để
lựa chọn, giới thiệu, tiếp thu và ứng dụng
công nghệ”; và “Bên cạnh nhiều việc khác,
chúng ta cần thay đổi hệ thống giáo dục khoa
học để đảm bảo phát triển một cách vững
chắc khoa học và công nghệ. Chúng ta phải
thay thế phương thức giáo dục để biết khoa
học bằng giáo dục để làm khoa học… phải
thay thế phương pháp giáo dục hướng vào số
lượng bằng phương pháp giáo dục hướng vào
chất lượng. Chúng ta cần một nền giáo dục
để trang bị cho nhân dân khả năng giải quyết
vấn đề, chứ không phải giúp họ lấy được
bằng cấp và những cái khác v.v…".

Về vai trò của Tổng thống Hàn Quốc Park
Chung Hee đối với phát triển KHCN nói
chung và việc xây dựng Viện KIST nói riêng:

Tổng thống Park đã kiên quyết đứng ra
bảo vệ để trình ra Quốc hội thông qua một
đạo luật đặc biệt, riêng cho việc xây dựng
Viện KIST (có nhiều ý kiến kiên quyết chống
lại dự thảo luật), trong đó có điều khoản quy
định về chế độ kế toán không theo khuôn khổ
của chế độ kế toán hiện hành. Nhờ Luật này
mà việc tiến hành triển khai xây dựng Viện
KIST tiến hành được thuận lợi.

Đối với việc địa điểm đặt Viện KIST, Tổng
thống Park đã ra lệnh chuyển giao toàn bộ
diện tích 1.256km2 của Viện Thực nghiệm
Lâm nghiệp cho Viện KIST. Ông nói: “Viện
Thực nghiệm lâm nghiệp quan trọng, nhưng
Viện KIST quan trọng hơn đối với sự phát
triển kinh tế”. Về sau, Viện trưởng Viện KIST

đã thỏa hiệp bằng cách chỉ lấy 500 km2 để
giữ thể diện cho ngài Bộ trưởng Nông Lâm.

Mục tiêu của việc thành lập Viện KIST là
nghiên cứu những công nghệ trực tiếp phục
vụ cho phát triển công nghiệp chứ không phải
cho nghiên cứu khoa học. Vì vậy, cùng với
nhiều yếu tố khác, không thể thiếu sự tham
gia tích cực của giới doanh nghiệp và cũng
cần phải có khả năng biết hạch toán của các
nhà nghiên cứu. Vì mục đích này, cần phải
thành lập các đơn vị kinh doanh và bán hàng
của Viện KIST, để giành được các đơn đặt
hàng nghiên cứu. 

Tư duy thị trường và nghiên cứu theo
hợp đồng

Phát triển KHCN phục vụ công nghiệp
hóa, nâng cao trình độ công nghệ, kỹ nghệ
của nền sản xuất quốc gia, đòi hỏi bản thân
những người làm KHCN cũng phải hiểu về
các nguyên tắc vận hành của kinh tế thị
trường. Về điều này, chắc không ai hiểu một
cách máy móc là các nhà khoa học và quản
lý khoa học phải biết buôn bán và trực tiếp
tham gia buôn bán. Vấn đề là ở chỗ phải có
cách tư duy và tiếp cận của kinh tế thị trường.
Vào thời điểm này, Hàn Quốc đạt kỷ lục về
xuất khẩu áo len đạt tới 20 triệu USD/năm;
nhưng Nhật Bản đã xuất khẩu đến 1 tỷ USD
các sản phẩm điện tử, sức mạnh này nhờ
phát triển công nghệ. Rõ ràng, tư duy thị
trường không quan trọng ở chỗ sản xuất ra
sản phẩm gì, tổng doanh số bán được bao
nhiêu, mà quan trọng ở chỗ sản xuất ra sản
phẩm bằng cách nào, công nghệ gì và thu
được lợi nhuận là bao nhiêu.

Tư duy thị trường còn thể hiện ở tính phù
hợp với điều kiện thực tế khi chọn loại hình và
hướng nghiên cứu khi xây dựng Viện. Vì vậy,
họ đặt trọng tâm vào việc hình thành một viện
có thể nghiên cứu những công nghệ mà các
doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi. Đó là lý do họ
chọn Viện Bartell của Hoa Kỳ - một viện có
dạng doanh nghiệp, hoạt động trên cơ sở các
hợp đồng và có khả năng nghiên cứu các
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công nghệ để liên kết trực tiếp với các ngành
sản xuất làm Viện kết nghĩa và “đỡ đầu”, chứ
không phải những viện nghiên cứu mang tính
hàn lâm nổi tiếng khác.

Ngay từ những ngày đầu sau khi thành lập
Viện KIST, yêu cầu bắt buộc là phải tìm ra
những con đường kết nối các nhà nghiên cứu
của Viện với giới kinh doanh. Các Viện
nghiên cứu ở nhiều nước đang phát triển
không đạt được kết quả tốt vì: (1) trước hết
người ta thành lập các viện, (2) sau đó hình
thành các dự án nghiên cứu, (3) tiếp đến mới
đi tìm khách hàng để ứng dụng các kết quả
nghiên cứu, nhưng (4) không ai tin vào kết
quả nghiên cứu đó; nhưng một công ty đã tài
trợ cho dự án nghiên cứu thì bắt buộc phải
ứng dụng công nghệ mới bất chấp rủi ro. Đó
là lý do Viện KIST quyết định hệ thống
nghiên cứu dựa trên cơ sở hợp đồng. 

Hệ thống thông thường là: (1) trước hết,
đạt cho được kết quả nghiên cứu, (2) sau đó,
tìm kiếm những khách hàng sẽ mua các kết
quả nghiên cứu này. Còn hệ thống của Viện
KIST là: (1) trước hết, cùng với khách hàng
lựa chọn mặt hàng để nghiên cứu, (2) sau đó,
bắt tay vào cùng nghiên cứu với khách hàng
khi nào nhận được tiền hợp đồng. 

Về sau nhìn lại, mọi người đều thừa nhận
đóng góp của Viện KIST đối với sự nghiệp
công nghiệp hóa của Hàn Quốc không chỉ ở
những công trình nghiên cứu các công nghệ
sản xuất có kết quả và được ứng dụng vào
nền kinh tế với nhiều loại công nghệ mới và
độc đáo; mà những tác động gián tiếp và lan
tỏa thậm chí còn quan trọng hơn những
thành tựu hữu hình mà các dự án nghiên cứu
đạt được.

TS.Choi Hyung Sup nhận xét: Trước khi
thành lập Viện KIST, trong công nghiệp của
Hàn Quốc không có khái niệm nghiên cứu và
triển khai (R&D), hoàn toàn phụ thuộc vào
các công ty nước ngoài dưới dạng các hợp
đồng chìa khóa trao tay đối với việc xây dựng
nhà máy và công nghệ cần thiết. Khi phạm vi

các hoạt động nghiên cứu và triển khai các
dịch vụ công nghệ của Viện KIST được mở
rộng hơn, nhận thức của giới doanh nghiệp
về tầm quan trọng của nghiên cứu và triển
khai đã tăng lên, góp phần tạo nên một bầu
không khí và môi trường phù hợp cho việc
phát triển công nghệ một cách tự nguyện,
trong sự hợp tác với các viện nghiên cứu. Thế
nên, có thể nói rằng, một trong những đóng
góp quan trọng nhất của Viện KIST cho quá
trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc là đã
giúp cho các doanh nghiệp nhận thức được
một thực tế là nghiên cứu và triển khai (R&D)
là cơ sở để có được lợi nhuận trong kinh
doanh. Hơn nữa, kinh nghiệm thành công của
Viện KIST còn tạo ra một bước ngoặt cho quá
trình hiện đại hóa các viện nghiên cứu khác,
như: Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến
Hàn Quốc (KAIST), Viện Năng lượng Nguyên
tử Hàn Quốc... nhiều viện chuyên ngành sau
này được tách ra từ Viện KIST cũng lấy mô
hình Viện KIST làm hình mẫu.

Chính sách thu hút và tuyển dụng nhân
tài khoa học công nghệ

Về vấn đề là làm thế nào để huy động
được những nhà nghiên cứu có năng lực,
đảm bảo cơ chế và chế độ đãi ngộ các nhà
khoa học làm việc tại Viện KIST lúc đó, lãnh
đạo Viện KIST xác định một số nguyên tắc để
đảm bảo: (1) quyền tự chủ trong nghiên cứu;
(2) những điều kiện sống ổn định; và (3) một
môi trường nghiên cứu tuyệt diệu. Không thể
coi nhẹ các yếu tố tiền bạc, nhưng điều quan
trọng hơn là phải nâng cao uy tín xã hội của
các nhà khoa học để họ cảm thấy tự hào khi
thực hiện sứ mệnh và phải đảm bảo cho họ
những điều kiện sống ổn định. Nhằm mục
đích này, trước hết, cần cung cấp cho họ nhà
ở và bảo hiểm y tế, loại hình bảo hiểm thời kỳ
đó ở Hàn Quốc còn chưa có; tạo điều kiện
thuận lợi cho việc giáo dục con cái của họ.
Lương cho họ được trả ở mức tương đương
với lương của những người trung lưu, tuy chỉ
bằng 1/4 mức lương họ có thể nhận được ở



Mỹ, vì hầu hết các nhà khoa học đều từ Mỹ
về; nhưng mức lương này cao gấp 3 lần mức
cao nhất mà các giáo sư đại học trong nước
nhận được.

Có rất nhiều ý kiến phản đối mức lương
của Viện KIST, tuy nhiên sau khi nghe TS.
Choi Hyung Sup báo cáo, Tổng thống Park
nói: “Tôi được báo cáo rằng bảng lương của
hầu hết các nghiên cứu viên ở Viện KIST còn
cao hơn cả lương tôi”. TS. Choi Hyung Sup
nói với Tổng thống: “Nếu ngài cho rằng mức
lương này bất hợp lý thì ngài có thể giảm
lương của tôi, nhưng không thể làm thế với
những người khác được”. Cuối cùng, ông nói:
“Cứ giữ nguyên thế”. Tổng thống Park là một
trong số những người đóng vai trò tối quan
trọng trong thời kỳ mới thành lập của Viện,
ông hết sức quan tâm đến việc nâng cao vị
thế xã hội của Viện KIST. Ông rất hay đến
thăm công trường xây dựng Viện KIST để
thưởng tiền và động viên các công nhân xây
dựng. Trong suốt 3 năm sau khi thành lập,
mỗi tháng ông đến thăm Viện một lần để trò
chuyện với các nhà nghiên cứu... Những
chuyến thăm Viện KIST không hề tốn kém
hay gây phiền hà cho ông, song tác động của
chúng thật to lớn không thể hình dung nổi.
Một cách tự nhiên, tinh thần của các nhà
nghiên cứu lên rất cao và các quan chức
chính phủ phụ trách việc hỗ trợ Viện KIST đã
thay đổi cách nghĩ và thái độ của họ đối với
Viện.

Làm thế nào huy động được những nhà
nghiên cứu có năng lực; vào thời điểm năm
1966 - 1967, các nhà sáng lập Viện KIST đã
chiêu mộ cả nhân tài khoa học trong nước lẫn
quốc tế, đặc biệt là các nhà khoa học Hàn
kiều ở Mỹ và châu Âu. Trong số hơn 500 đơn
xin việc, TS. Choi Hyung Sup đã tới Mỹ để
phỏng vấn 78 ứng viên được lựa chọn và
phỏng vấn mỗi ứng viên 3 lần, với sự tham
gia của các chuyên gia Viện Bartell - Hoa kỳ.
Bước đầu, ông đã lựa chọn 18 nghiên cứu
viên, là những người đã có hơn 5 năm kinh

nghiệm kể từ khi nhận bằng tiến sĩ. Về sau,
lựa chọn thêm 35 nhà nghiên cứu nữa và gửi
tất cả tới Viện Bartell với mục tiêu không phải
để tăng cường kiến thức về lĩnh vực chuyên
môn, mà để học cách kinh doanh, phải học
cách làm thế nào xây dựng được những kế
hoạch nghiên cứu có khả năng thu hút các
nhà doanh nghiệp để nhận được đặt hàng
nghiên cứu từ họ.

Điều đặc biệt ở mô hình KIST còn ở chỗ,
nó tạo đà cho việc hồi hương một số lượng
lớn các nhà khoa học và các chuyên gia Hàn
Quốc xuất sắc, cũng như đặt nền móng cho
khoa học - công nghệ công nghiệp. Đối với
các nước đang phát triển, giải quyết vấn đề
chảy máu chất xám luôn là nhiệm vụ cấp
thiết và đầy khó khăn. Nhưng với mô hình
KIST, có lẽ Hàn Quốc là một trường hợp hồi
hương chất xám thành công ngoại lệ.

2. Sự hình thành Viện Khoa học và
Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST)

Quá trình xây dựng Viện KIST của Hàn
Quốc vào cuối những năm 1960 đã đem lại
cho Việt Nam những kinh nghiệm quý là: Sự
quyết tâm chính trị của người lãnh đạo đất
nước có ý nghĩa tiên quyết; Môi trường xã hội
để khoa học và công nghệ có thể bén rễ là
điều kiện cần; Vai trò người đứng đầu Viện là
không thể thiếu; Các nhà khoa học có chỗ
đứng đúng như cần phải có. Việc xây dựng
Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam -
Hàn Quốc (V-KIST) được coi là một trong
những đột phá thực sự trên thực tế, mang tính
chiến lược trong lĩnh vực KHCN ở thời điểm
hiện nay. 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số
50/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015 về việc
thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt
Nam - Hàn Quốc, một hình mẫu về tổ chức
nghiên cứu và ứng dụng với hy vọng tạo lực
đẩy mạnh mẽ cho khoa học Việt Nam. Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn
Quốc là tổ chức khoa học và công nghệ trực
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có trụ sở
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tại Hà Nội và được mở chi nhánh, văn phòng
đại diện ở trong nước và nước ngoài.

Viện thực hiện nhiệm vụ phát triển công
nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công
nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến
lược, then chốt; phát triển các sản phẩm quốc
gia, sản phẩm chủ lực; phát triển công nghệ
tích hợp để thay thế công nghệ nhập khẩu.

Ngoài cơ chế tự chủ áp dụng cho các đơn
vị sự nghiệp công lập, Viện được thực hiện
các chính sách riêng như cơ chế tài chính đặc
thù tương tự như đối với các trường đại học
tiên tiến được thành lập trên cơ sở hiệp định
giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ nước
ngoài. Đây là chính sách khuyến khích các
nhà khoa học trình độ cao là người nước
ngoài, người Việt Nam ở trong nước và ở nước
ngoài tham gia hoạt động khoa học và công
nghệ tại Viện.

V-KIST là một viện nghiên cứu ứng dụng
đa ngành, định hướng công nghệ công
nghiệp hoạt động theo cơ chế đặt hàng, có
cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ
khoa học và kỹ sư đẳng cấp quốc tế, môi
trường học thuật tiên tiến và hoạt động
theo mô hình tự chủ cao. V-KIST sẽ được
Nhà nước cho phép áp dụng cơ chế tài
chính đặc thù bao gồm tự chủ về chi tiêu tài
chính cũng như quản lý tài sản để đảm bảo
quyền tự chủ của viện trong hoạt động
nghiên cứu và quản lý. Ngoài ra, để trở
thành nơi tập trung đội ngũ cán bộ khoa
học và kỹ sư đẳng cấp quốc tế, V-KIST
cũng được áp dụng cơ chế đãi ngộ nhân sự
đặc biệt để thu hút nhân tài.

Theo dự kiến, lương của một cán bộ
nghiên cứu tại V-KIST sẽ có mức 1.000 USD
(21 triệu VNĐ) còn lương của Chủ tịch Viện
vào khoảng 6.000 USD (120 triệu VNĐ).
Theo đó, chi phí cho 120 nhân lực của viện
trong năm đầu tiên vào khoảng 37,2 tỷ
đồng. V-KIST cũng đảm bảo rằng mức thu
nhập hàng năm của các vị trí tại viện tương
đương hoặc cao hơn mức đã từng nhận khi
tham gia vào các tổ chức nghiên cứu tương
tự trước đó.

Ngoài chế độ lương, các nhà khoa học tại
V-KIST sẽ được tạo mọi điều kiện làm việc tốt
nhất cũng như các ưu đãi khác như: bố trí
phương tiện đi lại, nhà công vụ, ưu tiên mua
nhà, miễn thuế khi mua phương tiện đi lại, hỗ
trợ 30% kinh phí khi cho con đi học trường quốc
tế, vợ - chồng được hưởng trợ cấp và hỗ trợ tìm
công việc phù hợp…, những cơ chế đó đối với
V-KIST là chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

V-KIST hứa hẹn sẽ tạo ra một mô hình
viện nghiên cứu khoa học công nghệ chưa
từng có tại Việt Nam. Ngân sách dự kiến cho
việc thành lập V-KIST (khoảng 70 triệu USD)
bao gồm các nguồn: ODA không hoàn lại
của Hàn Quốc (35 triệu USD) và 730 tỷ VND
(35 triệu USD) đối ứng từ Chính phủ Việt
Nam. Theo kế hoạch, việc xây dựng cơ sở vật
chất cho giai đoạn đầu hoạt động của V-KIST
dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian
4 năm. Toàn bộ cơ sở vật chất của ban đầu
của Viện sẽ được hoàn tất vào năm 2017. Trụ
sở chính của Viện V-KIST trên diện tích 20ha
tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Việc thành lập Viện V-KIST là phù hợp
với tinh thần của Nghị quyết số 20-NQ/TW
về phát triển KHCN, theo đó cần tập trung
đầu tư để hình thành, phát triển một số viện
KHCN của Việt Nam theo mô hình tiên tiến
thế giới, trên cơ sở tăng cường hợp tác với
các tổ chức nghiên cứu KHCN mạnh ở nước
ngoài. Hầu hết các nhà khoa học cho rằng,
nếu mô hình Viện Khoa học và Công nghệ
Việt Nam - Hàn Quốc V-KIST thành công
cùng với những cơ chế đặc thù sẽ mở ra cơ
hội và môi trường làm việc tốt nhất cho các
nhà khoa học Việt kiều, nghiên cứu sinh Việt
Nam ở nước ngoài, thủ khoa hoặc sinh viên
xuất sắc của các trường đại học và các nhà
khoa học, kỹ sư tài năng trong nước cống
hiến cho đất nước, góp phần phát huy và
phát triển tiềm năng trí tuệ của lực lượng
KHCN Việt Nam, với mô hình chuyên môn
sâu như V-KIST thì Viện này phải do Bộ
chuyên ngành chủ quản./.
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Phát triển Khu công nghiệp
(KCN), Khu kinh tế (KKT)
là định hướng chính sách

quan trọng của Đảng và Nhà nước
ta. Chủ trương của Đảng qua các
thời kỳ đều xác định vai trò của
KCN, KKT là một trong những nền
tảng của công cuộc CNH, HĐH
đất nước, thực hiện mục tiêu đến
năm 2020 nước ta cơ bản trở
thành nước công nghiệp theo
hướng hiện đại. Với những cơ chế,
chính sách ưu đãi vượt trội, mỗi
KCN, KKT ra đời sẽ là đầu mối
quan trọng trong việc thu hút
nguồn vốn đầu tư trong nước và
nước ngoài, tạo động lực to lớn
cho quá trình tiếp thu công nghệ, chuyển
dịch cơ cấu kinh tế quốc tế, thúc đẩy hình
thành các khu đô thị mới, các ngành công
nghiệp và dịch vụ phụ trợ. 

Nằm trong hệ thống các KKT ven biển của
Việt Nam, KKT Nghi Sơn được thành lập
ngày 15/5/2006, với quy mô ban đầu là
18.611ha. Trên cơ sở phát huy thế mạnh về
địa kinh tế (cảng biển nước sâu, hệ thống
giao thông đường bộ liên kết vùng thuận lợi,
có điều kiện thu hút và triển khai các dự án
động lực), Nghi Sơn được xác định sẽ trở
thành một KKT tổng hợp đa ngành, đa lĩnh
vực mà trọng tâm là công nghiệp nặng và
công nghiệp cơ bản như: công nghiệp lọc hóa
dầu, công nghiệp điện, luyện cán thép cao

cấp, cơ khí chế tạo, sản xuất chế biến hàng
tiêu dùng và xuất khẩu... là trọng điểm phát
triển kinh tế vùng Nam Thanh Hóa - Bắc
Nghệ An, đồng thời là cầu nối vùng Bắc
Trung Bộ với thị trường Nam Lào và Đông
Bắc Thái Lan. 

Để biến chủ trương thành hiện thực, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần
thứ XVII đã xác định: phát triển KKT Nghi
Sơn và các KCN là một trong năm chương
trình KT-XH trọng tâm của tỉnh Thanh Hóa
giai đoạn 2010 - 2015, đồng thời huy động
mọi nguồn lực để thu hút đầu tư vào KKT
Nghi Sơn.

Là một trong năm KKT trọng điểm ven
biển của cả nước, KKT Nghi Sơn đã được ưu

THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ NGHI SƠN

ThS. Nguyễn Văn Thi * 

* Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Marubeni và Công ty
Kepco ký biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai thực hiện dự
án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2.



tiên hỗ trợ nguồn vốn của Trung
ương để đầu tư các công trình hạ
tầng quan trọng và thiết yếu. Đến
nay, đã đầu tư hoàn thành 34 dự
án đưa tổng số dự án đã hoàn
thành và đi vào khai thác kể cả
giai đoạn trước là 52 dự án. Tổng
nguồn vốn ngân sách Nhà nước
bố trí cho các dự án đầu tư hạ tầng
tại KKT Nghi Sơn và các KCN lũy
kế đến nay là 4.819 tỷ đồng.

Song song với nguồn vốn ngân
sách, tỉnh cũng đã tập trung thu
hút các nguồn vốn khác để đầu tư
xây dựng bến cảng, hạ tầng KCN,
hạ tầng xã hội, từng bước đầu tư hoàn thiện
kết cấu hạ tầng (đã thu hút được 20 dự án
đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và
xã hội với tổng vốn đăng ký 28.911 tỷ đồng,
vốn thực hiện đạt 12.216 tỷ đồng). Các công
trình quan trọng đã hoàn thành và đưa vào
khai thác như: các tuyến đường giao thông,
đường ống cấp nước thô, đê chắn sóng, nạo
vét luồng vào cảng, các bến cảng số 3, 4, 5
có thể tiếp nhận cho tàu trọng tải trên
30.000DWT và đê chắn sóng dài 600m, khu
xử lý rác thải, nhà máy cấp nước sạch, các
khu tái định cư...

Trong những năm qua, thu hút đầu tư vào
KKT Nghi Sơn đạt được kết quả khả quan,
góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh
tế - xã hội đồng thời nâng cao vị trí trên bảng
xếp hạng về thu hút đầu tư của tỉnh so với
các địa phương trên cả nước. Từ khi thành
lập đến hết năm 2015, KKT Nghi Sơn đã thu
hút được 141 dự án đầu tư trong nước với số
vốn đăng ký đạt khoảng 97.094 tỷ đồng, vốn
thực hiện đạt 42.900 tỷ đồng và 9 dự án đầu
tư nước ngoài, vốn đăng ký 12.123 triệu
USD, vốn thực hiện đạt 6.756 triệu USD. Một
số dự án có quy mô lớn, có tính trọng điểm
để phát triển các ngành công nghiệp có thế
mạnh của đất nước như: Khu Liên hợp Lọc
hóa dầu Nghi Sơn vốn đầu tư 9,5 tỷ USD,
Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn, Xi măng

Nghi Sơn, Xi măng Công Thanh, Trung tâm
luyện cán thép cao cấp… Có 59 dự án đầu tư
đã đi vào hoạt động. Giai đoạn 2011 - 2015,
giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ ước đạt:
44.500 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt
6.700 tỷ đồng; xuất khẩu ước đạt 500 triệu
USD; giải quyết việc làm cho khoảng 15.000
lao động làm việc trong các doanh nghiệp và
trên 30.000 lao động làm việc cho các nhà
thầu trên công trường.

Với môi trường đầu tư và sản xuất kinh
doanh thuận lợi, KKT Nghi Sơn ngày càng
tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp lớn hơn,
đóng góp quan trọng vào sự phát triển của
tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Việc phát triển
công nghiệp quy mô lớn với hạt nhân là các
dự án công nghiệp động lực trong KKT Nghi
Sơn đang tạo thế và lực mới trong công cuộc
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của
tỉnh. Bên cạnh đó, phát triển KKT Nghi Sơn
cũng thúc đẩy việc hình thành phát triển đô
thị và bảo vệ môi trường, là động lực hình
thành trục kinh tế ven biển của khu vực Bắc
Trung bộ, góp phần giải quyết việc làm cho
lao động tại chỗ và lao động nhập cư, thu hút
các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài
nước đến làm việc, phát triển ngành du lịch,
dịch vụ và hình thành đô thị lõi, tiến tới thành
lập Đô thị loại 3. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt
được, thu hút đầu tư vào KKT Nghi Sơn
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đầu tư.



trong những năm qua còn nhiều hạn chế
như: nguồn vốn đầu tư các công trình hạ
tầng kỹ thuật thiết yếu trong KKT Nghi Sơn
chủ yếu dựa vào nguồn vốn ngân sách,
trong đó nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ
Trung ương là chính, ngân sách tỉnh còn
thiếu, nên chỉ đáp ứng được khoảng 30%
nhu cầu đầu tư. Thu hút đầu tư ngày càng
khó khăn do nền kinh tế phục hồi chậm
sau khủng hoảng tài chính và suy thoái
kinh tế thế giới, môi trường đầu tư kinh
doanh chưa thực sự hấp dẫn, sức cạnh
tranh chưa cao, thiếu quỹ đất sạch để thu
hút đầu tư. Chưa thu hút được nhiều dự án
đầu tư nước ngoài, các Tập đoàn kinh tế
lớn đa quốc gia, các dự án công nghệ cao,
công nghiệp phụ trợ…

Để tạo ra bước đột phá phát triển công
nghiệp, Nghị quyết Đại hội XVIII của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục
xác định: phát triển KKT Nghi Sơn và các KCN
là một trong năm chương trình KT-XH trọng
tâm giai đoạn 2016 - 2020, trong đó nhấn
mạnh: Tập trung nguồn lực phát triển KKT
Nghi Sơn trở thành một trong những trung
tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ ven biển
trọng điểm của cả nước; hình thành trung tâm
công nghiệp với các ngành mũi nhọn như lọc
hóa dầu, nhiệt điện, luyện cán thép, xi măng,
chế biến hàng xuất khẩu, gắn với khai thác
có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn, tạo động lực
thúc đẩy tăng trưởng KT-XH của tỉnh và của
vùng kinh tế Bắc Trung Bộ. 

Trên cơ sở định hướng phát triển KKT gắn
với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa
phương và của vùng, lấy hiệu quả KT-XH làm
tiêu chuẩn cao nhất và đảm bảo phát triển
bền vững; hướng tới xây dựng KKT hiện đại,
sử dụng có hiệu quả cả quỹ đất, mặt nước và
không gian của KKT; xác định một số KKT
trọng điểm, tập trung nguồn lực hoàn thiện
kết cấu hạ tầng đi trước một bước, đẩy mạnh
thu hút đầu tư, tạo tác động lan tỏa tích cực. 

Tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng và
thế mạnh, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thanh
Hóa cần thực hiện đồng bộ các giải pháp thu

hút và nâng cao hiệu quả đầu tư vào KKT
Nghi Sơn để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp
phát triển KT-XH của tỉnh và của đất nước. 

Bên cạnh việc ưu tiên nguồn vốn ngân
sách nhà nước bố trí theo chương trình mục
tiêu để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật
quan trọng trong KKT Nghi Sơn, để huy
động vốn đầu tư cho KKT Nghi Sơn cần
phải vận dụng các phương thức khác nhau
như: phát hành trái phiếu công trình đối với
các dự án hạ tầng có quy mô lớn, đóng vai
trò then chốt đối với sự phát triển của KKT,
huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính
thức (ODA), vốn tín dụng tư và các ưu đãi
trợ giúp kỹ thuật; thu hút vốn đầu tư theo
hình thức BOT, BT, BTO, BOO, PPP và các
hình thức khác phù hợp với quy định của
pháp luật hiện hành; huy động vốn từ quỹ
đất theo quy định của pháp luật về đất đai
để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật - xã
hội phục vụ chung cho KKT; huy động vốn
đầu tư trực tiếp của các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước, vốn ứng trước của các
nhà đầu tư có nhu cầu sử dụng hạ tầng,
vốn của các doanh nghiệp có chức năng
xây dựng và kinh doanh công trình hạ tầng
kỹ thuật...

Thu hút vốn đầu tư giai đoạn 2016 - 2020
vào KKT Nghi Sơn phải được điều chỉnh theo
hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng và
hiệu quả, tận dụng tối đa nguồn vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài để thúc đẩy chuyển dịch
cơ cấu kinh tế. Xây dựng cơ chế chính sách
khuyến khích để thu hút các dự án đầu tư
hình thành từ mạng lưới liên kết sản xuất, các
ngành công nghiệp hỗ trợ để hình thành
chuỗi giá trị. Khuyến khích và ưu tiên lựa
chọn các dự án sử dụng công nghệ cao, tiên
tiến và hiện đại, đảm bảo môi trường và phát
triển bền vững. Tăng tỷ trọng đầu tư nước
ngoài vào kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng
xã hội KKT và khu đô thị.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng,
hấp dẫn để kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh các
hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua các Tập
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Ngày nay, việc khai thác và ứng dụng
năng lượng hạt nhân, nguyên tử trong
khoa học và đời sống ngày càng

được phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia
trên thế giới. Vai trò và lợi ích của chúng ngày
càng được khẳng định, đặc biệt trong lĩnh vực
cung cấp năng lượng, trong ứng dụng y tế để
chẩn đoán và điều trị bệnh, khử trùng các
dụng cụ y tế. Trong công nghiệp, các nguồn
phóng xạ cũng đang được ứng dụng ngày
càng mạnh mẽ đặc biệt là trong công nghệ
kiểm tra không phá hủy NDT (dùng để kiểm
tra chất lượng mối hàn, thăm dò khuyết tật
các cấu kiện công trình), thăm dò địa chất…
Trong nông sinh học, bức xạ cũng có rất
nhiều ứng dụng thực tiễn, như: Tiêu diệt các
vi sinh vật, bảo quản lương thực,
thực phẩm, gây đột biến tạo
giống mới cho năng suất và khả
năng kháng bệnh cao… Trong
nghiên cứu khoa học, các đồng
vị phóng xạ là những chất chỉ thị
hữu hiệu để nghiên cứu quá
trình bồi lấp, quá trình vận
chuyển, lan truyền, rò rỉ của các
công trình, vv...

Tuy nhiên, trong quá trình
khai thác và ứng dụng các tia
phóng xạ và bức xạ, chúng ta
khó tránh khỏi các hoạt động mà
ở một mức độ nào đó có thể gây
ảnh hưởng tới con người và môi

trường. Cho đến nay, đã có rất nhiều sự cố và
tai nạn về bức xạ trên thế giới và tại Việt
Nam. Một trong những điển hình là vụ nổ lò
phản ứng hạt nhân Chernobyl - Ucraina vào
đêm 26 tháng 4 năm 1986 làm 31 người chết
vì cháy và nhiễm xạ trực tiếp với liều cao,
kèm theo đó là sự ô nhiễm môi trường tới các
vùng lân cận và hơn 8.000 người bị nhiễm xạ
gián tiếp… Tiếp đến là một tai nạn rò rỉ chất
phóng xạ trong y tế tại Goianna, Brazil. Một
nguồn Cs-137 dùng trong xạ trị bị đánh cắp
trong một bệnh viện bỏ hoang, thiết bị bị tháo
dỡ và con nhộng chứa nguồn bức xạ bị đập vỡ,
việc này đã gây nhiễm xạ cả một vùng dân
cư và phải tiến hành kiểm xạ 112.000 người,
có 249 người bị nhiễm xạ và 4 người chết.

thỰc hiện đảm Bảo an toàn BỨc XẠ và an ninh
các nguỒn PhÓng XẠ trÊn đỊa Bàn tỈnh thanh hÓa

KS. Bùi Đức Châu *

* Phó Giám đốc Sở KH&CN.
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Lãnh đạo Sở KH&CN và các chuyên gia kiểm tra an toàn nguồn
phóng xạ tại công trường Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tháng 5/2015).



Gần đây tại Nhà máy Điện hạt nhân
Fukushima (Nhật Bản) phát nổ làm 7 người
chết và 3 người mất tích trong khi 2.000 thi
thể được tìm thấy trên bờ biển tỉnh Miyagi…

Tại Việt Nam đã có 03 trường hợp nguồn
phóng xạ bị đánh cắp, 01 nguồn đã được tìm
thấy nhưng đã bị đập vỡ gây ô nhiễm trong
một căn nhà ở Hà Nội, 02 nguồn khác dùng
trong nhà máy sản xuất xi măng đã bị mất
chưa tìm thấy. Ngoài ra, còn rất nhiều trường
hợp sự cố bức xạ xảy ra trong công nghiệp và
Y tế. Mặc dù chưa có một sự cố nghiêm trọng
nào về Y tế xảy ra, song vẫn còn tình trạng
không đảm bảo về ATBX tại các phòng chụp
X-quang trong các cơ sở y tế. Những vi phạm
về an toàn bức xạ tại các cơ sở X-quang này
vẫn chưa được quan tâm đến nhiều. Dù lượng
rò rỉ bức xạ này không đáng kể so với các tai
nạn về bức xạ trong công nghiệp nhưng vẫn
có tác động nguy hiểm đến sức khỏe của
bệnh nhân và nhân viên làm việc trong môi
trường y tế đó. 

Tại tỉnh ta, hiện nay việc ứng dụng các
nguồn bức xạ trong công nghiệp và y tế cũng
rất đa dạng. Việc ứng dụng các nguồn bức xạ
cũng như thiết bị bức xạ đã có từ nhiều năm
nay. Các nguồn bức xạ được sử dụng ở đây
có nguồn bức xạ trong công nghiệp và Y tế.
Nguồn bức xạ trong công nghiệp là những
nguồn đo mức, kiểm tra không phá hủy NDT
như Cs-137, Am-241 hay Ir-192. Các thiết bị
bức xạ như máy phân tích thành phần và
nguồn bức xạ trong Y tế là máy chụp X-quang,
máy CT cắt lớp. Do đó số lượng nguồn phát
tia X cũng không phải là nhỏ. Hiện nay,
trên địa bàn tỉnh có 110 cơ sở bức xạ y tế
(152 thiết bị); 18 cơ sở bức xạ có sử dụng
nguồn phóng xạ và máy phát tia X, trong đó:
11 cơ sở bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ và
07 cơ sở bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ di
động. Công nghệ bức xạ được ứng dụng
trong công nghiệp và y tế rất đa dạng và
đang mang lại lợi ích thiết thực cho địa
phương. Tuy nhiên, nếu không được cơ quan
quản lý nhà nước về an toàn bức xạ quản lý

và giám sát chặt chẽ và có những biện pháp
phòng tránh, ứng phó sự cố thì sự cố bức xạ
có thể ảnh hưởng lớn đến con người và môi
trường. Theo thống kê đến tháng 6/2015,
trên địa bàn tỉnh là: 117 nguồn (100 nguồn
phóng xạ cố định tại Thanh Hóa; 17 nguồn
phóng xạ di động), là tỉnh có số lượng
nguồn bức xạ nhiều và phân tán trên địa
bàn tỉnh. 

Để đảm bảo An toàn bức xạ và An ninh
các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa các cấp, các ngành, các cơ sở bức xạ,
các đơn vị có sử dụng nguồn phóng xạ cần
làm tốt một số việc cụ thể sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản
quy phạm pháp luật về An toàn bức xạ và
An ninh các nguồn phóng xạ

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN quy
định về chuẩn bị ứng phó và thực hiện ứng
phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Theo quy định,
các cơ sở có sử dụng nguồn bức xạ, nguồn
phóng xạ phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự
cố cấp cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt. Tỉnh ta đã xây dựng Kế hoạch ứng phó
sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh và được
Bộ KH&CN phê duyệt. Trong thời gian tới sẽ
triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa
bàn toàn tỉnh.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-
BKHCN-BYT của liên Bộ KH&CN và Bộ Y tế
quy định về đảm bảm An toàn bức xạ trong y
tế. Theo Thông tư này, yêu cầu phải bảo đảm
an toàn bức xạ đối với thiết bị bức xạ, nguồn
phóng xạ, thuốc phóng xạ sử dụng trong y tế
và thiết bị sử dụng trong y học hạt nhân; yêu
cầu đối với phòng đặt thiết bị bức xạ, phòng
cách ly với nguồn phóng xạ và thuốc phóng
xạ, phòng lưu trú bệnh nhân điều trị bằng
thuốc phóng xạ…; yêu cầu đối với việc lắp đặt,
vận hành thiết bị bức xạ, yêu cầu kiểm soát
chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng
và chiếu xạ y tế, yêu cầu về ứng phó sự cố
bức xạ và hạt nhân của các tổ chức, cá nhân
liên quan trong việc đảm bảo an toàn bức xạ
trong y tế.
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- Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN quy định
về đảm bảo An toàn bức xạ đối với nhân viên
bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ và hoạt
động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. Thông tư
này quy định về yêu cầu đào tạo An toàn bức
xạ; yêu cầu đối với nội dung và thời gian các
chương trình đào tạo An toàn bức xạ cho nhân
viên bức xa, người phụ trách an toàn bức xạ;
yêu cầu đối với tổ chức và cá nhân thực hiện
dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ và trình tự thủ
tục cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào
tạo An toàn bức xạ và cấp chứng chỉ hành
nghề dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ.

- Thông tư 23/2010/TT-BKHCN về An ninh
nguồn phóng xạ (sửa đổi bổ sung). Sau sự cố
mất nguồn phóng xạ tháng 9/2014 tại thành
phố Hồ Chí Minh, vấn đề đặt ra là phải khẩn
trương rà soát, bổ sung Thông tư số
23/2010/TT-BKHCN. Cụ thể bổ sung, sửa đổi
Thông tư 23/2010/TT-BKHCN như sau:

+ Bổ sung Điều 7 quy định tách riêng các
tổ chức cá nhân có nguồn phóng xạ di động
dùng trong thiết bị chụp ảnh phóng xạ công
nghiệp phải lắp đặt thiết bị định vị nguồn
phóng xạ.

+ Bổ sung quy định tại các Điều 5, 6,
7, 8, 9 và Điều 10 về việc gửi dấu hiệu
cảnh báo bức xạ ion hóa có chỉ dẫn bằng
tiếng Việt.

+ Chỉnh sửa, bổ sung Điều 15 quy định
trách nhiệm của Cục An toàn bức xạ và Hạt
nhân trong việc xây dựng, hướng dẫn việc
quản lý hệ thống, quản lý nguồn phóng xạ di
động; yêu cầu kỹ thuật các thiết bị định vị các
hệ thống quan sát nguồn phóng xạ di động.

2. Tăng cường công tác quản lý An
toàn bức xạ và An ninh nguồn phóng xạ
tại địa phương.

- Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh:
+ Cấp phép sử dụng thiết bị X-quang

chẩn đoán trong y học.
+ Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố

cấp tỉnh, nếu sự cố xảy ra UBND tỉnh có
trách nhiệm:

* Tổ chức chỉ đạo thực hiện Kế hoạch ứng
phó sự cố cấp tỉnh và yêu cầu Trung ương
ủng hộ nếu cần.

* Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế
hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở, hỗ trợ cơ sở
nếu họ cần.

* Huy động nhân lực, phương tiện tham gia
ứng phó sự cố theo điều động của Chủ tịch
Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn Kế hoạch
ứng phó sự cố.

* Thông báo sự cố trên các phương tiện
thông tin đại chúng của địa phương.

- Trách nhiệm của Sở KH&CN:
+ Tổ chức thực hiện việc khai báo, cấp

giấy phép về An toàn bức xạ và Hạt nhân
theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy
quyền của UBND cấp tỉnh.

+ Quản lý việc khai thác, thống kê các
nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, chất thải
phóng xạ trên địa bàn tỉnh theo quy định của
pháp luật.

+ Tổ chức thực hiện việc kiểm soát và
xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa
bàn tỉnh.

+ Xây dựng và tích hợp với cơ sở dữ liệu
quốc gia về kiểm soát an toàn bức xạ tại
địa phương.

An toàn bức xạ và an ninh các nguồn
phóng xạ trên địa bàn tỉnh ta là việc rất hệ
trọng bởi tỉnh ta là tỉnh lớn, các nguồn bức xạ
nằm rải rác được sử dụng trong y học và công
nghiệp khá lớn, đặc biệt là các nguồn phóng
xạ cố định và di động nhiều do hoạt động khu
Kinh tế Nghi Sơn, các nhà máy lớn trên địa
bàn tỉnh có nhu cầu sử dụng mức độ cao. Vì
vậy, các cơ sở sử dụng nguồn bức xạ, nguồn
phóng xạ cần phải tuân thủ nghiêm ngặt quy
định của pháp luật về an toàn bức xạ và an
toàn hạt nhân. Các cấp, các ngành cần phải
không ngừng tăng cường công tác quản lý
Nhà nước về An toàn bức xạ và an ninh
nguồn phóng xạ tại địa phương góp phần
đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương./.
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Năm 2015 thể dục thể thao Thanh Hóa
đã phát triển cả về chiều rộng, chiều
sâu, chất lượng được nâng cao. Số

người tham gia tập luyện thể dục thể thao
(TDTT) thường xuyên đạt 35,5% dân số, vượt
4,4% so với 2014; Gia đình Thể thao đạt
25,5% số hộ, vượt 6,25% so với 2014; Xây
dựng được thêm 30 Câu lạc bộ, đạt 3.270 Câu
lạc bộ toàn tỉnh; 100% làng, bản, thôn, xóm
có sân chơi, bãi tập cho hoạt động TDTT.

Thể thao thành tích cao đạt 616 huy
chương các loại (234 Huy chương Vàng, 195
Huy chương Bạc, 187 Huy chương Đồng) qua
96 giải quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới.
Đây là thành tích cao nhất trong suốt 69 năm
qua, vượt 90,1% so với năm 2011, vượt 57,5%
so với cùng kỳ năm 2014 và vượt 146,4% so
với kế hoạch năm 2015. Với thành tích vượt
trội, Thể thao thành tích cao Thanh Hóa năm
2015 vinh dự  lần thứ 3 trong  5 năm kế hoạch
(2011 - 2015) được bình chọn là 1 trong 5 sự
kiện kinh tế - xã hội tiêu biểu của tỉnh. 

Có được kết quả đó, phải kể đến sự đóng
góp của những gương mặt huấn luyện viên đã
từng là vận động viên đạt và giữ nhiều kỷ lục
quốc gia, quốc tế, dày dạn kinh nghiệm huấn
luyện như: Lưu Văn Hùng (điền kinh), Nguyễn
Ngọc Hài (Vovinam), Nguyễn Toàn Thanh Vũ
(Karatedo), Nguyễn Văn Hùng (Taekwondo),
Nguyễn Văn Hùng (Pencasilat), Trịnh Văn
Sáng (bơi, lặn), Nguyễn Đình Luyện (đua
thuyền), Từ Ngọc Dung (bắn súng, bắn
cung)... Cùng với nhiều gương mặt vận động

viên trẻ trung, đầy nghị lực trên khắp miền
quê Thanh Hóa. 

Thi đấu tại  Sea Games 28 - 2015  có  Lê
Trọng Hinh, Huy chương Vàng chạy cự ly
200m nam với thành tích 20”89, phá kỷ lục
quốc gia (đây là tấm huy chương đầu tiên của
điền kinh Việt Nam cự ly ngắn nam) và Huy
chương Đồng nội dung chạy tiếp sức 4 x
400m nam; Quách Thị Lan, Huy chương Vàng
nội dung chạy tiếp sức 4 x 400m nữ (phá kỉ
lục Sea Game cách đây 24 năm của Thái
Lan) và Huy chương Bạc chạy cự ly 400m nữ;
Quách Công Lịch, Huy chương Bạc chạy
400m rào nam, Huy chương Bạc cự ly 400m
nam và Huy chương Đồng nội dung chạy tiếp
sức 4 x 400m nam; Nguyễn Thị Phương, Huy
chương Bạc Điền kinh chạy cự ly 3.000m vượt
chướng ngại vật nữ và Huy chương Bạc chạy
cự ly 1500m nữ; Lương Văn Thao, Huy chương
Đồng nội dung chạy tiếp sức 4 x 400m nam;
Nguyễn Đình Huy, Huy chương Vàng thuyền
đôi  500m nam và Huy chương Bạc nội dung
thuyền đôi nam 1.000m;  Đinh Thị Trà Giang,
Huy chương Bạc Bóng chuyền; Hoàng Thị
Hòa, Huy chương Đồng Cầu mây đôi nữ... 

Thi đấu tại các giải vô địch từng môn, khu
vực, châu lục và thế giới có các vận động
viên: Giải vô địch Pencatsilat thế giới: Nguyễn
Duy Tuyến, Huy chương Vàng, Lê Thị Thu
Thảo, Huy chương Bạc; Giải vô địch Karatedo
Đông Nam Á: Trần Hoàng Yến Phượng 2 Huy
chương Vàng, Lê Thị Thùy, Huy chương
Vàng, Nguyễn Thị Út, Huy chương Đồng,

Thể dục thể thao Thanh Hóa

NhữNg thàNh tích Nổi bật 
troNg NĂM DU LỊch QUỐc giA 2015 - thANh hÓA 

Lê Văn Nam * 

* Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
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Hà Thị Thảo, Huy chương Đồng; Giải vô địch
Đua thuyền châu Á: Nguyễn Đình Huy 2 Huy
chương Bạc; Giải Điền Kinh tiền Seagames
28 Quách Công Lịch đạt Huy chương Vàng
nội dung 400m rào phá kỷ lục quốc gia; Lê
Trung Đức đạt 1 Huy chương Vàng và 1 Huy
chương Bạc phá kỷ lục quốc gia 200m
chướng ngại vật, đạt chuẩn tham dự giải vô
địch trẻ thế giới, giải vô địch Điền kinh Đông
Nam Á; Giải vô địch Taewondo Đông Nam Á
Phạm Thị Hằng, Huy chương Vàng, Nguyễn
Trọng Cường, Huy chương Vàng, Nguyễn
Đình Cường, Huy chương Bạc; Giải vô địch
lặn trẻ châu Á: Lê Thị Thu 2 Huy chương
Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng;
Giải Vô địch Vovinam Thế giới: Nguyễn Anh
Tuấn, Huy chương Vàng, Nguyễn Tiến Sơn,
Huy chương Bạc. Hiện tại, 2 vận động viên
điền kinh Quách Thị Lan và Quách Công Lịch
đang tập huấn dài hạn tại Mỹ chuẩn bị tham
dự Olympic - 2016 tại Brazil.

Thi đấu trong nước tại các giải vô địch, trẻ,
cúp mở rộng có nhiều vận động viên các môn
xuất sắc giành được nhiều Huy chương Vàng.
Nổi bật có Nguyễn Thị Phương đạt huy
chương Vàng tại giải Việt dã Báo Tiền Phong,
đây là thành tích lần đầu Thanh Hóa dành
được tại giải này; Giải vô địch Taewondo các
Câu lạc bộ Quốc tế TP. Hồ Chí Minh mở rộng:
Nguyễn Trọng Cường 2 Huy chương Vàng,
Phạm Thị Hằng 2 Huy chương Vàng, Ngô Thị
Loan, Huy chương Vàng, Nguyễn Thị Hương,
Huy chương Vàng. Các môn đồng đội như
Bóng đá Thanh Hóa phát triển, vững vàng giữ
vị trí thứ 3 tại mùa giải V.League 2015; Bóng
chuyền nữ thi đấu kiên cường trước các đội
mạnh giữ vị trí thứ 4/12 đội tại mùa giải vô địch
quốc gia 2015. Còn nhiều tên tuổi vận động
viên khác đã góp phần làm nên thành tích cho
sự nghiệp phát triển thể dục thể thao tỉnh nhà. 

Có thể nói, sự thành công của Thể dục thể
thao Thanh Hóa năm 2015 tiếp tục khẳng
định vị thế của thể thao Thanh Hóa trên
trường quốc gia và quốc tế. Giữ vững là tỉnh
có vị trí cao thứ 4 trong tốp 10 tỉnh, thành,
ngành được công nhận là đơn vị có phong
trào TDTT mạnh của cả nước, là tỉnh đóng
góp nhiều vận động viên xuất sắc cho đội

tuyển quốc gia thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó,
đây còn là “Bước chạy đà ngoạn mục” để sẵn
sàng tham gia thi đấu tại các giải quốc gia,
khu vực, châu lục và thế giới giai đoạn 2016 -
2020, các giải thể thao lớn năm 2016 như: Đại
hội thể thao bãi biển châu Á lần 5 (ABG5) tổ
chức tại Việt Nam, với khoảng 45 đoàn thể
thao quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự;
Khóa tập huấn huấn luyện viên châu Á lần
thứ 3 và giải Karatedo quốc tế Việt Nam mở
rộng tại Thanh Hóa với sự có mặt của trên
400 huấn luyện viên, vận động viên của trên
20 quốc gia;  Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc
giai đoạn 2 lần thứ IX tại Thanh Hóa; đóng
góp vận động viên tham dự thế vận hội
Olympic tại Rio de Janeiro, Brazil; Năm 2017
SEA Games 29; Năm 2018 Đại hội thể dục
thể thao toàn quốc lần thứ VIII; Năm 2019
ASAT 18. Phấn đấu đến năm 2020, Thanh
Hóa được công nhận là Trung tâm thể dục thể
thao mạnh của cả nước.

Để có được kết quả đó, sự nghiệp thể dục
thể thao tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự
quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, cùng với sự đồng lòng quyết
tâm của đội ngũ làm công tác thể thao trong
toàn tỉnh, đặc biệt là sự lớn mạnh của lực
lượng huấn luyện viên, vận động viên thể
thao thành tích cao. Với quyết tâm đưa Điền
kinh Việt Nam ra đấu trường thế giới, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Tổng
cục Thể dục Thể thao quyết định đầu tư cho
Quách Thị Lan và Quách Công Lịch đi tập
huấn tại Mỹ để năm 2016 tham dự thế vận
hội Olympic và đây cũng là niềm hy vọng của
Điền kinh Việt Nam tại đấu trường lớn nhất
thế giới. 

Thành công ngày hôm nay cũng không thể
thiếu được sự quan tâm, tin tưởng của các
cấp, các ngành trong tỉnh, sự ủng hộ nhiệt
tình hết lòng của các tổ chức doanh nghiệp,
doanh nhân và người hâm mộ. 

Chia tay năm Ất Mùi 2015, đón chào năm
Bính Thân 2016, hy vọng sự nghiệp Thể dục
thể thao Thanh Hóa tiếp tục vươn cao, vươn
xa hơn nữa ở giai đoạn 2016 - 2020 và những
năm tiếp theo./.
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Một số quy định về sáng kiến
Sáng kiến là một trong những kết quả

của hoạt động KH&CN. Theo Từ điển tiếng
Việt, “Sáng kiến  là ý kiến mới, có tác dụng
làm cho công việc tiến hành tốt hơn” [5]. Từ
điển tiếng Anh:  “Initiative:  a new approach
to sth an attempt to resolve a difficulty -
sáng kiến là một cách tiếp cận mới để thực
hiện một việc, một nỗ lực để giải quyết một
vấn đề khó khăn” [13, tr 930]. Để thúc đẩy
hoạt động đổi mới sáng tạo trong hoạt động
sản xuất, ngay từ đầu những thập niên 80
của thế kỷ trước, Nhà nước đã ban hành
Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp
lý hóa sản xuất và sáng chế,  trong đó sáng
kiến được hiểu: “Sáng kiến cải tiến kỹ
thuật - hợp lý hóa sản xuất được công nhận
theo Điều lệ này là một giải pháp kỹ thuật
hoặc giải pháp tổ chức sản xuất mới, có khả
năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực
cho cơ quan, đơn vị (kể cả đơn vị kinh tế tập
thể) nhận đăng ký” (Điều 1, Điều lệ về sáng
kiến, Nghị định 31 [7]).

Nội dung của sáng kiến được Nghị định 31
[7] quy định, đó là: “Cải tiến kết cấu máy
móc, trang bị, công cụ lao động, sản phẩm,
cải tiến phương án thiết kế hoặc kết cấu các
công trình xây dựng; Cải tiến tính năng,
công dụng, thành phần của nguyên liệu, vật
liệu hoặc sản phẩm; Cải tiến phương pháp
khảo sát, thiết kế, công nghệ, thi công, kỹ
thuật trồng trọt, chăn nuôi; phương pháp
phòng bệnh, chữa bệnh; Cải tiến tổ chức
sản xuất nhằm sử dụng hợp lý sức lao động,
công cụ lao động, nguyên liệu, vật liệu,
năng lượng, tiền vốn”. Như vậy, mọi hoạt
động nêu trên đều thuộc lĩnh vực kỹ thuật.
Theo Nghị định 31 [7], tác giả sáng kiến được
hưởng quyền lợi là: “1. Các cơ quan, đơn vị
Nhà nước, các đơn vị kinh tế tập thể khi áp
dụng sáng kiến và thu lợi, có nghĩa vụ trả
thù lao cho tác giả; 2. Mức thù lao cho tác
giả sáng kiến được tính trong năm áp
dụng đầu tiên và không thấp hơn 5% số tiền
làm lợi thu được trong năm đó” (Điều 40,
Nghị định 31). Tại thời điểm ban hành, Nghị
định 31 được coi là bước đột phá, kích thích

MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI LIÊN QUAN ĐẾN 
VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SÁNG KIẾN

TS. Nguyễn Vân Anh*, Nguyễn Hồng Hà**, ThS. Đàm Quang**

Sáng kiến là kết quả của hoạt động sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) nói
riêng. Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật về sáng kiến nhằm
thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, tăng cường phạm vi triển khai áp dụng. Tuy nhiên, bên cạnh
các nội dung quan trọng, có ý nghĩa tích cực, còn một số nội dung chưa phù hợp, làm hạn chế đến
quyền lợi của các cá nhân, tổ chức liên quan. Bài viết sau đây sẽ phân tích, bình luận về những nội
dung này, với mục đích góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về sáng kiến để phát huy hơn nữa
hoạt động này tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi toàn quốc.

* Sở KH&CN Bà Rịa - Vũng Tàu
** Vụ Phát triển KH&CN địa phương - Bộ KH&CN
*** TP. Quản lý Công nghệ, Sở KH&CN Thanh Hóa
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việc không ngừng đổi mới sáng tạo đối với
người lao động. Nhờ đó hình thành nên
phong trào sáng kiến trong sản xuất diễn ra
trong các nhà máy, xí nghiệp. Từ đó, hoạt
động sáng kiến trở thành tiêu chí chung
trong phong trào thi đua yêu nước nói
chung, và phục vụ cho đánh giá kết quả
công tác hàng năm tại các cơ quan, doanh
nghiệp nói riêng. 

Năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị
định 13[3], quy định mới về sáng kiến
thay thế cho các Nghị định được ban hành
trước đây. Theo đó: “Sáng kiến là giải
pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải
pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật (gọi chung là giải pháp), được
cơ sở công nhận nếu đáp ứng đầy đủ các
điều kiện sau đây: a) có tính mới trong
phạm vi cơ sở đó; b) đã được áp dụng
hoặc áp dụng thử tại cơ sở đó và có khả
năng mang lại lợi ích thiết thực; c) không
thuộc đối tượng lọai trừ (giải pháp mà việc
công bố, áp dụng giải pháp trái với trật tự
công cộng hoặc đạo đức xã hội; giải pháp
là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật
tính đến thời điểm xét công nhận sáng
kiến)”. (Điều 3, Điều lệ sáng kiến, Nghị
định 13 [3]). 

Luật thi đua khen thưởng được ban hành
năm 2003

1
, sửa đổi, bổ sung năm 2005

2
,

2009
3
, 2013

4
(Luật thi đua khen thưởng) đã

đưa ra khái niệm: “Sáng kiến là giải pháp kỹ
thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp
hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để
tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công
tác được cơ sở công nhận” (Điều 23, Văn bản
hợp nhất luật thi đua khen thưởng [8]). 

Phân tích các điểm quy định mới về
sáng kiến:

So với Nghị định 31 và các văn bản quy
phạm pháp luật về sáng kiến ban hành trước
đó, Nghị định 13, Thông tư 18, cũng như Luật
thi đua khen thưởng đưa ra quy định về sáng
kiến có nhiều điểm mới, cụ thể:

Một là, sáng kiến được thừa nhận trên
nhiều lĩnh vực, ngoài các giải pháp trong lĩnh
vực kỹ thuật, sáng kiến còn được công nhận
trong lĩnh vực quản lý, tác nghiệp, ứng dụng
tiến bộ KH&CN, điều đó thúc đẩy hoạt động
sáng tạo trên mọi mặt của đời sống xã hội,
giúp không ngừng nâng cao dân trí, đóng góp
tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước.

Hai là, Nghị định 13, quy định rõ quyền lợi
cho tác giả sáng kiến và cá nhân tham gia tổ
chức áp dụng lần đầu, với thời hạn và mức
được hưởng thù lao đều tăng lên so với trước
đây. Thời hạn được hưởng thù lao là 3 năm
đầu tiên áp dụng sáng kiến. Mức thù lao cho
tác giả được áp dụng tối thiểu là 7% tiền làm
lợi thu được mỗi năm, hoặc tối thiểu 15% giá
chuyển giao. Nếu không tính được tiền làm lợi
sáng kiến thì tác giả được trả với mức tối thiểu
là 5 lần mức lương tối thiểu chung theo quy
định của Nhà nước. Những người tham gia tổ
chức áp dụng lần đầu được hưởng cùng lúc
với tác giả sáng kiến với mức tối thiểu 20%
mức thù lao cho tác giả sáng kiến. Việc trả
thù lao cho những người tham gia tổ chức áp
dụng lần đầu là điểm đặc biệt tiến bộ của
Nghị định 13 về sáng kiến. Bởi với một giải
pháp mới hình thành còn chứa đựng rất nhiều
rủi ro, việc đưa giải pháp vào triển khai áp
dụng lần đầu đóng vai trò hết sức quan trọng.
Nó quyết định sự thành công, “sống, còn” của
giải pháp. Những cá nhân dám chấp nhận

1. Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày
01/7/2004;

2. Luật số 47/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua,
khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 27/6/2005.

3. Luật số 32/2009/QH12 ngày 18/ 6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản
văn hóa, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010;

4. Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,
Khen thưởng, có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2014.
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mạo hiểm, đóng vai trò tiên phong cho quá
trình lần đầu tiên tham gia tổ chức áp dụng,
xứng đáng được tặng thưởng bên cạnh
những cá nhân đã “sản sinh” ra giải pháp.
Đây chính là một quy định mang ý nghĩa
nhân văn sâu sắc được thể hiện trong Nghị
định 13.

Ba là, một điểm mới, khác biệt nữa của
Nghị định 13 [3] so với Nghị định 31 [7] ban
hành trước đây, là một giải pháp được công
nhận sáng kiến phải thỏa mãn điều kiện
không thuộc đối tượng loại trừ là “Giải pháp
là đối tượng đang được bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ theo quy định của pháp luật tính đến
thời điểm xét công nhận sáng kiến” (Điều 3,
Nghị định 13). Việc quy định này nhằm
hướng đến việc nhân rộng, phổ biến các giải
pháp sáng kiến phục vụ cho lợi ích cộng
đồng theo cơ chế “phi thương mại” các
thành quả nghiên cứu.  Tuy nhiên, sáng kiến
sau khi được công nhận, nếu đáp ứng điều
kiện vẫn có thể được bảo hộ quyền sở hữu
trí tuệ như các giải pháp kỹ thuật khác.
Nhưng từ thời điểm quyền sở hữu trí tuệ
được thiết lập, các quy định của pháp luật sở
hữu trí tuệ được áp dụng đối với giải pháp đó
thay thế các quy định về sáng kiến.

Bốn là, bên cạnh những lợi ích về vật chất
được đề cập ở trên, sáng kiến còn có giá trị
về mặt tinh thần. Các văn bản quy phạm
pháp luật về thi đua khen thưởng quy định
sáng kiến thuộc một trong các tiêu chí để
công nhận thi đua, đối với các danh hiệu thi
đua:  Chiến sĩ thi đua cơ sở; Chiến sĩ thi đua
cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;
Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Từ đó, vai trò, vị
trí của công tác sáng kiến trở nên hết sức
quan trọng đối với kết quả hoạt động từng cá
nhân tham gia lao động hàng năm.

Phân tích những điểm quy định chưa
phù hợp về sáng kiến:

Với các quy định được đề cập ở trên,
chúng ta thấy hiện nay có hai hệ thống quy
định khác nhau liên quan đến khái niệm sáng
kiến song song tồn tại, đó là: (1) Nghị định 13
[3] và Thông tư 18 [4]; (2) Hệ thống văn bản
quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, như
đã đề cập ở trên. 

Khi bàn đến sáng kiến, thông thường đó
phải là một giải pháp có tính mới. Nhưng Luật
thi đua, khen thưởng không đề cập đến tính
mới của giải pháp. Một giải pháp nếu không
có tính mới thì không thể gọi là sáng kiến. Bởi
việc tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả
công tác có thể bằng nhiều cách không cần
tính mới, chỉ cần tăng giờ làm trong một ngày
lao động cũng có thể làm tăng năng suất lao
động làm ra sản phẩm tính trên đầu người.
Hơn thế nữa, ngòai việc đưa ra khái niệm về
sáng kiến, cho tới thời điểm hiện nay, hệ
thống văn bản quản lý nhà nước về thi đua
khen thưởng không có thêm bất cứ quy định
nào khác nhằm bổ sung làm rõ các quy định
sáng kiến phù hợp với các danh hiệu thi đua
khen thưởng như thế nào là “sáng kiến có
phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh”, “sáng kiến có
phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc”...

Trong họat động KH&CN, với quy định
hiện hành, việc áp dụng khái niệm sáng kiến
theo Nghị định 13[3] và Thông tư 18[4] sẽ
gặp những bất cập sau:

Thứ nhất, quy định về việc công nhận
sáng kiến chỉ phù hợp với giải pháp kỹ thuật.

Mặc dù Nghị định 13[3] đề cập công nhận
sáng kiến cho các giải pháp thuộc 4 lĩnh vực
(kỹ thuật, tác nghiệp, quản lý, ứng dụng tiến
bộ KH&CN), nhưng với quy định cụ thể về
tính mới của giải pháp được công nhận sáng
kiến được quy định tại Điều 4.1, Nghị định 13
là: “b) chưa bị bộc lộ công khai trong các
văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật đến mức
căn cứ vào đó có thể thực hiện ngay được”;
“d) chưa được quy định thành tiêu chuẩn, quy
trình, quy phạm bắt buộc phải thực hiện” thì
chỉ có các giải pháp kỹ thuật mới có thể thỏa
mãn điều kiện công nhận sáng kiến. Các giải
pháp trong các lĩnh vực còn lại, đặc biệt các
giải pháp trong lĩnh vực quản lý không thể
thỏa mãn các quy định tại Điều 4.1, Nghị
định 13 nêu ra. Bởi lẽ, giải pháp quản lý khác
với giải pháp kỹ thuật ở chỗ, để thực hiện
quản lý điều hành một tổ chức, cơ quan hay
cộng đồng dân chúng, thì phải ban hành các
quyết định quản lý (Ví dụ việc xây dựng và
ban hành các văn bản pháp quy)  với những
điều khoản cho hoặc không cho phép thực
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hiện có tính chất quy định áp dụng chung.
Việc áp dụng chỉ thực thi khi quyết định được
công bố, ban hành rộng rãi làm cơ sở để triển
khai. Điều này sẽ vi phạm các quy định tại
điểm b, điểm d của Điều 4.1 của Nghị định
13[3] như đã nói ở trên. Với việc quy định này
thì những người làm công tác quản lý, đặc
biệt đối với các công chức thực hiện nhiệm vụ
quản lý nhà nước sẽ chẳng bao giờ có sáng
kiến theo quy định của Nghị định 13 [3].

Thứ hai, áp dụng đối tượng loại trừ về công
nhận sáng kiến chưa hợp lý.

Như nội dung bài viết trên đã đề cập, một
trong những điểm mới của quy định liên quan
đến sáng kiến được quy định tại Nghị định
13[3] là loại trừ các đối tượng: “Giải pháp là
đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
theo quy định của pháp luật tính đến thời
điểm xét công nhận sáng kiến” (Điều 3.2.b,
Nghị định 13[3]) nhằm hướng đến việc nhân
rộng, phổ biến các giải pháp sáng kiến phục
vụ cho lợi ích cộng đồng. Nhưng đây cũng
chính là điểm chưa phù hợp, bởi lẽ: trong các
đối tượng được xác lập quyền sở hữu trí tuệ,
có những đối tượng bắt buộc phải thực hiện
đăng ký, ví dụ:  kiểu dáng công nghiệp, giải
pháp hữu ích,... Tuy nhiên, có những đối
tượng, được bảo hộ không cần tiến hành
đăng ký. Đó chính là các chương trình máy
tính. Theo pháp luật sở hữu trí tuệ chương
trình máy tính là đối tượng được bảo hộ dưới
hình thức quyền tác giả (Điều 14.1.m, Luật sở
hữu trí tuệ). Một giải pháp là chương trình
máy tính hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí về
tính mới, đã được áp dụng hoặc áp dụng thử,
nhưng luôn luôn thuộc đối tượng loại trừ, vì nó
là đối tượng được pháp luật bảo hộ dưới hình
thức quyền tác giả, quyền tác giả được xác
lập ngay khi nó được thể hiện dưới hình thức
vật chất nhất định, không cần phải đăng ký
theo pháp luật sở hữu trí tuệ. Mặc dù, ngoài
hình thức bảo hộ quyền tác giả, chương trình
máy tính còn có thể được pháp luật sở hữu trí
tuệ bảo hộ dưới hình thức bằng độc quyền
sáng chế hoặc giải pháp hữu ích dưới dạng
quy trình nếu thỏa mãn điều kiện. Tuy nhiên,
chương trình máy tính được bảo hộ quyền tác
giả là hình thức đương nhiên. Vì vậy, với quy
định hiện nay về sáng kiến tại Nghị định

13[3], thì một tác giả chương trình máy tính
dù tài giỏi, sáng tạo đem lại hiệu quả cho tổ
chức bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể
có giải pháp được công nhận sáng kiến.

Thứ ba, chưa tương thích với Luật thi đua,
khen thưởng

Theo Nghị định 13 [3], sáng kiến được
đánh giá và công nhận trong phạm vi “cơ sở”.
“Cơ sơ” quy định trong Nghị định 13 [3] là:
“cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp
luật, có thể nhân danh chính mình tham gia
quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập”
(Điều 2.4, Điều lệ sáng kiến, Nghị định 13 [3]).
Các cơ sở có quyền đánh giá và công nhận
sáng kiến bao gồm: cơ sở là chủ đầu tư tạo ra
sáng kiến; cơ sở được tác giả sáng kiến
chuyển giao. Nghị định 13[3], Thông tư 18[4]
cũng chưa đề cập đến khen thưởng theo các
cấp theo mức độ công nhận danh hiệu thi
đua, khen thưởng.

Theo quy định của Luật Thi đua Khen
thưởng,  khen thưởng cho hình thức “chiến sĩ
thi đua” được chia thành 3 cấp: “chiến sĩ thi
đua cơ sở”; “chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành,
tỉnh, đoàn thể Trung ương”, “chiến sĩ thi đua
toàn quốc”. Đồng thời, cũng theo quy định
của văn bản quy phạm pháp luật trên, sáng
kiến để công nhận chiến sĩ thi đua ở 3 cấp,
được xem xét ở phạm vi ảnh hưởng theo cấp
công nhận chiến sĩ thi đua tương ứng, do Hội
đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học ở từng
cấp công nhận. Ví dụ, Nghị định 65 [ 10] quy
định: “Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học
để làm căn cứ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ
thi đua toàn quốc” phải đạt hiệu quả cao và
có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc. Hội
đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học cấp bộ,
ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương có trách
nhiệm giúp người đứng đầu xem xét, công nhận
và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng
kiến, đề tài nghiên cứu khoa học” (Điều 3.2,
Nghị định 65, [10]). Quy mô và khái niệm “cơ
sở” của pháp luật thi đua, khen thưởng hoàn
toàn khác quy mô và khái niệm “cơ sở” của
Nghị định 13 [3]. Trong công tác thi đua khen
thưởng, việc thi đua khen thưởng được tổng
kết, đánh giá theo ngành, địa giới hành chính,
được minh họa theo sơ đồ sau:
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Theo Luật Thi đua Khen thưởng, tại các
địa phương, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ
sở” có thể do Chủ tịch UBND huyện, thành
phố hoặc Giám đốc sở, ban, ngành cấp.
Sáng kiến để xét thi đua khen thưởng do
Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học tại
huyện, thành phố hoặc sở, ban, ngành xem
xét đánh giá trong phạm vi cấp cơ sở đó.
Trong cấp cơ sở có thể có nhiều “cơ sở” là
cơ quan, tổ chức được thành lập theo pháp
luật, có thể nhân danh chính mình tham gia
quan hệ pháp luật dân sự một cách độc lập
theo quy định của Nghị định 13 [3]. Ví dụ,
tại Sở KH&CN ngoài văn phòng Sở còn có
các trung tâm, trạm, trại, chi cục,.. là các
“cơ sở” có thể đánh giá và công nhận để
khen thưởng, trả thù lao cho sáng kiến của
mình theo quy định của Điều lệ sáng kiến
(Nghị định 13 [3]). Tính mới của “cơ sở” quy
định tại Nghị định 13 [3] và “cấp cơ sở” của
Luật thi đua khen thưởng không đồng nhất
về quy mô xem xét, đánh giá. Một sáng
kiến có thể mới ở “cơ sở”, nhưng chưa chắc
đã mới ở “cấp cơ sở”.

Một số gợi ý để đảm bảo tính thống nhất
trong quy định về sáng kiến:

Quá trình triển khai, để tìm cách đồng
nhất các quy định của Nghị định 13[3],
Thông tư 18[4] và các các văn bản quy

phạm pháp luật về thi đua khen thưởng, có  ý
kiến cho rằng, để đảm bảo tính thống nhất
giữa Luật Thi đua khen thưởng và các quy
định của Nghị định 13[3] và Thông tư 18[4],
nên quy định: “Các sáng kiến được xem xét,
đánh giá phục vụ thi đua khen thưởng chỉ cần
được “cơ sở” công nhận,  không cần thiết xem
xét tính mới của sáng kiến ở cấp tỉnh hoặc
cấp toàn quốc, mà chỉ cần đánh giá mức độ
ảnh hưởng của sáng kiến đã được cấp Giấy
chứng nhận sáng kiến của những người được
đề xuất danh hiệu thi đua để chọn ra các
sáng kiến cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung
ương”. Trước ý kiến nêu trên, tác giả bài viết
cho rằng, khi xét đến ảnh hưởng thì phải làm
rõ ảnh hưởng cái gì, ảnh hưởng thể nào. Bởi
cùng một đối tượng tác động thì có thể vừa có
những ảnh hưởng tích cực, vừa có ảnh hưởng
tiêu cực, điều đó liên quan đến nhân tố ảnh
hưởng cụ thể. Có nghĩa rằng, khi nói đến đối
tượng A tác động (ảnh hưởng) lên đối tượng B
thì sự tác động đó phải gắn liền với các thuộc
tính của chủ thể tác động. Cụ thể là, sáng
kiến khi đánh giá phạm vi ảnh hưởng, thì nó
phải xem xét đồng thời cả về tính mới, khả
năng áp dụng, hiệu quả mang lại. Một giải
pháp có thể mới ở cơ sở, nhưng chưa chắc đã
mới ở “cấp cơ sở”, “cấp tỉnh”  hay “cấp toàn
quốc”. Cũng giống như một giải pháp kỹ thuật
nó có thể mới ở một quốc gia, nhưng nó

Hình 1: Sơ đồ minh họa các cấp khen thưởng trong hoạt động thi đua khen thưởng
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không mới ở tầm thế giới nên nó không được
cấp văn bằng bảo hộ độc quyền theo quy
định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Khả năng
áp dụng và hiệu quả mang lại cũng có thể
được xem xét một cách tương tự. Cho nên,
việc đưa ra ý kiến trên là chưa phù hợp. 

Theo quan điểm của cá nhân các tác giả
bài viết, để đảm bảo tính thống nhất giữa hai
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
(KH&CN và thi đua khen thưởng) về sáng
kiến, khái niệm về sáng kiến nên được quy
định là: “Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải
pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (gọi chung là giải
pháp), được tổ chức có thẩm quyền công
nhận nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy
định”. Điều kiện quy định đây là các tiêu chí
đánh giá công nhận sáng kiến, bao gồm tính
mới, đã áp dụng/ áp dụng thử và chứng minh
khả năng áp dụng; hiệu quả mang lại cao hơn
hơn các giải pháp đã biết. Đồng thời, ngoài
việc công nhận sáng kiến tại cơ sở để tác giả
và cá nhân liên quan được hưởng các lợi ích
vật chất nhất định cần thiết làm rõ các quy

định việc đánh giá, công nhận sáng kiến có
phạm vi ảnh hưởng tại các cấp để phục vụ
công tác thi đua khen thưởng hàng năm theo
quy định.

Đề xuất, khuyến nghị:
Tóm lại, sáng kiến là kết quả của họat

động sáng tạo, gắn liền với hoạt động
KH&CN. Thời gian qua, Nhà nước đã ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo
điều kiện cho tác giả được sáng kiến được
hưởng các quyền lợi vật chất và những giá trị
tinh thần. Từ đó, thúc đẩy hoạt động sáng
kiến, đưa sáng kiến trở thành công cụ đóng
góp tích cực với công cuộc đổi mới,  phù hợp
với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy
nhiên, việc quy định khác nhau về sáng kiến
của Nghị định 13[3], Thông tư 18[4] với Luật
thi đua khen thưởng, cho nên việc áp dụng
hiện nay rất khó khăn, phức tạp. Do vậy, đề
nghị các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét
chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện các quy
định về sáng kiến cho phù hợp nhằm đáp ứng
yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn để triển khai
áp dụng rộng rãi tại các địa phương./.
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1. Thực trạng tình hình chăn nuôi ở
Thanh Hóa

Hiện nay, ngành chăn nuôi Thanh Hóa có
sự tăng trưởng đáng kể. Giá trị sản xuất từ
1.337 tỷ đồng (năm 2010) tăng lên 1.570 tỷ
đồng (năm 2014) và ước đạt trên 1.781 tỷ
đồng năm 2015, chiếm trên 32% trong cơ cấu
sản xuất ngành nông nghiệp. Các sản phẩm
chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao ở Thanh
Hóa bao gồm: bò sữa tập trung 1.500 con, gà
công nghiệp tập trung 350 nghìn con, chăn
nuôi lợn thịt siêu nạc tập trung đạt 65 nghìn
con. Tổng giá trị sản xuất của chăn nuôi lợn
thịt vẫn đứng đầu trong cơ cấu giá trị sản xuất
ngành chăn nuôi của tỉnh.

Ngày 10/8/2015, tại Thanh Hóa, Công ty
Vinamilk đã khởi công Tổ hợp trang
trại chăn nuôi bò sữa công nghệ
cao Vinamilk tại thị trấn Thống
Nhất - Yên Định quy mô 16.000 con,
tổng vốn đầu tư ban đầu cho dự án
này là 1.600 tỷ đồng. Dự án có tổng
diện tích 2.500ha, trong đó có
147ha để xây dựng trang trại và
1.600ha để phát triển nguyên liệu
thức ăn thô xanh cho đàn bò. Công
nghệ chăn nuôi tiên tiến giúp tối ưu
hóa công việc vận hành khi trang
trại đi vào hoạt động cũng như đáp
ứng các điều kiện của tiêu chuẩn
ISO 9001:2008 và tiêu chuẩn
Global G.A.P.…

Tại Thanh Hoá cũng đã triển khai thành
công dự án chăn nuôi bò sữa tại xã Phú
Nhuận, huyện Như Thanh với quy mô trên
2.000 con. Nhiều mô hình trang trại ở các
huyện Thọ Xuân, Nga Sơn, Vĩnh Lộc, Hậu
Lộc, Yên Định. Nông Cống và TP. Thanh Hóa
đã có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Kinh
tế trang trại chăn nuôi tập trung phát triển
mạnh hơn so với những năm trước.

Để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện
ngành chăn nuôi đến năm 2020, tỉnh Thanh
Hóa tập trung đầu tư phát triển 5 con nuôi
chủ lực gồm: phát triển bò sữa đạt 50.000
con, sản lượng sữa đạt 126 nghìn tấn, thu
nhập ước đạt từ 1.200 đến 2.000 tỷ
đồng/năm; phát triển đàn bò thịt chất lượng

NGÀNH CHĂN NUÔI THANH HóA
TRƯỚC THỀM HỘI NHẬP TPP

ThS. Lê Oánh*, TS. Lê Đình Chắc**

* Trung tâm Thông tin KHCN và dịch thuật Thanh Hóa.
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cao đạt 30 nghìn con, sản lượng thịt hơi đạt
trên 10 nghìn tấn; phát triển đàn lợn hướng
nạc 520 nghìn con, hình thành các vùng chăn
nuôi lợn ngoại trang trại tập trung có tỷ lệ nạc
cao theo hướng chăn nuôi công nghiệp khép
kín, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất
khẩu; phát triển đàn gà lông màu, con nuôi
đặc sản nhằm đáp ứng nhu cầu của thị
trường, tạo giá trị hàng hóa cao.

2. Khó khăn thách thức với ngành chăn
nuôi trong tiến trình hội nhập TPP

Giá thành sản phẩm chăn nuôi cao, chất
lượng không đảm bảo

Trước hết là đầu vào thức ăn phụ thuộc
quá lớn vào nhập khẩu, dẫn tới chi phí sản
xuất cao, giá thành thức ăn đã chiếm tới 65 -
70%. So với các nước trong khu vực, giá
thành thức ăn chăn nuôi VN luôn cao hơn
khoảng 10%. Tiếp đó là vấn đề kiểm soát
dịch bệnh chưa thực sự hiệu quả. Đa số các
bệnh đều đã được kiểm soát nhưng một số
loại dịch bệnh như lở mồm long móng, cúm
gia cầm vẫn hoành hành, gây nhiều thiệt hại
cho người chăn nuôi. Chất lượng con giống
đưa tới người chăn nuôi chưa đảm bảo. Giết
mổ chủ yếu là thủ công, thiếu điều kiện vệ
sinh an toàn thực phẩm cũng góp phần làm
giảm giá trị gia tăng của sản phẩm chăn nuôi.
Hiện nay, giết mổ công nghiệp, bán công
nghiệp còn rất ít, chỉ chiếm khoảng 20% trên
tổng lượng thịt.

Thịt nhập khẩu áp đảo do giá rẻ và chất
lượng VSATTP đảm bảo 

Theo cam kết TPP, thịt ngoại sẽ tràn vào
nước ta với giá thấp. Hiện nay, thịt bò Úc đưa
sang Việt Nam với thuế nhập khẩu 5%.
Trong năm 2013, Việt Nam nhập khoảng
60.000 con bò từ Úc, trung bình nhập
5.000 con/tháng. Điểm đáng lưu ý là, giá thịt
bò nhập chỉ khoảng 2,2 - 2,4 USD/kg tương
đương 46 - 50 nghìn đồng/kg thịt hơi.
Trong khi đó, giá thịt bò hơi tại Việt Nam lên
tới 65 - 80 nghìn đồng/kg. Trong các siêu thị

ở các thành phố lớn, thịt bò Úc đã áp đảo thịt
bò Việt Nam.

Tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước rất cao
Hàng hóa xuất khẩu từ VN luôn bị các rào

cản kỹ thuật, thuế chống bán phá giá gây khó
dễ, thậm chí không thể xuất đi được. Tháng
11/2014, Cơ quan Kinh tế Đài Loan ban hành
quy định tăng cường quản lý 89 mặt hàng
dầu mỡ do sự cố về dầu mỡ dùng làm thực
phẩm bị ô nhiễm. Đài Loan đã tạm ngưng
nhập khẩu toàn bộ mỡ động vật, mỡ heo và
magarine dùng làm thực phẩm từ Việt Nam.
Mặc dù là một nước nông nghiệp với tỷ trọng
chăn nuôi cao nhưng đến nay mới chỉ có 5 loại
sản phẩm động vật của Việt Nam xuất khẩu
tương đối ổn định là mật ong, trung bình mỗi
năm xuất 30.000 - 35.000 tấn, các sản phẩm
sữa của Vinamilk, TH milk; trứng muối, trứng
tươi và thịt lợn xuất tiểu ngạch sang Trung
Quốc với số lượng hạn chế, không ổn định.
Cuối năm 2014, thị trường Nga gặp biến
động và muốn nhập 500.000 tấn thịt lợn của
Việt Nam. Tuy nhiên, do giá thành thịt lợn Việt
Nam cao, không đáp ứng được yêu cầu nên
cuối cùng Nga quay sang mua của Thái Lan.

Thị trường nội địa thiếu hàng rào bảo vệ
Thị trường nội địa không có một rào cản

nào để bảo hộ ngành chăn nuôi trong nước.
Đây chính là điểm yếu chết người của ngành
chăn nuôi Việt Nam. Dễ thấy nhất là sản
phẩm thịt gà. Nước ngoài họ không sử dụng
đùi, cánh gà nên chúng được coi là phụ
phẩm, nhưng nó lại được nhập về VN thoải
mái. Ngay cả thịt gà đẻ quá lứa cũng được
nhập về. Thịt ngoại mặc nhiên tung hoành ở
thị trường trong nước.

Theo các Hiệp định thương mại hàng hóa
ASEAN và TPP, đến năm 2018, thuế suất
nhập khẩu nông sản sẽ giảm xuống 0% (hiện
nay là 5%). Ngành chăn nuôi sẽ phải cạnh
tranh trực tiếp với các nước, gần nhất là Thái
Lan, ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg, Tổng
Giám đốc Công ty chăn nuôi CP VN, cho biết:
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“Thái Lan đã định hướng ngành chăn nuôi về
xuất khẩu từ cách đây rất lâu. Một trong
những điều kiện tiên quyết để xuất khẩu vào
các thị trường khó tính như EU là vùng nuôi
phải an toàn dịch bệnh, không tiêm vắc xin
trên sản phẩm chăn nuôi”. Chính vì vậy Thái
Lan xuất khá nhiều thịt vào các thị trường khó
tính này. Đồng thời, hàng rào kỹ thuật đã
ngăn thịt đông lạnh từ các nước không thể
thâm nhập thị trường Thái. Khi dỡ bỏ hàng
rào thuế quan thì nguồn thịt từ Thái sẽ gây áp
lực đến thị trường Việt Nam.

3. Các giải pháp cho ngành chăn nuôi
Thanh Hóa

Tái cơ cấu
Tháng 10/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã

phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững đến năm 2020 ở Thanh Hóa.
Giải pháp tái cơ cấu ngành chăn nuôi là phải
tính toán lại cơ cấu sản phẩm để cân đối
chăn nuôi lợn, gà, trâu, bò... phát huy lợi thế
của từng khu vực. Thịt lợn vẫn là chính nhưng
thời gian tới sẽ giảm xuống còn 60 - 62%
(hiện tại vẫn chiếm hơn 70%). Đồng thời tăng
cơ cấu sản phẩm thịt bò, thịt gia cầm. Một
giải pháp quan trọng là hạn chế tăng về số
lượng vật nuôi, tập trung vào chất lượng, bao
gồm cả chất lượng sản phẩm và con giống.

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành
chăn nuôi

Chính phủ đã có Nghị định 210/2013/NĐ-CP
về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, tiến độ
triển khai còn rất chậm, khả năng tiếp cận
chính sách ưu đãi của doanh nghiệp còn kém.
Nhiều thành phần kinh tế đã chuyển hướng
sang đầu tư vào chăn nuôi, trong đó nhiều
doanh nghiệp lớn như: Vingroup, Hoàng Anh
Gia Lai, TH... Thậm chí, nhiều doanh nghiệp
nước ngoài của Australia, New Zealand, Nhật,
Đức, Hàn Quốc, Nga, Uruguay...  đang thăm
dò thị trường để đầu tư vào ngành chăn nuôi
tại Việt Nam. 

Chủ động sản xuất thức ăn và giảm giá
thức ăn trong chăn nuôi 

Thanh Hóa có nhiều bãi bồi, đồng ruộng
ven sông Mã, sông Chu từ xưa đã trồng ngô
khoai, sắn. Chúng ta hoàn toàn có thể tận
dụng các nguồn thức ăn sẵn có và sản xuất
được thức ăn trong nước như ngô, cám,
khoai, sắn… để giảm giá thành sản phẩm thức
ăn trong chăn nuôi. 

Khai thác thị hiếu dùng thịt tươi sống của
người tiêu dùng

Cho đến nay đa số người Việt Nam vẫn ưa
tiêu dùng thịt tươi, trong khi nhập khẩu chủ
yếu là thịt đông lạnh. Thị hiếu tiêu dùng thịt
tươi sống từ các chợ truyền thống đang là
hàng rào bảo hộ tự nhiên với các nhà sản
xuất trong nước. Mỗi khi có dịch bệnh ở lợn
thì có 40,55% số người tiêu dùng tạm ngừng
mua thịt lợn; 31,45% chuyển sang mua các
loại thịt khác, chỉ có 11% chuyển sang mua
thịt đông lạnh ở trong các siêu thị. Mỗi khi có
dịch cúm gà, thì 75% người tiêu dùng ngừng
mua thịt gà; 21,3% sẽ mua ít hơn trước;
24,6% chuyển sang thịt lợn, bò. Với ngành
chăn nuôi gia cầm, gà lông trắng kem lợi thế,
nhưng gà lông màu, gà bản địa, một số vật
nuôi quí hiếm đang phát triển với giá trị cao
nên có thể phát triển các giống này. 

Tăng cường tuyên truyền cho người dân
Tháng 10/2015, vòng đàm phán với các

thành viên khác của 12 nước TPP đã hoàn
tất, chỉ còn đợi Quốc hội các nước thông qua.
Nhiều người dân cho biết chỉ nghe nói qua
báo, đài về vấn đề hội nhập, nhưng chưa hiểu
cụ thể ảnh hưởng của làn sóng này ra sao.
Cũng chưa có cơ quan nào đứng ra thông tin
hay hỗ trợ cho người chăn nuôi tiếp cận các
giải pháp để thích ứng trong cơ chế mới cơ
cấu một cách sâu sắc và toàn diện. Cần theo
dõi sát diễn biến cung, cầu thị trường trong
nước và thế giới, tăng cường năng lực nghiên
cứu, dự báo và thông tin thị trường để định
hướng sản xuất đến tất cả các ngành, các
cấp, tránh tình trạng được mùa mất giá.
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Quản lý và phát triển các cơ sở giết mổ
Theo quy hoạch tổng thể phát triển thương

mại tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, Thanh
Hóa xây dựng 3 lò giết mổ tập trung với các
thiết bị tương đối hiện đại tại các phường Phú
Sơn, Đông Sơn, Đông Vệ (TP. Thanh Hóa);
thị xã Sầm Sơn và Bỉm Sơn mỗi nơi một lò;
13 huyện đồng bằng và 7 huyện miền núi mỗi
huyện xây dựng một lò tại khu vực thị trấn.

4. Kết luận
Bước sang giai đoạn mới hội nhập TPP,

những khó khăn, thách thức đối với ngành
chăn nuôi Thanh Hóa khá nhiều. Giá các sản
phẩm chăn nuôi hiện nay cao hơn các nước
trong khu vực và trên thế giới. Công nghệ chế
biến, bảo quản còn rất yếu kém, sản phẩm
đưa ra thị trường kém đa dạng. Vấn đề đảm
bảo chất lượng VSATTP vẫn còn khó khăn,
thách thức lớn. Kinh nghiệm thương mại, tiếp
cận thị trường ít, giá cả thị trường lên xuống
bấp bênh.

Những thành tựu chăn nuôi Thanh Hóa đạt
được trong 5 năm qua, thị hiếu của người tiêu
dùng và tiềm năng vốn có của địa phương
cần phải được coi là nền móng quan trọng để
ngành chăn nuôi Thanh Hóa tiếp tục có
những bước đột phá mới, nâng cao hiệu quả,
phát triển chăn nuôi an toàn và bền vững hội
nhập với nền kinh tế thị trường TPP.

Tài liệu tham khảo 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh

Hóa (2014). Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể

phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa đến năm

2020 và định hướng đến năm 2030. 

- UBND tỉnh Thanh Hóa (2014). Đề án tái cơ cấu

ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia

tăng và phát triển bền vững, tỉnh Thanh Hóa đến

năm 2020. 

- UBND tỉnh Thanh Hóa (2011). Quyết định số

271/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 về cơ chế

chính sách phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.
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trên các phương tiện thông tin đại chúng để
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh nhận
thức sâu sắc hơn về mục tiêu, vai trò của
chương trình nâng cao năng suất chất lượng
trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của
các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Kiện toàn lại Ban chỉ đạo dự án đủ mạnh;
tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc các ngành,
huyện thị, thành phố, doanh nghiệp thực hiện
nhiệm vụ của chương trình;

- Tăng cường năng lực chuyên môn nhất
là đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn nghiên
cứu, triển khai về NSCL. Xây dựng mạng
lưới hoạt động về NSCL từ tỉnh - huyện -
doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nguồn
vốn đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ thuộc
Chương trình. Trong đó huy động nguồn

vốn của doanh nghiệp là chủ yếu để ứng
dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ
thuật và công nghệ. Vốn ngân sách nhà
nước hỗ trợ tăng cường năng lực thử nghiệm
chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ
quản lý nhà nước; đào tạo đội ngũ chuyên
gia cho các ngành, một số doanh nghiệp
thực hiện chương trình năng suất chất
lượng; hỗ trợ xây  dựng các hệ thống quản
lý chất lượng, mô hình, công cụ cải tiến
NSCL cho các doanh nghiệp và các nội
dung khác;

- Thực hiện phối hợp, lồng ghép các nhiệm
vụ của Chương trình NSCL với các chương
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội khác;

- Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong hoạt động năng suất và
chất lượng./.

(Tiếp theo trang 41)Kết quả thực hiện dự án: nâng cao nĂng SuẤt...



Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg
ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chương trình

quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt
Nam đến năm 2020”; Xác định tầm quan
trọng của chương trình trong việc tác động
trực tiếp vào doanh nghiệp nhằm hỗ trợ và
tạo lập môi trường pháp lý, điều kiện thuận
lợi cho hoạt động nâng cao năng suất và
chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh
nghiệp, ngày 20/12/2012, Chủ tịch UBND
tỉnh đã ban hành Quyết định số 4307/QĐ-
UBND Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của
các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thanh
Hóa giai đoạn 2013 - 2015”.

Kết quả thực hiện chương trình giai
đoạn 2010 - 2015

Hội nghị triển khai dự án có 9 ngành,
25 UBND các huyện, thị, thành phố, lãnh đạo
50 doanh nghiệp đại diện cho các lĩnh vực
khác nhau tham gia. Tại hội nghị, Trung tâm
Năng suất Việt Nam giới thiệu về chương trình
Năng suất và Chất lượng theo tinh thần Quyết
định 712/QĐ-TTg của Chính phủ; Sở Khoa học

và Công nghệ triển khai Quyết định số
4307/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về
Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản
phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và
nhỏ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013 - 2015”.

Công tác tuyên truyền: Thông qua các
cuộc hội thảo; tin, phóng sự và các bài viết đã
hỗ trợ tích cực cho các ngành, các cấp, các
doanh nghiệp hiểu và thực hiện các nội dung
chương trình của dự án.

Qua 3 năm triển khai thực hiện, dự án đã
đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận, cụ
thể là:

- Tổ chức 05 lớp đào tạo kiến thức cơ bản,
một số kiến thức chuyên sâu cho cán bộ làm
công tác quản lý chất lượng ở các ngành,
UBND các huyện, thị, thành phố, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể: Đào tạo về ISO
9000; ISO 22000; Kaizen - 5S; Lean six -
sigma. Tổng số được 225 lượt người tham dự;

- Hỗ trợ Trung tâm kiểm nghiệm Nông lâm
thủy hải sản Thanh Hóa, Trung tâm Quan
trắc và bảo vệ Môi trường từ đào tạo đội ngũ
cán bộ, xây dựng hệ thống tài liệu đến đánh
giá công nhận phòng thử nghiệm đạt
TCVN/ISO/IEC 17025;

Kết quả thực hiện dự án:

“nâng cao nĂng SuẤt chẤt lƯỢng cho các Doanh nghiệP
vỪa và nhỎ trong tỈnh giai đoẠn 2010 - 2015”
và đỊnh hƯỚng thỰc hiện giai đoẠn 2016 - 2020

KS. Nghiêm Quý Tuấn*

*TP. Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa.
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- Hỗ trợ 07 doanh nghiệp về đào tạo áp
dụng một trong các hệ thống quản lý chất
lượng để hình thành các mô hình điểm cho
các đơn vị khác học tập;

- Hỗ trợ nâng cao việc quản lý chất lượng
sản phẩm cho Công ty Công Nông nghiệp
Tiến Nông từ đào tạo đội ngũ cán bộ, xây
dựng hệ thống tài liệu, đánh giá công nhận
phòng thử nghiệm đạt TCVN/ISO/IEC;

- Tổ chức đào tạo cho 25 lượt chuyên gia,
cán bộ về năng suất, chất lượng làm lực
lượng nòng cốt cho công tác đào tạo về xây
dựng các hệ thống chất lượng; công cụ cải
tiến và xây dựng chương trình năng suất chất
lượng tại doanh nghiệp;

- Hỗ trợ 13 DN tham gia và đạt Giải
thưởng chất lượng quốc gia năm 2013; 2014;
2015 trong đó 02 DN giải Vàng quốc gia và
11 doanh nghiệp đoạt giải bạc;

- Số các DN áp dụng các hệ thống Quản
lý chất lượng tiên tiến, các công cụ, mô
hình,... được các DN hưởng ứng mạnh mẽ.
Đến nay, đã có 95 DN tham gia một trong các
nội dung trên;

- Từ 2011 đến tháng 8/2015, Sở KHCN
đã tổ chức thẩm tra cho ý kiến về công nghệ
107 dự án theo yêu cầu của các sở, ngành
trong tỉnh. 260 đề tài/dự án khoa học công
nghệ cấp tỉnh được thực hiện; 

- Năm 2013, các nhiệm vụ KH&CN được
phê duyệt cho các doanh nghiệp là 26 đơn vị;
Năm 2014, các nhiệm vụ KH&CN được phê
duyệt 43 nhiệm vụ;

- Quỹ phát triển KH&CN tổ chức triển khai
đến nay 17 đơn vị được vay vốn. Tổng kinh
phí là 10,01 tỷ đồng, quỹ được các tổ chức, cá
nhân sử dụng vốn vay đúng mục đích;

- 34 sản phẩm công bố phù hợp tiêu
chuẩn TCVN trong đó có 11 sản phẩm thuộc
nhóm sản phẩm, hàng hóa chủ lực;

- 242 sản phẩm công bố hợp quy, trong
đó: Nông nghiệp 125; Y tế 111; Xây dựng 05;
Khoa học công nghệ 01 (số liệu tính từ tháng
6/2012 đến 30/12/2014);

- Với mục tiêu nâng cao năng suất chất
lượng sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu
ngày càng cao của thị trường trong và ngoài
nước, nhiều nhà máy trong tỉnh đã chọn
hướng đầu tư mới thiết bị theo công nghệ
hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Năm 2013, có 8 nhà máy lắp đặt dây chuyền
sản xuất theo công nghệ mới; năm 2014 có
16 nhà máy lắp đặt dây chuyền sản xuất theo
công nghệ mới (với tổng kinh phí ước tính
khoảng 90 tỉ đồng tiền thiết bị).

Bài học kinh nghiệm
Từ thực tiễn triển khai giai đoạn I Chương

trình quốc gia Năng suất Chất lượng, có thể
rút ra những bài học kinh nghiệm sau:

- Công tác tuyên truyền là một nội dung
hết sức quan trọng. Hoạt động tuyên truyền
cần phải được thực hiện thường xuyên, liên
tục với các nội dung thiết thực, cụ thể để
doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của
việc nâng cao NSCL, từ đó doanh nghiệp chủ
động tiếp thu và thực hiện các giải pháp cải
tiến NSCL một cách có hiệu quả;

- Cần phải được phát huy vai trò và sự
quan tâm chỉ đạo, phối hợp hoạt động của
các ngành, các cấp: Vai trò của lãnh đạo
các cấp, các ngành rất quan trọng trong việc
chỉ đạo các doanh nghiệp thúc đẩy phong
trào NSCL của ngành, địa phương. Thực tế
cho thấy ngành nào, địa phương nào chỉ đạo
sát sao thì hiệu quả đem lại rất lớn cho
Chương trình;

- Vai trò của cơ quan tư vấn có ý nghĩa hết
sức quan trọng. Tập huấn, đào tạo nguồn
nhân lực cho hoạt động Năng suất Chất
lượng là rất cần thiết. Nguồn nhân lực tư vấn
cho hoạt động triển khai NSCL ở các ngành
trong tỉnh còn rất thiếu và yếu, ảnh hưởng
không nhỏ tới hoạt động NSCL trong thời
gian qua, cần được quan tâm chú trọng và
thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; 

-  Đào tạo cho đội ngũ cán bộ các doanh
nghiệp làm công tác quản lý chất lượng về
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xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên
tiến, các công cụ cải tiến và xây dựng TCCS
là hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy, những
doanh nghiệp nào có nhận thức đầy đủ, quan
tâm chú trọng trong việc đầu tư con người,
kinh phí cho việc nâng cao trình độ về công
nghệ đều gặt hái thành công trong sản xuất,
kinh doanh. Doanh nghiệp phải biết đây là
vấn đề lớn, có tác dụng thực sự đối với doanh
nghiệp không những trong sản xuất kinh
doanh, trong quản lý chất lượng mà còn là
điều kiện để nâng cao sức cạnh tranh khi
tham gia thị trường khu vực và thế giới.

Định hướng các hoạt động NCNSCL giai
đoạn 2016 - 2020

Mục tiêu

- 150 doanh nghiệp được hướng dẫn
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi
mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản
lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và
chất lượng;

- 100% doanh nghiệp sản xuất các sản
phẩm, hàng hóa chủ lực xây dựng và thực
hiện một trong các nội dung của dự  án nâng
cao năng suất và chất lượng; 100% tổ chức
KH&CN công lập được đầu tư cơ sở vật chất,
trang thiết bị hiện đại, đào tạo nhân lực.

- Số doanh nghiệp KH&CN tăng ít nhất
2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

- 70% các phòng thí nghiệm, thử nghiệm
của các cơ quan nhà nước, của các doanh
nghiệp KH&CN, các doanh nghiệp sản xuất
sản phẩm trọng điểm đạt chuẩn VILAS.

- Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao và sản
phẩm ứng dụng công nghệ cao trong tổng
GRDP đến năm 2020 chiếm trên 30%.

- 80% sản phẩm chủ lực của tỉnh đáp ứng
được các tiêu chuẩn kỹ thuật và được bảo hộ
về sở hữu trí tuệ.

- Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị đạt
trên 20%/năm.

- Góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của
năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong

tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GDP) lên
ít nhất 35% vào năm 2020.

Nhiệm vụ trọng tâm

- Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục ban
hành Quyết định phê duyệt Dự án “Nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Thanh
Hóa giai đoạn 2016 - 2020”, đi vào chiều sâu
hơn, có tính hiệu quả và thiết thực hơn, sau
khi có chủ trương triển khai giai đoạn II của
Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến
thức về NSCL với nội dung chuyên sâu về
NSCL, đáp ứng chung được với yêu cầu khi
sản phẩm hàng hóa Việt Nam tham gia hội
nhập với APTA và TPP, tập trung giới thiệu về
các mô hình điểm, điển hình về thực hiện dự
án cải tiến NSCL để nhân rộng;

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức
về năng suất, chất lượng cho đội ngũ chuyên
gia tư vấn về NSCL thuộc các ngành để
hướng dẫn, đào tạo cho các doanh nghiệp
trong tỉnh. 

- Xây dựng các mô hình điểm, điển hình về
cải tiến NSCL tại các doanh nghiệp có sản
phẩm chủ lực. Tăng cường năng lực thử
nghiệm, tổ chức chứng nhận Hệ thống quản
lý chất lượng và chứng nhận sản phẩm của
Trung tâm kỹ thuật TĐC. Hỗ trợ các phòng
thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa
đạt trình độ khu vực và quốc tế;

- Tăng cường năng lực thử nghiệm, tổ chức
chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và
chứng nhận sản phẩm của Trung tâm kỹ
thuật TĐC. Hỗ trợ các phòng thử nghiệm chất
lượng sản phẩm, hàng hóa đạt trình độ khu
vực và quốc tế;

Một số giải pháp thực hiện

- Phối hợp với các ngành, các địa phương
xác định danh mục hàng hóa chủ lực của tỉnh
giai đoạn 2016 - 2020, tăng cường công tác
tuyên truyền các nội dung của chương trình
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Tài sản trí tuệ là các thành quả do trí tuệ
con người tạo ra thông qua hoạt động
sáng tạo, bao gồm các tác phẩm văn

hóa, nghệ thuật, khoa học (tác phẩm văn
học, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, điện
ảnh…); các sản phẩm sáng tạo khoa học và
kỹ thuật (sáng chế/giải pháp hữu ích, nhãn
hiệu, bí quyết kỹ thuật, thiết kế bố trí mạch
tích hợp bán dẫn…), các thành quả gián tiếp
(nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý) và
các giống cây trồng mới, sáng tạo mỹ thuật
ứng dụng trong công nghiệp (kiểu dáng công
nghiệp). Tuy nhiên, hiện nay nhận thức của
người dân, của các doanh nghiệp về sở hữu
trí tuệ chưa cao dẫn đến vi phạm về quyền sở
hữu trí tuệ. 

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng
về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài
sản trí tuệ, góp phần nâng cao khả năng
cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, năm
2012, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND
tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Chương trình hỗ
trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2012 -

2015. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ
chủ trì tổ chức triển khai 5 nội dung: Tuyên
truyền, tập huấn, đào tạo về xác lập, quản lý,
bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao
năng lực cho các tổ chức tư vấn về sở hữu trí
tuệ; Hỗ trợ xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ
và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân; Hỗ trợ hoạt động ứng dụng
các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ
nhằm nâng cao giá trị tài sản trí tuệ; Hỗ trợ
khai thác thông tin khoa học - công nghệ và
sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu, triển khai,
sản xuất và kinh doanh; Tăng cường hiệu quả
hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

Ngay sau khi Chương trình được ban
hành, Sở KH&CN đã tổ chức nhiều hoạt động
tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ và hướng dẫn về
sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Chương trình
được tổ chức triển khai thông qua các hoạt
động chung và hỗ trợ thông qua các dự án,
gồm: Dự án Trung ương quản lý, dự án Trung
ương ủy quyền cho địa phương quản lý và
các dự án cấp tỉnh. Sở KH&CN quản lý các

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG TRÌNH
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TỈNH THANH HÓA

KS. Lê Lê Văn*

Nhận thức được vai trò bảo hộ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ trong việc phát
triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Những năm
gần đây, tỉnh ta luôn quan tâm thúc đẩy hoạt động phát triển tài sản trí tuệ, đặc biệt là
công tác nâng cao nhận thức của cộng đồng về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài
sản trí tuệ, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ của tỉnh. 

* TP. Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN Thanh Hóa.
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dự án Trung ương ủy quyền cho địa phương
quản lý và các dự án cấp tỉnh.

Tính đến hết tháng 12/2015, UBND tỉnh và
Bộ KH&CN đã phê duyệt 13 dự án, trong đó
có 12 đã được cấp kinh phí để thực hiện,
gồm: 01 dự án Trung ương quản lý, 03 dự án
Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý
và 8 dự án cấp tỉnh.

Kết quả về công tác tuyên truyền, tập
huấn đào tạo về xác lập, quản lý, bảo vệ và
phát triển tài sản trí tuệ:

Hằng năm, Sở KH&CN Thanh Hóa đã
triển khai các hoạt động tuyên truyền nhân
ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26-4 như: Phối
hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh
Hóa xây dựng và phát sóng các phóng sự
truyền hình về sở hữu công nghiệp; Đăng tải
thông điệp của Tổng Giám đốc Tổ chức Sở
hữu trí tuệ thế giới trên các phương tiện thông
tin và trên trang thông tin điện tử của Sở
KH&CN; Tổ chức Hội thảo “Sở hữu trí tuệ
thúc đẩy đổi mới sáng tạo” cho các tổ chức,
cá nhân tham gia thực hiện dự án và cán bộ
quản lý các ngành, các trường đại học trên
địa bàn tỉnh; Làm pano quảng cáo cho ngày
SHTT thế giới 26-4; In áp phích tuyên truyền
và dán tại các địa điểm công cộng... Phối hợp
với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức thành công lớp
tập huấn về “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối
với các đặc sản địa phương tỉnh Thanh Hóa”
cho các tổ chức, cá nhân và UBND các
huyện, thị xã thành phố trên địa
bàn tỉnh; đặc biệt là xây dựng, in
ấn và phát hành 500 cuốn Sổ
tay hướng dẫn hoạt động Sở
hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh
Thanh Hóa. 

Kết quả công tác hỗ trợ
xác lập, khai thác, quản lý,
bảo vệ và phát triển tài sản trí
tuệ của doanh nghiệp, tổ
chức và cá nhân: 

Sở KH&CN đã hỗ trợ, tư vấn
và hướng dẫn cho 183 lượt tổ
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh

đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, gồm:
05 sáng chế, 04 kiểu dáng công nghiệp,
01 chỉ dẫn địa lý và 173 nhãn hiệu.

Sở KH&CN đã hướng dẫn các cơ quan,
đơn vị, địa phương đề xuất các dự án tạo lập,
quản lý và phát triển các sản phẩm đặc trưng
của tỉnh và được Trung ương phê duyệt 03 dự
án cấp Nhà nước; tham mưu cho UBND tỉnh
phê duyệt 08 dự án cấp tỉnh. Cụ thể: Đã hỗ
trợ 05 dự án tạo lập, quản lý, phát triển nhãn
hiệu tập thể, gồm: “Nón lá Trường Giang”,
“Tơ Hồng Đô”, “Nước mắm Khúc Phụ”, “Bánh
gai Tứ Trụ”, “Nước mắm Do Xuyên - Ba
Làng”; 03 dự án nhãn hiệu chứng nhận là:
“Mắm tép Hà Yên”, “Rượu Làng Quảng Xá”,
“Tương Làng Ái”, “Chè lam Phủ Quảng” và
01 dự án về xây dựng chỉ dẫn địa lý Thường
Xuân cho sản phẩm Quế Ngọc. Sở KH&CN
đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng bộ hồ sơ
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu
chứng nhận. Kết quả: 09/10 sản phẩm tham
gia thực hiện dự án đã được Cục Sở hữu trí
tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, 02 sản
phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ (nhãn
hiệu tập thể “Nước mắm Khúc Phụ”; “Nước
mắm Do Xuyên - Ba Làng”).

Sau khi được đăng ký bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ, Sở KH&CN đã hướng dẫn các địa
phương tăng cường các hoạt động quảng bá,
giới thiệu sản phẩm ra thị trường. Cụ thể:
10/10 sản phẩm thường xuyên tham gia các
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hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh như Hội
chợ Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp chào
mừng 50 năm chiến thắng Hàm Rồng; Hội
chợ - triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh
Thanh Hóa giai đoạn 2010 - 2015, chào mừng
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Hội chợ
công nghệ và thiết bị quốc tế Việt Nam 2015...
Đặc biệt, một số sản phẩm như “Tơ Hồng
Đô”, “Chè lam Phủ Quảng” đã được giới thiệu
ra các thị trường nước ngoài và được bạn bè
quốc tế đặc biệt quan tâm: “Tơ Hồng Đô” đã
được xuất khẩu sang các trường như Lào,
Campuchia, Thái Lan; “Chè lam Phủ Quảng”
nằm trong top 50 đặc sản quà tặng của Việt
Nam trong năm 2013. Một số sản phẩm khác
như “Nước mắm Do Xuyên - Ba Làng”, “Nước
mắm Khúc Phụ”, “Chè lam Phủ Quảng” đang
tiến hành các thủ tục đăng ký mã vạch để
đưa vào siêu thị. 

Nhìn chung, các sản phẩm vẫn chủ yếu
được tiêu thụ ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận,
đặc biệt tăng nhanh vào các dịp lễ tết để làm
quà tặng. Việc quảng bá, giới thiệu tại các thị
trường nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn
do các rào cản thương mại, chính sách pháp
luật của nước sở tại và kinh phí để theo đuổi
việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Ngoài ra, Sở KH&CN cũng đã hướng dẫn
UBND các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Thọ
Xuân xây dựng kế hoạch, nội dung nhằm
quản lý và phát triển các chỉ dẫn địa lý: “Chỉ
dẫn địa lý Nga Sơn cho sản phẩm Chiếu cói”;
“Chỉ dẫn địa lý Hậu Lộc cho sản phẩm Mắm
tôm” và “Chỉ dẫn địa lý Luận Văn cho sản
phẩm Bưởi”.

Kết quả công tác tăng cường hiệu quả
hoạt động thực thi quyền sở hữu trí tuệ: 

Thực thi có hiệu quả công tác bảo hộ
quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng tại
địa phương. Do vậy hằng năm, Sở KH&CN
đã phối hợp với các ngành chức năng trên
địa bàn tỉnh tiến hành các hoạt động thanh
tra trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong giai
đoạn từ 2011 - 2015, Sở KH&CN đã tiếp

nhận và xử lý 04 trường hợp xâm phạm
quyền sở hữu công nghiệp, đó là: Công ty
TNHH vàng bạc đá quý Kim Bảo, nhưng
Công ty Kim Bảo không cung cấp đủ chứng
cứ, tài liệu chứng minh hành vi xâm phạm
nên không đủ điều kiện giải quyết đơn; Công
ty CP Tôn và sắt thép Nghệ An khiếu tố 6 hộ
kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xâm
phạm kiểu dáng công nghiệp ke chống bão
đã được bảo hộ độc quyền. Qua thanh tra
xác minh đã xử phạt hành chính 01 hộ kinh
doanh ke chống bão xâm phạm kiểu dáng
công nghiệp, tịch thu để tiêu hủy 40 hộp
(100 cái/hộp= 4.000 cái) ke chống bão “KBI”
và “SEC”. Giải quyết đơn khiếu nại của Công
ty TNHH Dương & Đồng về việc xử lý vi
phạm bản quyền Bánh bông lan của Công ty
TNHH Tiến Hà tại Vĩnh Lộc; Xử lý vi phạm
quyền sở hữu công nghiệp của Công ty Cổ
phần Quản lý và Khai thác du lịch 126 đối với
Công ty CP du lịch Eureka Linh Trường. Qua
kết quả các đợt thanh tra, kiểm tra liên
ngành, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp chủ yếu diễn ra dưới hình thức
sao chép nhãn hiệu, sao chép kiểu dáng;
các vụ xâm phạm hầu hết diễn ra ở các cơ
sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương,
chưa xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào và chỉ
dừng lại ở mức xử phạt hành chính. 

Định hướng Chương trình hỗ trợ phát
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu
quả của chương trình hỗ trợ phát triển tài sản
trí tuệ, nâng cao nhận thức của cộng đồng,
xã hội về vấn đề bảo hộ, khai thác và phát
triển tài sản trí tuệ, cần thực hiện một số giải
pháp trọng tâm như: Hỗ trợ khai thác, sử
dụng và thương mại hóa tài sản trí tuệ; Hỗ trợ
xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát
triển tài sản trí tuệ cho các tổ chức khoa học
và công nghệ, doanh nghiệp và cộng đồng;
Tôn vinh, hỗ trợ ứng dụng các sáng kiến kỹ
thuật, sáng tạo cá nhân phát sinh từ thực tiễn
đời sống, sản xuất và kinh doanh./.
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Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng
cao hiệu quả sản xuất và xu thế hội
nhập quốc tế, đẩy nhanh việc nghiên

cứu, ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH)
vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất
lượng sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát
triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp nông thôn, ngày 21/4/2014
Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định
1169/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm
Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển công
nghệ sinh học Thanh Hóa trên cơ sở Trung
tâm nuôi cấy mô thực vật thuộc Sở KH&CN
Thanh Hóa trước đây.

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn sản xuất
và nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm nông
nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường và từng
bước khắc phục sự biến đổi khí hậu, công tác
nghiên cứu ứng dụng và phát triển CNSH
trong sản xuất hiện nay được coi là một trong
những nhiệm vụ hết sức quan trọng và cấp
thiết.  Hiệu quả của việc ứng dụng CNSH sẽ
tạo điều kiện cho người sản xuất nâng cao
thu nhập và người nông dân có thể làm giàu
từ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, việc
ứng dụng rộng rãi CNSH vào sản xuất là tiền
đề để mở rộng và thu hút đầu tư vào sản xuất
và phát triển nông nghiệp, nâng cao năng
suất và chất lượng  sản phẩm.

Thực hiện chức năng được giao, trong
những năm qua Trung tâm đã có nhiều cố
gắng trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao
trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và
đã thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, dự án

nghiên cứu, ứng dụng CNSH vào sản xuất
đạt hiệu quả. Trong đó Trung tâm đã tập
trung nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ công
nghệ nuôi cấy mô thực vật để chọn tạo và
nhân nhanh các giống cây trồng, chuyển giao
công nghệ nuôi cấy mô phục vụ nhu cầu sản
xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn, đồng
thời đã phối hợp và hợp tác với các cơ sở
trong nước tổ chức nghiên cứu đào tạo cán
bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nuôi cấy mô và
công nghệ sinh học, dịch vụ, tư vấn khoa học
kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống.

Cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục
vụ cho nghiên cứu và sản xuất tại trung tâm
từng bước được đầu tư thêm. Đến nay, Trung
tâm Nghiên cứu ứng dụng và Phát triển
CNSH đã cơ bản đáp ứng được các lĩnh vực
như: Nuôi cấy mô tế bào thực vật, nhân giống
và sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu... Trung
tâm đang đề xuất với tỉnh để thực hiện dự án
nâng cao tiềm lực KHCN cho Trung tâm giai
đoạn mới để hoàn chỉnh cơ sở vật chất đáp
ứng đầy đủ yêu cầu nghiên cứu ứng dụng và
Phát triển CNSH phục vụ tích cực cho sự
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai
đoạn tới.

Xác định việc nghiên cứu, ứng dụng các
tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, đặc
biệt là nghiên cứu, ứng dụng và phát triển
CNSH là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của
Trung tâm, trong nhiều năm qua, Trung tâm
đã phối hợp  chặt chẽ với các tổ chức ở Trung
ương, trong tỉnh bước đầu chọn khảo nghiệm
và hoàn thiện quy trình trồng một số giống
cây trồng quý, hiếm và có giá trị kinh tế cao

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC
VÀO SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

ThS. Đỗ Văn Huân *

* Giám đốc Trung tâm Nghiên ứng dụng và Phát triển công nghệ sinh học.                   
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như giống hoa Lily, lưu giữ và nhân giống hoa
Đồng Tiền; phục tráng, nhân nhanh giống và
xây dựng quy trình trồng bưởi Luận Văn (Thọ
Xuân); chọn ươm, nhân giống và trồng khảo
nghiệm cây mây nếp tại huyện Như Thanh;
trồng khảo nghiệm giống cây cam Valencia;
nhân nhanh giống dứa Cayen có năng suất
cao, giống hoa Lan quý hiếm và giống mía
chịu hạn, có năng suất cao; lưu giữ, nhân
nhanh giống chuối tiêu sạch bệnh bằng
phương pháp nuôi cấy mô thực vật... Bên
cạnh đó, Trung tâm thực hiện hiệu quả việc
lưu giữ gen giống nấm ăn, nấm dược liệu để
nhân giống phục vụ cho sản xuất (15 giống),
giống đầu dòng cây ăn quả có múi được lưu
giữ ở hệ thống nhà lưới 3 cấp như bưởi Luận
Văn, bưởi Diễn, bưởi Phúc Trạch, bưởi
Hồng…(10 giống), giống hoa lan (5 giống),
giống hoa Đồng Tiền (5 giống), các giống mía
(3 giống: ROC 10, ROC 16, TĐĐ 22),…và một
số giống vi sinh vật hữu ích để sản xuất chế
phẩm EM phục vụ công tác xử lý môi trường
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi
gia súc, gia cầm.

Ngoài ra, Trung tâm đã chủ động liên kết,
hợp tác trong hoạt động KHCN như phối hợp
tham gia thực hiện: Đề tài “Nghiên cứu, lựa
chọn cây dược liệu quý hiếm, xây dựng mô
hình, phát triển vườn dược liệu và xây dựng
xưởng chế biến sản xuất thuốc (1.000m2) tại
vườn thực nghiệm phường Quảng Thắng; dự
án: “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng một
số mô hình sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh
chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi tại xã
Nga An (Nga Sơn)”; phối hợp với Trung tâm
dạy nghề phụ nữ Thanh Hóa thực hiện dạy
nghề trồng nấm, tổ chức tập huấn kỹ thuật
trồng nấm Linh Chi, nấm Sò, nấm Rơm cho
phụ nữ nghèo tại các xã ở huyện Nga Sơn,
Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Đông Sơn... Phối
hợp với Trung tâm nông nghiệp hữu cơ
Trường Đại học Nông nghiệp - Hà Nội  thực
hiện thí điểm mô hình doanh nghiệp nhỏ liên
kết với các hộ nghèo sản xuất lúa - nấm tại
huyện Hoằng Hóa”, phối hợp với UBND
huyện Thọ Xuân xây dựng mô hình trồng tái
nhiễm thâm canh giống bưởi đặc sản Luận
Văn, quy mô 6,0ha...

Trung tâm còn đẩy mạnh ứng dụng các

tiến bộ KHCN sản xuất nhiều giống cây
trồng có chất lượng tốt cung cấp cho sản
xuất đại trà trong tỉnh như phục tráng và
nhân hàng vạn cây giống mía NCM sạch
bệnh, năng suất cao cho các cơ sở sản xuất
giống mía; sản xuất hàng chục tấn giống mía
hom từ mía NCM cung cấp cho nông trường
Hà Trung, Công ty Mía đường Nông Cống;
nhân giống dứa cayen cho Viện Công nghệ
sinh học Hà Nội...

Kết quả nghiên cứu, ứng dụng CNSH vào
sản xuất và đời sống tại Trung tâm bước đầu
đạt kết quả đáng ghi nhận.  Tuy nhiên, để mở
rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc
ứng dụng CNSH vào sản xuất hiện nay Trung
tâm vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trước
hết, hiện nay cơ sở vật chất, máy móc, trang
thiết bị phòng thí nghiệm, hệ thống nhà lưới
nuôi cấy mô thực vật tại khu Trung tâm còn
quá nghèo nàn, thiếu sự đồng bộ, trong đó có
nhiều trang thiết bị và cơ sở vật chất đã
xuống cấp, nhiều loại thiết bị đã hết hạn sử
dụng nhưng chưa được bổ sung, thay thế...
Mặt khác, hiện nay dù Trung tâm tuy đã làm
chủ một số công nghệ nhân giống cây trồng,
giống nấm ăn, nấm dược liệu, nhưng nhìn
chung vẫn chưa có nhiều quy trình công nghệ
mang tính đột phá, một số công nghệ chưa
được hoàn thiện, đặc biệt là trong công nghệ
vi sinh. Hơn nữa, kinh phí hoạt động của
Trung tâm đang dựa vào nguồn ngân sách
Nhà nước là chính, phần sản xuất dịch vụ còn
hạn chế, sản phẩm sản xuất ra giá thành còn
cao, chưa có hoạt động sản xuất ứng dụng
với quy mô lớn mang tính sản xuất kinh
doanh và quy mô công nghiệp...

Để đẩy mạnh,  nâng cao hơn nữa hiệu quả
nghiên cứu, ứng dụng và phát triển CNSH
vào sản xuất trong tỉnh những năm tới, Trung
tâm một mặt cần củng cố, xây dựng và không
ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội
ngũ cán bộ nhân viên Trung tâm, mặt khác
tiếp tục tập trung và đẩy nhanh việc nghiên
cứu, phát triển và ứng dụng có hiệu quả
CNSH vào sản xuất và đời sống. Trước mắt,
thực hiện hiệu quả việc lưu giữ, phục tráng và
nhân nhanh một số giống mía sạch bệnh để
cung cấp nguồn giống mía sạch bệnh, có
năng suất cao phục vụ cho các vùng sản xuất
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mía nguyên liệu trong tỉnh. Lưu giữ và nhân
nhanh một số giống nấm ăn, nấm dược liệu,
các loại hoa và cây ăn quả có múi... phục vụ
nông nghiệp, nông thôn, nhất là thực hiện
chương trình xây dựng nông thôn mới của
tỉnh. Đẩy mạnh sản xuất, chế biến, tiêu thụ
nấm ăn, nấm dược liệu cho các cơ sở sản xuất
nấm ăn, nấm dược liệu trong tỉnh. Lưu giữ bảo
tồn nguồn gen các giống cây trồng, các chủng
giống nấm, giống vi sinh vật hữu ích theo
chương trình, kế hoạch của tỉnh. Đồng thời du
nhập, khảo nghiệm, tuyển chọn và phục tráng
các giống cây trồng để tạo nguồn giống cây
trồng sạch bệnh, có năng suất cao phục vụ
sản xuất nông nghiệp, nhất là khu nông
nghiệp công nghệ cao. Tổ chức sản xuất thực
nghiệm, khảo nghiệm và trình diễn các kết
quả nghiên cứu, ứng dụng CNSH (giống cây
trồng vật nuôi, giống nấm, chế phẩm sinh
học, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…). 

Bên cạnh đó là tăng cường xây dựng cơ
sở vật chất kỹ thuật, hiện đại hóa máy móc,
thiết bị như hoàn thiện việc xây dựng và đưa

vào hoạt động có hiệu quả các phòng thí
nghiệm, đồng thời xây dựng và phát triển
thêm các phòng thí nghiệm công nghệ sinh
học mới, được trang bị máy móc, thiết bị hiện
đại và đồng bộ. Xây dựng và tổ chức thực
hiện đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực
khoa học đáp ứng nhu cầu về lượng và chất
của việc phát triển CNSH của đơn vị. Thực
hiện liên kết, hợp tác trong lĩnh vực CNSH với
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có
nền CNSH tiên tiến để học hỏi kinh nghiệm,
thu hút đầu tư, tranh thủ sự giúp đỡ nhằm
phát triển nhanh, mạnh và vững chắc công
nghệ sinh học. Liên kết với phòng thí nghiệm
trọng điểm quốc gia để phát triển công nghệ,
đặc biệt là công nghệ sinh học phục vụ sản
xuất nông nghiệp. Liên kết với các nhà sản
xuất, dịch vụ để sản xuất, kinh doanh các chế
phẩm công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông
nghiệp. Liên kết với các trường đại học, cao
đẳng, trung tâm đào tạo nghề, mở các lớp
đào tạo nghề ngắn hoặc dài hạn cho bà con
nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp./.

- Một số dự án triển khai chậm tiến độ (Dự
án đèn lồng, dự án Đà điểu…), gia hạn nhiều
lần (dự án nước thải bệnh viện), một số dự án
dừng triển khai thực hiện (dự án Đèn lồng, dự
án mía đường Nông Cống…); Dự án không
triển khai thực hiện (dự án xây dựng mô hình
trồng mây nếp).

- Công tác triển khai ứng dụng, duy trì và
nhân rộng mô hình (kết quả của dự án) vào
thực tiễn sản xuất còn gặp một số khó khăn.

Nguyên nhân là do:
Một là: Một số dự án có nguồn vốn đối ứng

về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật bị
chậm tiến độ do không bố trí đủ kinh phí đối
ứng phần xây dựng cơ bản như đã cam kết
nên ảnh hưởng đến tiến độ thời gian thực
hiện dự án (xử xý nước thải, nước cấp Bệnh
viện huyện Lang Chánh).

Hai là: Năng lực tổ chức đấu thầu mua
sắm thiết bị, nguyên liệu cho dự án của một
số đơn vị chủ trì thực hiện dự án còn hạn

chế (dự án Đèn lồng của Công ty TNHH
Quốc Đại; dự án Đà điểu của Công ty TNHH
thương mại Thiên Lan).

Ba là: Các dự án triển khai trên địa bàn
của các huyện miền núi nên gặp nhiều khó
khăn (vì đa số đồng bào dân tộc nghèo
không có vốn sản xuất), việc nắm bắt tiến bộ
kỹ thuật còn hạn chế (do trình độ dân trí
thấp), giao thông đi lại khó khăn.

Bốn là: Một số dự án sự phối hợp giữa
cơ quan chủ trì và cơ quan chuyển giao
công nghệ chưa chặt chẽ, việc lựa chọn
đơn vị chuyển giao công nghệ đôi khi còn
chưa hợp lý.

Để phát huy kết quả đạt được, trong thời
gian tới Thanh Hóa cần tiếp tục làm tốt việc đề
xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà
nước để giải quyết những vấn đề cấp thiết
của địa phương. Tiếp tục duy trì ứng dụng và
nhân rộng các mô hình đã khẳng định được
hiệu quả.

một SỐ kẾt Quả nỔi Bật... (Tiếp theo trang 49)
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Nhằm đẩy nhanh ứng dụng và chuyển
giao tiến bộ khoa học công nghệ
(KHCN) vào sản xuất nông nghiệp và

phát triển nông thôn, nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của
sản phẩm khu vực nông thôn, miền núi giai
đoạn 2006 - 2015, tỉnh Thanh Hóa đã được
Bộ KH&CN quan tâm, phê duyệt cho triển
khai 12 dự án cấp nhà nước thuộc Chương
trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao
KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
nông thôn và miền núi” của Bộ KH&CN (gọi
tắt là Chương trình NTMN) với tổng kinh phí
hơn 100 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ từ sự nghiệp
khoa học Trung ương là gần 30 tỷ đồng, kinh
phí từ ngân sách của tỉnh là hơn 50 tỷ đồng
(cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản). Kết quả
triển khai thực hiện các dự án đã tiếp thu, làm
chủ được hàng trăm kỹ thuật tiên tiến, xây
dựng được nhiều mô hình ứng dụng KHCN
có hiệu quả hướng vào giải quyết những vấn
đề kinh tế - xã hội có tầm quan trọng, cấp
thiết của địa phương, góp phần giải quyết lao
động nông thôn, cải thiện đời sống nhân
dân, tạo đà cho việc ứng dụng nhanh các
thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất
và đời sống. 

Một số kết quả nổi bật:
Trong lĩnh vực trồng trọt: Đã triển khai xây

dựng thành công các mô hình: 
Mô hình sản xuất giống và dược liệu ở

huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa: Kết quả
thành công bước đầu từ các mô hình trồng
cây dược liệu của dự án là cơ sở cho việc
định hướng nhân rộng và phát triển trồng cây

dược liệu trong sản xuất nông - lâm nghiệp
theo hướng khai thác tiềm năng lợi thế về khí
hậu, đất đai của vùng. Trong đó, Đương quy,
Bạch truật và Xuyên khung là 3 cây thuốc
trồng có hiệu quả cao gấp 2 - 2,5 lần trồng
lúa, ngô. Thực hiện đa dạng hóa cây trồng,
tăng sản phẩm hàng hóa, hình thành vùng
nguyên liệu trồng cây thuốc quý, tạo thêm
việc làm tăng thu nhập góp phần xóa đói,
giảm nghèo cho người dân khu vực miền núi
đặc biệt khó khăn, đồng thời là căn cứ để xác
định các cây trồng trong việc định hướng tái
cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ
nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công
nghiệp: Đã duy trì và phát triển nghề trồng
nấm tại tỉnh Thanh Hóa, đến nay đã xây dựng
được 05 mô hình sản xuất nấm tập trung tại
TP. Thanh Hóa (02 mô hình), huyện Nga
Sơn, Thạch Thành và Như Thanh và các mô
hình sản xuất nấm phân tán tại hầu hết các
huyện còn lại trong tỉnh (20/27 huyện, thị xã);
Chuyển giao kỹ thuật nhân giống và sản xuất
nấm thương phẩm tại tỉnh Hủa Phăn nước
CHDCND Lào và một số tỉnh như Yên Bái,
Lạng Sơn.

Mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất
hoa tươi chất lượng cao có hiệu quả ở vùng
ngoại ô thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh
Hóa đã ứng dụng công nghệ tiên tiến sản
xuất hoa trong nhà lưới, thu hút được một lực
lượng lao động khu vực thành phố và khu
vực phụ cận, tăng thu nhập cho người lao
động và góp phần thực hiện có kết quả chủ
trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng làm tăng

một SỐ kẾt Quả nỔi Bật cỦa các DỰ án nông thôn
miỀn núi giai đoẠn 2006 - 2015

TẠI THANH HÓA

CN. Vũ Thị Hà *

* Sở KH&CN Thanh Hóa.
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giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, góp phần
nâng cao nhận thức của người dân về sản
xuất nông nghiệp theo phương thức công
nghiệp, giúp người dân nhanh chóng tiếp thu
những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến
trong và ngoài nước. Ngoài ra, thành công
của dự án đã tạo ra cảnh quan môi trường
xanh sạch đẹp cho vùng nông thôn ngoại ô
thành phố ven đô, góp phần vào công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
và nông thôn.

Lĩnh vực chăn nuôi: 
Mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm tại 6 xã

đặc biệt khó khăn của huyện Thạch Thành:
Đã chuyển giao các quy trình kỹ thuật về
chăn nuôi lợn, gà, dê cho người dân 6 xã khó
khăn của huyện Thạch Thành. Tập huấn
được cho hơn 200 hộ dân, đào tạo được 8 kỹ
thuật viên tại Học viện Nông nghiệp Việt
Nam. Xây dựng được các mô hình nuôi dê,
lợn, gà góp phần thay đổi tập quán chăn nuôi
kém hiệu quả, mở ra hướng sản xuất mới,
tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa
đói giảm nghèo phát triển kinh tế - xã hội cho
người dân vùng nông thôn miền núi của tỉnh
Thanh Hóa

Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây
dựng mô hình nuôi nhím, nhân giống cây lâm
nghiệp và trồng rừng thâm canh phục vụ phát
triển ổn định kinh tế - xã hội vùng đệm Khu
bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên tỉnh Thanh
Hóa”: Tại vùng triển khai dự án từ năm 2010
đến nay, đã trồng được 722ha theo hướng
thâm canh (trong đó: keo 558ha, luồng 150ha).
Đến năm 2012, đã có 3/6 xã vùng đệm của
dự án đã phủ xanh rừng trên toàn bộ đất
trống với loài cây chủ yếu là keo và luồng;
Các mô hình chăn nuôi: từ mô hình nuôi
nhím, các mô hình con đặc sản khác đã được
lồng ghép triển khai thực hiện như ong mật,
lợn rừng, lợn cỏ,… 

Lĩnh vực Thủy sản: Dự án “Ứng dụng công
nghệ sinh sản nhân tạo sản xuất một số
giống cá quí bản địa để phát triển bền vững
nguồn lợi thủy sản các vùng hồ chứa nước
đầu nguồn và lưu vực sông lớn của tỉnh
Thanh Hóa” đã làm chủ được công nghệ sản
xuất giống bằng sinh sản nhân tạo 03 giống
cá bản địa quí hiếm (cá Lăng chấm, cá Trắm

đen, cá Dốc); Hằng năm, sản xuất trên 10 triệu
con cá giống (3 - 5cm) cho nuôi trồng thủy
sản và thả ra sông hồ, làm tăng lợi nhuận
cho doanh nghiệp và người nuôi: Hằng năm,
nhờ sản xuất 03 loài giống cá bản địa,
doanh nghiệp tăng thêm hàng trăm triệu
đồng lợi nhuận, mở rộng cơ cấu nuôi trồng
thủy sản, chủ động được nguồn cá giống
phục vụ phát triển nghề nuôi cá đặc sản có
giá trị kinh tế cao trong tỉnh và cung cấp
giống cho các tỉnh lân cận, đa dạng các
giống loài nuôi thuỷ sản nước ngọt. Duy trì
bảo tồn loài cá bản địa quý hiếm của địa
phương, tăng việc làm và thu nhập cho các
hộ nuôi trồng thủy sản ứng dụng các thành
tựu khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh đó, một số dự án về xây dựng
các mô hình sinh thái tổng hợp, xử lý ô nhiễm
môi trường cũng đã được thực hiện có hiệu
quả. Điển hình là: 

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”, kết quả
bước đầu đã đào tạo cán bộ kỹ thuật, tập
huấn kỹ thuật cho người dân góp phần làm
thay đổi tập quán canh tác, nâng cao nhận
thức của người dân, sẽ là mô hình điểm để
các hộ còn lại trong các thôn, bản, xã, vùng
lân cận làm theo, nhân rộng phổ biến kiến
thức khoa học công nghệ tại khu vực nông
thôn miền núi, tạo thêm việc làm, nâng cao
thu nhập cho người dân, hạn chế việc khai
thác rừng không đúng quy định, tạo được sự
gắn kết giữa các hoạt động bảo tồn, bảo vệ
và phát triển rừng đặc dụng tại Khu bảo tồn.

Mô hình hệ thống cấp nước, xử lý nước
thải và tăng cường chống nhiễm khuẩn tại
bệnh viện đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh
Thanh Hóa đã xây dựng mô hình đồng bộ hệ
thống xử lý nước thải y tế kết hợp với xây
dựng mới hệ thống cấp nước sạch bằng các
công nghệ tiên tiến, thích hợp làm giảm chi
phí cho bệnh viện và giải quyết vấn đề ô
nhiễm môi trường trong bệnh viện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ
chức thực hiện các dự án NTMN trong giai
đoạn 2006 - 2015 còn có một số tồn tại đó là: 

(Xem tiếp trang 47)
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Trong những năm qua, công tác thanh
kiểm tra việc chấp hành các quy định
pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất

lượng và sở hữu công nghiệp (TC-ĐL-CL-
SHCN) đối với hàng đóng gói sẵn (HĐGS)
được tiến hành thường xuyên, mang lại nhiều
kết quả, tạo chuyển biến tích cực, đã từng
bước ngăn chặn, xử lý vi phạm và khắc phục
hậu quả trên địa bàn tỉnh, bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vi
phạm về TC-ĐL-CL-SHCN trong sản xuất,
kinh doanh HĐGS ảnh hưởng đến quyền lợi
người tiêu dùng, đến sức khỏe của nguời dân.

Thực hiện Công văn 908 của Bộ KH&CN
và Công văn 3144 của UBND tỉnh, Sở
KH&CN đã chủ trì, phối hợp với Sở Công
thương, Sở Y tế, Sở NN& PTNT và Công an
tỉnh xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề số 77/KH-
UBND về TC-ĐL-CL-SHCN đối với HĐGS.

Đoàn thanh tra liên ngành theo Kế hoạch
77 do Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Sở Y
tế, Sở NN&PTNT, Chi cục QLTT, Phòng
PC46 - Công an tỉnh triển khai thanh tra từ
tháng 7 đến hết tháng 9. Kết quả đã thanh tra
tại 87 cơ sở sản xuất, kinh doanh HĐGS gồm
các mặt hàng: phân bón; thức ăn chăn nuôi;
thuốc bảo vệ thực vật; giống cây trồng; xi
măng; muối; nước mắm; đường, sữa; bánh
kẹo; bia, nước giải khát, hàng tạp hóa... Phát
hiện và xử phạt vi phạm 10 cơ sở (6 cơ sở về
đo lường, 2 cơ sở về quy chuẩn, chất lượng,
1 cơ sở về mã số mã vạch và 1 cơ sở kinh
doanh hàng hết hạn). Buộc thu hồi lô thuốc

trừ sâu chưa hợp quy có giá trị 20 triệu đồng;
Buộc thu hồi lô phân bón có mức chất lượng
không phù hợp có giá trị 39 triệu đồng để tái
chế; Buộc tiêu hủy 88 hộp sữa chua Ba Vì
quá hạn sử dụng. 

1. Chấp hành quy định về tiêu chuẩn,
chất lượng.

- Về công bố tiêu chuẩn áp dụng, chứng
nhận hợp quy, công bố hợp quy.

Các cơ sở sản xuất HĐGS chấp hành tốt
quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng,
chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn
dấu hợp quy, thực hiện biện pháp kiểm soát
chất lượng và ghi nhãn hàng hóa. 

Đối với các cơ sở buôn bán HĐGS thì
phần lớn các mặt hàng phải hợp quy đã có
dấu hợp quy, có công bố áp dụng và có nhãn
hàng hóa đúng quy định. Có 1 cơ sở kinh
doanh lô thuốc trừ sâu (Make Green 55WG)
chưa công bố hợp quy đã bị xử phạt 5,0 triệu
đồng và buộc thu hồi lô thuốc trừ sâu chưa
công bố hợp quy.

- Về lấy mẫu thử nghiệm chất lượng sản
phẩm, hàng hóa.

Đã lấy các mẫu sản phẩm, hàng hóa
tại các cơ sở để thử nghiệm chất lượng, có
01 mẫu phân bón không đạt chất lượng. Cơ
sở có mẫu không đạt đã bị xử phạt 10 triệu
đồng và buộc thu hồi lô phân bón không đạt
chất lượng để tái chế. Ngoài ra, có 01 cơ sở
kinh doanh 88 hộp sữa chua Ba Vì quá hạn
sử dụng, bị xử phạt 1,2 triệu đồng và buộc
tiêu hủy số sữa chua quá hạn.

Kết quả thanh tra chuyên đề
về hàng đóng gói sẵn năm 2015 

CN. Nguyễn Thị Phương *

* Sở KH&CN Thanh Hóa.
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2. Chấp hành các quy định pháp luật về
đo lường.

Có 47/87 cơ sở sử dụng PTĐ nhóm 2 đang
trong hạn kiểm định.

Các mặt HĐGS đều được ghi định lượng
trên nhãn. Đã kiểm tra định lượng 106 lô
HĐGS, có 7 lô không đạt yêu cầu, đã xử phạt
các cơ sở có HĐGS không đạt với số tiền
15,5 triệu đồng.

3. Chấp hành quy định về mã số mã
vạch (MSMV).

Có 16/43 cơ sở sản xuất sử dụng MSMV
có đầu mã (893) và được cấp Giấy chứng
nhận sử dụng MSMV, nộp phí duy trì sử dụng
hàng năm đúng quy định. Có 01 cơ sở sử
dụng MSMV nhưng không xuất trình được
văn bản hợp pháp về quyền sử dụng, bị xử
phạt 2,0 triệu đồng.

4. Chấp hành quy định về sở hữu công
nghiệp (SHCN).

Nhiều cơ sở chú ý đến việc đăng ký, bảo
hộ quyền SHCN, xây dựng, bảo vệ thương
hiệu. Có 25/43 cơ sở sản xuất đã đăng ký
và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn
hiệu, 1 cơ sở được cấp Bằng độc quyền
kiểu dáng công nghiệp, 5 cơ sở đang làm
thủ tục đăng ký bảo hộ. Không phát hiện vi
phạm về SHCN.

Kết quả thanh tra cho thấy cơ bản các cơ
sở chấp hành tốt các quy định về TC-ĐL-CL-
SHCN. Qua thanh tra đã tuyên truyền, phổ
biến và hướng dẫn các cơ sở thực hiện quy
định về TC-ĐL-CL-SHCN trong sản xuất,
kinh doanh HĐGS; phát hiện và xử lý nghiêm
đối với các vi phạm. Các cơ sở đã nhận thức
rõ hơn, chấp hành tốt hơn các quy định của
pháp luật; nghiêm túc chấp hành các quyết
định xử phạt và khắc phục hậu quả. Kết quả
thanh tra cũng cho thấy số cơ vi phạm còn
tương đối cao (10/87 cơ sở, chiếm 11,5%),
nguyên nhân là:

- Nhận thức chưa đầy đủ của các cơ sở về
những quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy
chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm
hàng hóa, Luật đo lường, quy định về mã số
mã vạch.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục

pháp luật về TC-ĐL-CL-SHCN chưa thường
xuyên nên hiệu quả chưa cao.

- Một số cơ sở vì chạy theo lợi nhuận và
đang sử dụng thiết bị công nghệ lạc hậu…
nên vi phạm các quy định về ĐL-CL-MSMV. 

Một số kiến nghị:
- Các cơ quan chức năng quản lý nhà

nước chuyên ngành theo quy định của Luật
Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa tăng cường
hướng dẫn, kiểm tra để các cơ sở sản xuất
kinh doanh thực hiện công bố tiêu chuẩn áp
dụng, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy
đúng quy định.

- Để nâng cao hiệu quả công tác thanh
kiểm tra trong dịp Tết Trung thu, Tết nguyên
đán…, đề nghị các ngành thành viên BCĐ
389 tỉnh, các cơ quan chức năng và các đoàn
thanh, kiểm tra liên ngành của tỉnh tăng
cường phối hợp, trao đổi thông tin về đối
tượng thanh tra, về vi phạm…, hạn chế việc
chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng
thanh tra.

- Đề nghị Bộ KH&CN sớm ban hành Danh
mục HĐGS nhóm 2 theo quy định của Luật
Đo lường.

- Nghị định số 163 của Chính phủ quy định
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
hóa chất, phân bón, vật liệu nổ công nghiệp
quy định mức xử phạt đối với chất lượng phân
bón trong sản xuất, kinh doanh so với quy
định xử phạt về chất lượng tại Nghị định 80
rất khác nhau về mức phạt và khó áp dụng
trong thực tế, không theo giá trị hàng hóa vi
phạm. Ngoài ra, Nghị định 163 không giao
thẩm quyền xử phạt về chất lượng phân bón
cho lực lượng thanh tra chuyên ngành
KH&CN và lực lượng quản lý thị trường. Do
đó, đề nghị Bộ Công thương phối hợp với các
Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trình Chính
phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163 theo
hướng mức xử phạt hành chính về chất lượng
phân bón phải căn cứ theo hành vi và theo
giá trị hàng hóa vi phạm đồng thời phải phù
hợp với Nghị định 80; giao thẩm quyền xử
phạt về chất lượng phân bón cho lực lượng
thanh tra chuyên ngành KH&CN và lực lượng
quản lý thị trường./.
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Nghi thức ngày Tết 
Với người Thái ở Thanh Hóa, thường

25 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng, lớn
nhất trong năm, sau đó là nghỉ ngơi chơi Tết.
Sáng ngày 27 hoặc 28, ông Trưởng bản sẽ
hô hào cả bản tổng vệ sinh. Tối 29 nhà nhà
bắt đầu gói bánh chưng.

Người Thái thường gói hai loại bánh
chưng, màu đen và màu trắng. Để làm bánh
màu đen, họ đốt rơm lên, lấy tro giã lẫn gạo
nếp rồi sàng sạch muội tro, gạo còn lại sẽ có
màu đen. Nhiều nơi không cho nhân bánh vì
quan niệm hương vị của Tết ở trong bánh
chưng chủ yếu ở hương vị của lá dong. 

Sáng 30, các nhà luộc bánh chưng và thịt
lợn. Tối 30 là bữa cơm tất niên, có sự góp mặt
của bà con, bạn bè. Cả đêm người ta thức
uống rượu, hương không bao giờ tắt. Sau lễ
cúng giao thừa bằng thịt, bánh, các đồ thổ
cẩm, bạc nén... nhà nào có chiêng hay cồng
thì mang ra gõ tại nhà.

Mâm cơm Tết của người Thái có một món
không thể thiếu, đó là cá, với các món nướng,
chua, khô... Người Thái kiêng vứt lá dong
xuống gậm sàn, kiêng quét nhà vào ngày
mùng Một Tết. Tối ngày mùng Một họ đã làm
lễ tạ.

Từ chiều mùng Một, thanh niên trong làng,
bản bắt đầu đi chơi. Đến làng nào ăn uống ở
làng ấy, có khi đi đến qua cả mùng 10 mới về.

Các trò chơi khá náo nhiệt, gồm đánh cầu
lông (cầu lông gà), ném còn... 

Lễ hội gội đầu chiều 30 tết 
Người Thái có một lễ hội đặc sắc vào

chiều 30 tết đó là “lễ hội gội đầu”. Tất cả già
làng, trưởng bản, từ già đến trẻ hò nhau
xuống bến sông để tổ chức lễ gội đầu.
Người Thái quan niệm, lễ gội đầu là lễ quan
trọng, mở đầu của các lễ hội trong năm.
Bước vào năm mới mọi người trong thôn bản
đều phải gội đầu để rửa trôi những cái vất
vả, bệnh tật, điều không may mắn của năm
cũ, tống tiễn tai ương, nhọc nhằn, bệnh tật
xuôi theo dòng nước (sông, suối) đi mãi
không lặp lại, đồng thời cầu con người có
sức khoẻ, năm mới tốt lành, gặp điều hay,
làm ăn phát đạt.

TẾT CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI THÁI

ThS. Đoàn Văn Trường*

trên đất Xứ Thanh

Không giống như một số dân tộc ít người một năm thường có nhiều cái Tết, người
Thái ở Thanh Hóa chỉ đón Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, tục đón năm mới của người
Thái có nhiều điều thú vị, mang đậm bản sắc riêng. 

* Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
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Sau khi gội đầu xong, mọi người tham gia
các hoạt động như ném còn, tó má lẹ, múa
xòe cùng các trò chơi dân gian khác. Mọi
người từ bến về đến nhà bắt đầu chuẩn bị
cúng giỗ tổ tiên. Đàn ông là người trụ cột trong
gia đình mới bắt đầu được đến bàn thờ tổ tiên
gọi là “nả hóng” để quét dọn sạch sẽ, thay bát
hương, sắp xếp lại những thứ trên bàn thờ và
cúng tổ tiên, đón năm mới. 

Gọi hồn vào dịp Tết
Một tục lệ không thể thiếu và là nét đặc

trưng của người Thái vào ngày Tết là tục gọi
hồn. Vào tối 29 hoặc 30 Tết, mỗi gia đình thịt
hai con gà, một con cúng tổ tiên, một con gọi
hồn cho những người trong nhà. 

Thầy cúng sẽ lấy áo của từng thành viên
trong nhà, bó chặt một đầu với nhau rồi vắt
lên vai. Tay thầy cúng cầm một cây củi đang
cháy, mang ra đầu làng và gọi hồn. Sau khi
gọi khoảng 2-3 lần, thầy cúng về chân cầu
thang của gia đình này gọi thêm một lần nữa.
Cuối cùng, thầy cúng sẽ buộc một sợi chỉ đen
vào tay từng thành viên của gia đình đó để trừ
tà ma. Sợi chỉ đó phải để tự đứt, nếu dứt đứt
thì chủ nhân dễ bị ốm.

Sáng mùng Một người Thái dậy sớm, múc
nước luộc bánh chưng cho mỗi người uống
một ít. Phụ nữ trong nhà hôm mùng Một Tết
được đem xôi đã đồ ra quạt ở giữa gian cúng
ma nhà. Sau đó người ta dọn ra hai hoặc ba
mâm cúng, mâm đặt trên cao là để cúng tổ
tiên nhà chồng, còn mâm thấp hơn cúng tổ
tiên nhà vợ. Cúng xong, tất cả con trai trong
nhà để cho phụ nữ ăn trước, và chỉ như vậy

mỗi ngày mùng Một Tết (hàng
ngày, phụ nữ ăn cùng hoặc ăn sau
đàn ông).

Tục đón giao thừa “Pông
Chay” 

Người Thái có tục đón giao thừa
“Pông Chay”. Thường cả nhà
không ai ngủ, đèn luôn sáng,
hương nhang không được tàn. Cả
nhà ngồi quanh bếp lửa, làm các
loại bánh trái như bánh ít, bán rán,
đồ cá, moọc, nạp... thỉnh thoảng
chủ nhà lại đánh ba tiếng chiêng
báo hiệu giờ giao thừa sắp đến.

Đúng giờ giao thừa, các loại bánh trái, xôi
đồ, cá khô, xôi cốm... hai cơi trầu (mỗi cơi 8
miếng); một ấm trà xanh, rót 8 chén rượu, tất
cả được xếp vào thúng. Người vợ mở hòm lấy
các loại vải thổ cẩm, khăn váy, quần áo mới,
vòng tay, bạc nén... Những thứ đồ đó được
đem đặt tại bàn thờ ma nhà. Khăn mũ chỉnh
tề, chủ nhà kính cẩn đọc bài cúng “chào đón
tổ tiên xuống tề tựu”. Sau bài cúng, con cái
trong nhà thay phiên nhau túc trực để tiếp
đón tổ tiên.

Ngày nay, ở một số nơi tổ chức các hoạt
động tập thể đêm giao thừa, có hoạt động văn
hóa đã trở thành tập tục khá riêng biệt và độc
đáo của người dân tộc Thái như hái hoa dân
chủ. Hoạt động văn hóa này thường do đoàn
thanh niên, có nơi do hội phụ nữ tổ chức.

Tục gõ sạp ngày tết
Đây là một tục hay. Ngoài ý nghĩa cuộc

sống vật chất và tinh thần của con người còn
thể hiện tâm hồn, cốt cách ứng xử khi giao
tiếp, ăn uống, vui chơi trong những ngày đầu
năm nơi cộng đồng, đặc biệt tại gia đình.

Qua “chín bậc tình yêu”, khách bước lên
sàn nhà. Gia chủ ra tận cầu thang đón rước
và đưa vào gian chính giữa. Trên những chiếc
chiếu hoa mới trải rộng, khách và chủ đưa ra
lời chúc năm mới, cùng nhâm nhi chén trà
ngon để cảm nhận hương vị của núi rừng.
Lúc này, dãy lan can quanh nhà bắt đầu diễn
ra cảnh gõ sạp mừng khách tới chơi, chúc tết.

(Xem tiếp trang 56)
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Trong văn hóa dân gian Việt Nam, con
khỉ có một vị trí đặc biệt và quan trọng.
Trong 12 con giáp, Thân là con Khỉ

đứng hạng thứ 9 của 12 con vật trong Thập
Nhị Địa Chi. Loài Khỉ có đặc tính giống loài
người, thuộc loài có vú, sanh con, thường ở
trong rừng, ưa nhảy nhót, đu chuyền từ cây
này sang cây khác, sống từng đoàn, thông
minh hơn các thú vật khác, thường bắt chước
loài người. Khỉ đi vào
đời sống văn hóa
người châu Á qua
năm Thân, tháng
Thân, ngày Thân,
giờ Thân. Người sinh
tuổi khỉ (Thân) là
một tuổi có nhiều
năng lực, thuộc
trong 4 tuổi tứ sinh:
Dần, Thân, Tỵ, Hợi.
Những người nằm
trong nhóm tuổi này
thường có sức mạnh
đặc biệt không về thể xác thì cũng về tinh
thần. Người tuổi Thân năng động hoạt bát và
là một trong những con giáp có số đào hoa
bậc nhất. 

Trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam,
khỉ cũng được người đời nhắc đến như: “nuôi
khỉ dòm nhà”, “rung cây nhát khỉ”, “nhăn nhó
như khỉ ăn gừng”, “Chuột trù chê khỉ rằng hôi
khỉ lại trả lời cả họ mày thơm”, “hứa hươu hứa
vượn” - Hình tượng con khỉ cũng có rất nhiều
trong Văn học từ cổ chí kim như: Tề Thiên Đại
Thánh trong “Tây Du ký”, sự tích con khỉ… 

Tuổi Thân thuộc tuýp người nhiệt tình,
trầm tĩnh nhưng khá bảo thủ. Người tuổi
Thân thường có cuộc sống gia đình êm ấm
hạnh phúc. Họ cũng luôn đối xử chân thành,

hiền hòa với những người khác. Họ luôn biết
trân trọng bạn đời và dạy dỗ con cái trưởng
thành, thông minh, hoạt bát. 

Trong kinh điển của đạo Phật không thiếu
hình ảnh hài hước, sống động của loài khỉ.
Bộ Jataka, truyện tiền thân Đức Phật, kể về
câu chuyện Đức Phật đã làm một con khỉ
chúa và đem thân mình nối với sợi dây treo
thành một chiếc cầu dây để cứu cả đàn thoát

chết. Đó là hình ảnh
thật cao đẹp mà trong
một kiếp đời khỉ vượn,
Ngài đã làm.

Trong bộ tiểu
thuyết nổi tiếng của
Trung Hoa đã được
Ngô Thừa Ân phỏng
tác theo bộ Đại Đường
Tây Vực ký của Tam
tạng Pháp sư Trần
Huyền Trang, tác giả
đã diễn tả hình ảnh của

một con khỉ hết sức tài hoa, biểu hiện cá tính
một cách sống động. Nhưng con khỉ này là
một hình ảnh triết lý, biểu trưng cho một dòng
tâm thức luôn hoạt động liên tục không bao
giờ biết dừng nghỉ. Duy Thức Tam Thập Tụng
có bài kệ rằng:

“Ý thức thường hiện khởi
Trừ sinh vô tưởng thiên

Cập vô tâm nhị định
Thùy miên dữ muộn tuyệt” 

Chư vị Tổ sư nhận thấy loài khỉ lăng
xăng, nhảy nhót nên mượn hình ảnh này
sánh ví cho tâm thức của con người là “tâm
viên, ý mã” (Tâm như con khỉ chuyền cành,
ý sinh diệt liên tục như con ngựa rong ruổi
ngoài đồng). Đó là hình ảnh so sánh ví von

HÌNH TƯỢNG CON KHỈ TRONG NĂM THÂN

ThS. Lê Thị Sáu*

*Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
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để cho những người tu hành biết nhược điểm
của tâm mà điều phục cho được thuần hóa.
Đối với người Việt Nam, sự hài hước của khỉ
được mọi người hình thành nên câu ca dao
truyền miệng một cách quen thuộc của giới
bình dân:

“Tuổi Thân con khỉ lao chao
Nhảy qua nhảy lại té ào xuống mương”
Hay

“Tuổi Thân con khỉ ăn bần
Chuyền qua chuyền lại té ùm xuống sông”

Đó là hình ảnh con khỉ được dân gian hóa
bằng những câu ca dao vui đùa hóm hỉnh.
Đặc biệt, con khỉ trong dân gian còn được thể
hiện qua một sản phẩm trưng bày, đó là hình
ảnh ba con khỉ. Mỗi con thể hiện một phong
cách: con thì bịt tai, con bịt mắt và con thì bịt
miệng. Nó được làm bằng sành sứ hay đúc
bằng đồng. Đó là một hình ảnh gợi cảm vừa
mang tính giáo dục vừa mang tính triết lý
sống trong cuộc đời.

Người xưa có bài thơ rằng:
“Ăn ở sao cho trải sự đời

Vừa lòng cũng khó há rằng chơi
Nghe như chọc ruột tai làm điếc

Giận dẫu căm gan miệng mỉm cười”
Đây là kinh nghiệm mà người xưa đã chắt

góp nên bài học cho hậu thế. Dẫu không phải
là một giải pháp tốt nhất, nhưng ít ra nó cũng
giúp mọi người tập cho mình có thói quen
nhẫn nhịn để giữ được thái độ hòa khí trong
giao tiếp chuyện trò hoặc quan hệ công việc
với người khác. Khi giận, chúng ta tuôn lời ra
cho hả dạ hay nghe một câu nói trái tai liền
gây mất hòa khí thì chẳng còn tình nghĩa.
Trong giao tiếp, điều đó thật vô cùng tối kỵ vì
nó chẳng lưu lại một sự tao nhã nào để gây
ấn tượng tốt đẹp.

Vì vậy, hình ảnh con khỉ bịt tai, không có
nghĩa là không nghe gì cả, nhưng nó cảnh
báo rằng, chuyện đời chẳng phải là dễ nghe.
Mọi người ai cũng muốn nói điều gì cho mình
có lợi và hay dùng lời tọc mạch để đâm thọc
người này, bêu xấu người kia, luôn nhìn sự sai
quấy ở khắp mọi người. Cho nên bịt tai là
không nghe những chuyện thị phi làm bận
lòng mình, lại không khéo gây phiền hà đến
người khác.

Con khỉ thứ hai là bịt mắt. Bịt mắt là để
đừng nhìn đời bằng con mắt thiển cận hay
thành kiến. Khi thành kiến với ai thì chúng ta
không thể nhìn đúng được sự thật về người
đó, dẫn đến đánh giá sai vấn đề. Vì quá nhạy
cảm với công việc của người khác mà mình
không hài lòng, chúng ta vội chen miệng vào
gây thêm phiền phức. Người đời từng nói “việc
chưa xong chưa vội kết luận”. Cho nên chúng
ta là người bàng quan đừng vội vã khi thấy
một điều gì đó mà mình chưa xem xét kỹ
càng, rồi lại tham gia tranh luận hơn thiệt là
không đúng.

Hình ảnh con khỉ thứ ba là bịt miệng. Miệng
là một cơ quan vô cùng quan trọng trong việc
giao tiếp và thông tin. Nhờ có cái miệng mà
chúng ta trao đổi hiểu biết cũng như mọi nhu
cầu khác trong cuộc sống đời thường. Nhưng
miệng cũng gây không ít phiền toái. Cổ ngôn
nói rằng: “Họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng
khẩu nhập”. Như vậy, chẳng lẽ chúng ta
không nói và một nhu cầu tất yếu là ăn mà
cũng không ăn? Nhưng những lời răn ấy cần
cho chúng ta suy nghĩ, để mỗi khi nói điều gì
không đem họa đến cho mình và người, ăn
những món nào không gây ảnh hưởng đến
sức khỏe, bệnh tật. Cho nên người đời hay
nhắc nhở nhau: “Người ít nói không phải là
người nói ít mà đừng nên nói những gì vô ích”.

Biểu tượng của ba con khỉ là một bài học
lớn để có một năm mới bình yên, chẳng
những một năm mà cả một đời người, sống an
lạc tự tại giữa lòng xã hội vốn đa dạng và phức
tạp này. Đối với người học Phật, ba con khỉ đó
lại là một phương pháp tu tập viên thông cho
hành giả muốn thâm nhập vào Phật trí. Tất cả
chúng ta sẽ tận hưởng một năm mới, năm
Giáp Thân an vui hạnh phúc và đầy hứa hẹn.

Tóm lại, khỉ là một loài động vật quen
thuộc và dễ gây thiện cảm với mọi người. Loài
khỉ cũng đã từng đem lại cho chúng ta nụ cười
sảng khoái. Người mang tuổi khỉ đừng nghĩ
năm Thân sẽ bị “lao chao” để “té nhào” như
khỉ rồi ngần ngại trên con đường công danh
sự nghiệp. Bởi vì loài khỉ hiền lành, sống rất
thân thiện với mọi người, đem nụ cười hạnh
phúc đến cho mọi người thì không lý do gì
người không mang hạnh phúc lại cho nó ./.
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Tùng... cắc... cắc... rồi đảo lại cắc...
cắc... tùng... Ít thì 5, 6, nhiều thì 9, 10 người,
phần lớn là nam thanh nữ tú (con cháu trong
nhà) giỏi văn nghệ tham gia gõ. Trong số
này, một điều khiển trống dập, số còn lại
mỗi người cầm một ống tre hoặc nứa đã cắt
bỏ mấu, đứng thành hàng gõ phối hợp. Mỗi
lần trống dập thì những người cầm ống đồng
loạt trổ ống xuống sàn, rồi đập 2 ống vào
nhau, xen kẽ với âm thanh của trống.

Giữa trống và ống phối hợp sao cho liên
hoàn đều, đúng nhịp. Sự chuyển động của
âm thanh tạo nên không khí trong nhà vừa
sôi động vừa gây hưng phấn cho những
người có mặt. Cuộc vui từ màn gõ sạp độc
đáo này kéo dài tới 15 phút. Khi người nhà
bưng cỗ ra, khách đã đông đủ quanh mâm,
tiếng gõ sạp mới dừng lại.

Khi ăn uống đã tàn, sẽ là màn xòe. Các

cô gái tươi tắn, khăn phiêu rực rỡ hoa văn,
thắt lưng xanh đỏ, áo cỏm cúc bạc, họ chia
nhau tản ra mời khách cùng xòe. Vui tết,
không ai từ chối. Kết thúc, khách xuống
thang, nam thanh nữ tú lại một lần nữa thay
nhau cầm những chai rượu, tiếp tục đứng ở
lan can rót mời chia tay.

Phong tục đón tết của các dân tộc dù
khác nhau nhưng đều có một điểm chung là
trong những ngày đầu năm mới, mọi người
đặc biệt quan tâm đến cách ứng xử với hàng
xóm láng giềng, bạn bè và người thân trong
gia đình. Ai cũng vui vẻ, hồ hởi, thân tình
trong không khí ấm áp của mùa xuân. Ai
cũng sợ to tiếng thì sẽ bị “dông” cả năm.
Đón tết mừng xuân cho dù có khác nhau ở
tục lệ nhưng lại đều gặp nhau ở tinh thần
nhân văn, ở khát vọng ấm no, hạnh phúc và
thịnh vượng./.

tẾt cỔ truYỀn cỦa ngƯỜi thái... (Tiếp theo trang 53)
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