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2 Đóng góp của đội ngũ trí thức trong các hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, 
giai đoạn từ năm 2008 đến nay TS. Nguyễn Ngọc Túy 

9 Tư tưởng của V.I.Lênin về cải cách bộ máy nhà nước trong tác 
phẩm “Thà ít mà tốt” và vận dụng của Đảng ta trong xây dựng 
tổ chức đảng và hệ thống chính trị hiện nay 

ThS. Phạm Bá Thịnh 

14 Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng hành đưa cây 
gai xanh (Boehmeria nivea l.gaudich) trở thành sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thanh Hóa 

TS. Nguyễn Ngọc Túy 

17 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đối với các sáng kiến/đề 
tài nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

ThS. Vũ Thị Hà 

20 Thực trạng và giải pháp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và dịch vụ ở huyện Nga Sơn ThS. Nguyễn Thị Duyên 

24 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế ThS. Vũ Thị Thu Hiền 

27 Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường 
kiểm soát môi trường không khí tại các cơ sở khai thác đá vôi 
trên địa bàn xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

CN. Võ Anh Ngọc, TS. Lê Anh Trung 

33 Kết quả phẫu thuật nội soi cắt dạ dày điều trị ung thư dạ dày 
tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa  

BsCKII. Lưu Ngọc Hùng; BsCKII. Lê Thanh Hoài;  
BS. Hoàng Xuân Minh 

36 Hiệu quả bước đầu chuyển phôi ngày 5 trên bệnh nhân thụ 
tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa  

ThS. BS. Cao Thị Dung  

39 Hiệu quả từ mô hình nuôi tôm 2 giai đoạn ứng dụng công 
nghệ Biofloc và công nghệ Ultrafine Bubble 

KS. Hoàng Thị Thu Hằng  

42 Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất, 
chế biến và tiêu thụ cà rốt, khoai lang theo chuỗi giá trị tại vùng 
đất cát ven biển tỉnh Thanh Hóa TS. Nguyễn Thị Loan 

47 Ảnh hưởng của phương thức nuôi đến sinh lý sinh dục và 
năng suất sinh sản của lợn Táp Ná TS. Đỗ Ngọc Hà 

53 Hội nghị tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định công nghệ 
dự án Nhà máy luyện cán thép DST Nghi Sơn 

TS. Đinh Quang Toàn 

55 Đại hội Đoàn Thanh niên Sở khoa học và Công nghệ Thanh Hóa 
lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -  2027 ThS. Hoàng Quốc Cường

Trong số này

In 500 cuốn tại Công ty CP in báo 
Thanh Hóa; Giấy phép xuất bản                
số: 67/GP-STTTT ngày 16/8/2022 của 
Sở Thông tin và Truyền thông Thanh  
Hóa. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8 
năm 2022.

Ảnh bìa 1: Đồng chí Lê Đức Giang - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại 
biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Tọa 
đàm “Doanh nghiệp Thanh Hóa tích 
cực ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng 
tạo góp phần phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh và bền vững”.Љ
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Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng 
tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực 
lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri 

thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh 
chóng của cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực 
đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi 
quốc gia trong chiến lược phát triển. 

Từ lâu chúng đã đã biết đến tầng lớp trí 
thức hoặc đội ngũ trí thức là một bộ phận 
trong cộng đồng “lao động trí óc” là chủ yếu 
để phân biệt với bộ phận “lao động chân tay”. 
Năm 2008, Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng đã ban hành Nghị quyết Hội nghị TW 7, 
khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Đây là lần đầu tiên Đảng ta ban 
hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về trí thức, 
trong đó đưa ra khái niệm “Trí thức là những 
người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao 
về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng 
lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm 
giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần 
và vật chất có giá trị đối với xã hội”, đồng thời 
khẳng định: “Trí thức Việt Nam là lực lượng 
lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong 
tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây 
dựng kinh tế tri thức, phát triển văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ/TW về trí thức trên địa bàn tỉnh, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 
Chương trình hành động số 54-CTr/TU, ngày 
15/10/2008 về thực hiện Nghị quyết số 27-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng chương 
trình, kế hoạch hành động cụ thể hóa các 
quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đội 
ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực 
tiễn của địa phương, đơn vị; chỉ đạo sơ kết 
định kỳ 05 năm và 10 năm thực hiện Nghị 
quyết số 27-NQ/TW trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

Kết quả xây dựng và phát triển đội ngũ trí 
thức của tỉnh. 

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, 15 
năm qua, đội ngũ trí thức của tỉnh đã ngày càng 
phát triển cả về số lượng và chất lượng. Số người 
có trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tăng 
nhanh. Năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học - công nghệ vào sản xuất và đời sống có 
nhiều tiến bộ. Chất lượng công tác của đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh được 
nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, 
chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 

Nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, đại học 
và sau đại học đến năm 2007, toàn tỉnh có 
trên 71.000 lao động có trình độ từ cao đẳng 
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trở lên, chiếm 1,9% dân số (trong đó có 81 tiến 
sĩ; trên 1.250 thạc sĩ và tương đương; gần 
70.000 đại học, cao đẳng); đến năm 2020 lực 
lượng lao động đang làm việc trong nền kinh 
tế khoảng trên 2,2 triệu người. Trong đó, nhân 
lực hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trên địa bàn tỉnh tăng về số 
lượng và chất lượng: hiện nay có 4.035 người 
tham gia nghiên cứu khoa học: phó giáo sư là 
28 người, tiến sĩ là 219 người, thạc sĩ trên 
1.500 người (số lượng quy đổi toàn thời gian là 
1.539 người, đạt 4,2 người/1 vạn dân - cả 
nước là 7,02 người/1 vạn dân). Đội ngũ cán bộ 
KH&CN trong các tổ chức KH&CN và doanh 
nghiệp KH&CN Thanh Hóa phần lớn có kỹ 
năng nghề nghiệp tốt, là lực lượng nòng cốt 
trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và 
chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất 
và đời sống. Nguồn nhân lực khoa học công 
nghệ của tỉnh tăng về số lượng, chất lượng; đã 
xây dựng được 4 nhóm chuyên gia khoa học 
công nghệ trên các lĩnh vực nông nghiệp, y 
học, công nghệ thông tin; xây dựng được 
31 doanh nghiệp KH&CN, đứng thứ ba toàn 
quốc chỉ sau TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 
Nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao trong 
các tổ chức KH&CN tuy không nhiều, song là 
những cán bộ có trình độ cao và có chuyên 
môn sâu, có kỹ năng nghề nghiệp tốt, có khả 
năng phát hiện, đề xuất và xử lý vấn đề; có 
khả năng đánh giá, khả năng tư duy độc lập, 
sáng tạo; là đội ngũ tiên phong trong các hoạt 
động KH&CN của tỉnh. 

 Đóng góp của đội ngũ trí thức trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ trong 15 năm qua đã đóng góp thiết 
thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ 
thống chính trị, cụ thể: 

Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ trong tỉnh: có bước chuyển 
biến tốt, nhiều hoạt động hợp tác chuyển 

giao, ứng dụng khoa học, công nghệ giữa các 
tổ chức, các doanh nghiệp, các chủ trang trại 
và các hộ nông dân, nhất là trong sản xuất 
nông nghiệp và bảo vệ môi trường... Nhiều 
công nghệ, giống cây trồng mới, các biện 
pháp kỹ thuật được chuyển giao; các mô hình 
sản xuất có hiệu quả được nhân rộng đã và 
đang phục vụ thiết thực cho sản xuất. Hoạt 
động chuyển giao, đổi mới công nghệ cũng 
diễn ra tại các cơ sở sản xuất, như: sản xuất 
vật liệu xây dựng; sản xuất hàng thủ công mỹ 
nghệ; đúc đồng; sản xuất muối; sơ chế, bảo 
quản nông sản…  

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ ngoài tỉnh: Hoạt động hợp 
tác về KH&CN với các Viện nghiên cứu và các 
trường đại học trong nước như: Viện Nghiên 
cứu Hải sản I và III, Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam, Viện Hóa học, Viện Năng 
lượng Nguyên tử, Viện Khoa học Năng lượng, 
Viện Địa chất Khoáng sản, Trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội được chú trọng. Qua hợp 
tác nghiên cứu, một số giống cây trồng, vật 
nuôi năng suất, chất lượng cao, một số kỹ 
thuật tiên tiến đã được chuyển giao vào địa 
bàn tỉnh như: lúa thơm, lúa ngắn ngày, lúa chịu 
mặn; các giống ngô, đậu xanh, đậu tương, lạc; 
các sản phẩm công nghệ cao như dưa Kim 
Hoàng Hậu, giống cam không hạt V2; hoa 
phong lan, địa lan... ; công nghệ nuôi cá nước 
lạnh (cá hồi vân, cá tầm); sản xuất giống thủy 
sản (ốc Hương, hàu Thái Bình Dương); sản 
xuất giống và nuôi thương phẩm nấm ăn, nấm 
dược liệu.....; mô hình sử dụng năng lượng mặt 
trời chiếu sáng đường phố; mô hình xử lý chất 
thải chăn nuôi bằng tháp UASB...  

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ với nước ngoài: Hoạt động 
hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ với các tổ chức nước ngoài đã 
được các doanh nghiệp lớn trong tỉnh chú 
trọng. Điển hình như Công ty CP Mía đường 
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Lam Sơn hợp tác với Viện nghiên cứu mía 
đường Quảng Tây (Trung Quốc), Viện 
nghiên cứu Mía đường Lucknow (Ấn Độ) để 
tuyển chọn và nhân giống mía; hợp tác với 
công ty Flora (Đài Loan), Today (Trung 
Quốc), Thaiochids (Thái Lan) để sản xuất, 
nhân giống hoa phong lan các loại... Hợp 
tác với các công ty Yantan (Đài Loan); 
Oekomineral AG (Đức) để tiếp nhận công 
nghệ sản xuất phân bón thế hệ mới. Xúc 
tiến hợp tác với các trung tâm công nghệ 
GIZEF tỉnh Mitelsachsen (Đức) và thống 
nhất chương trình hợp tác trong các lĩnh vực 
xử lý môi trường, đào tạo, xây dựng vườn ươm 
doanh nghiệp. 

Về số lượng các công trình được công bố 
quốc tế: Từ năm 2011-2021, theo báo cáo 
của Trường Đại học Hồng Đức và Trường 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 
367 công trình nghiên cứu khoa học và bài 
báo được công bố trên các tạp chí quốc tế 
(273 bài trên tạp chí thuộc danh mục Web of 
Science, Scopus1). 

- Kết quả đạt được trong nghiên cứu 
KH&CN: 

Lĩnh vực nông nghiệp: Khoa học và công 
nghệ đã đóng góp trên 30% giá trị gia tăng 
trong sản xuất nông nghiệp, 38% sản xuất 
giống cây trồng, vật nuôi; tỷ lệ giá trị sản 
phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
đạt khoảng 30%, góp phần đưa việt Nam vào 
nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu thế giới 
về gạo, cà phê, hồ tiêu, cao cao, điều nhân2. 

* Trồng trọt: Tiếp tục chọn tạo, tuyển chọn, 
phục tráng, nhân giống cây trồng chủ lực, cây 
trồng có lợi thế cạnh tranh của tỉnh: lúa, ngô, 
mía, cam, đậu tương, bưởi. Đã chọn tạo được 

06 giống lúa thuần, 02 giống ngô, trong đó có 
02 giống lúa được Bộ Nông nghiệp và PTNT 
công nhận giống chính thức (Thuần Việt 2 - 
Bắc Thịnh; HQT6 - Lam Sơn 8) và đang là 
các giống sản xuất chủ lực của tỉnh trong 
những năm gần đây; 01 giống lúa (Thuần 
Việt 7 - Bắc Xuyên) và 01 giống ngô (QT55) 
được công nhận sản xuất thử; phục tráng 
thành công 02 giống lúa (nếp cẩm, nếp cái 
hạt cau), 01 giống mía (mía tím Kim Tân); 
tuyển chọn được nhiều giống lúa, ngô, đậu 
tương, giống lạc, khoai tây có năng suất, chất 
lượng cao, phù hợp với điều kiện tỉnh Thanh 
Hóa: Nếp 98, HT9, Thái Xuyên 111, Gia Lộc 
102, TH3-5, giống lúa Japonica J02, giống 
đậu tương ĐT51, ĐT26 giống Khoai tây 
Concordia, Georgina... Một số đối tượng cây 
trồng mới được đưa vào trồng thử nghiệm tại 
Thanh Hóa như cây Diêm mạch, cây Sachi, 
cây Mắc ca.... Nhiều nghiên cứu để bảo tồn 
và phát triển các cây dược liệu quý, hiếm như: 
Bảo tồn và phát triển loài cây Sâm cau tại 
Vườn Quốc gia Bến En; Sâm cát, Thiên niên 
kiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên; 
Giảo cổ lam, Bảy lá một hoa, Ngải đen tại Khu 
bảo tồn thiên nhiên Pù luông; dược liệu Mã 
tiền, Hà thủ ô, Thổ phục linh tại huyện Quan 
Sơn; đặc biệt là dự án phát triển dược liệu 
Sâm báo theo chuỗi giá trị  đang được triển 
khai tại huyện Vĩnh Lộc đã mở ra hướng đi 
mới, phát triển bền vững nâng cao giá trị trong 
sản xuất nông nghiệp. Một số mô hình ứng 
dụng công nghệ cao, được đưa vào sản xuất 
bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao như: 
mô hình trồng dưa taki Nhật Bản trong nhà 
màng, nhà lưới; mô hình trồng dưa vàng, rau 
hữu cơ; mô hình quản lý nước và dinh dưỡng 
của Israel trong sản xuất các loại rau quả 
(ớt, khoai tây, ngô ngọt) tại Hoằng Hóa. 
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* Chăn nuôi: Ứng dụng các kỹ thuật mới, 
xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn dịch 
bệnh và phát triển bền vững: ứng dụng công 
nghệ sản xuất tinh trâu cọng rạ phục vụ công 
tác cải tạo, nâng cao tầm vóc đàn trâu tại 
Thanh Hóa; mô hình chăn nuôi lợn ngoại 
khép kín an toàn sinh học tại huyện Cẩm 
Thủy; mô hình chăn nuôi bê đực từ đàn bò 
sữa giống ngoại để lấy thịt gắn với chuỗi tiêu 
thụ sản phẩm an toàn thực phẩm; mô hình 
sản xuất giống và nuôi thương phẩm gà Tai 
đỏ theo VietGaHP; mô hình chăn nuôi lợn 
Táp Ná sinh sản và thương phẩm đạt 
VietGAHP; mô hình liên kết chăn nuôi thỏ 
New Zealand theo chuỗi giá trị tại huyện 
Thiệu Hóa.  

* Nuôi trồng thủy sản: nghiên cứu thử 
nghiệm nuôi trồng các đối tượng thủy sản có 
giá trị kinh tế cao như mô hình nuôi thương 
phẩm cá Tầm Nga tại huyện Thường Xuân, 
cá Tầm Nga, cá Trắng tại huyện Lang 
Chánh; mô hình nuôi cá Đen tại huyện Thọ 
Xuân; mô hình nuôi cá Song trong ao đất, 
mô hình nuôi cá giò, tôm hùm tại đảo Hòn 
Mê; mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc. 
Nghiên cứu xây dựng các mô hình liên kết 
theo chuỗi giá trị, mô hình ứng dụng công 
nghệ cao để nuôi trồng thủy sản như: mô 
hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá 
Chẽm theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn 
VietGAP quy mô công nghiệp; mô hình liên 
kết sản xuất và tiêu thụ Tôm càng xanh toàn 
đực; mô hình ứng dụng công nghệ Biofloc và 
UltraFine Bubble nuôi tôm thẻ chân trắng 
thâm canh năng suất cao, đảm bảo an toàn 
thực phẩm. Từ việc triển khai các nhiệm vụ 
KH&CN, đến nay, Thanh Hóa đã làm chủ 
một số công nghệ sản xuất giống để phục vụ 
nuôi thương phẩm như Hàu Thái Bình 
Dương, Cua xanh, Ngao Bến Tre… để cung 
cấp con giống không chỉ trong tỉnh mà còn ở 
các địa phương lân cận. 

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng: Tập 
trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 
nghệ một số lĩnh vực của sản xuất, góp phần 
đa dạng hóa sản phẩm, tăng năng suất, hạ 
giá thành sản phẩm, tận dụng phế phẩm, góp 
phần bảo vệ môi trường, như: nghiên cứu sử 
dụng vật liệu thay thế cát, sỏi tự nhiên cho 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 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; ứng dụng KH&CN sản xuất nấm 
đông trùng hạ thảo, nấm linh chi; ứng dụng 
công nghệ mới vào sản xuất gạch không 
nung Terrazzo; hoàn thiện công nghệ để chế 
tạo máy sấy áp suất thấp, tự động đối lưu 
luồng khí; công nghệ thiết bị tự động sản xuất 
đèn LED phục vụ quảng cáo, truyền thông và 
trang trí đô thị tại Thanh Hóa: ứng dụng công 
nghệ mới vào sản xuất như ứng dụng công 
nghệ (ép thủy lực đa năng và in kỹ thuật số) 
để nâng cao công suất, chất lượng gạch ốp 
lát cao cấp tại Thanh Hóa; ứng dụng công 
nghệ - thiết bị chưng cất chân không để sản 
xuất rượu gạo truyền thống Xứ Thanh; ứng 
dụng công nghệ năng lượng mặt trời và hệ 
thống náo đảo tự động trong sản xuất nước 
mắm truyền thống. 

Lĩnh vực công nghệ thông tin: Nghiên 
cứu xây dựng các phần mềm quản lý nhằm 
kiểm soát tốt hơn cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công 
tác quản lý, giảm thiểu thời gian xử lý công 
việc, thực hiện công khai, minh bạch, đảm 
bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu; ứng 
dụng công nghệ thông tin thiết kế mẫu hoa 
văn và cơ giới hóa một số khâu kỹ thuật đánh 
bóng sản phẩm đúc đồng truyền thống tại 
Thanh Hóa”; xây dựng bộ công cụ phần mềm 
phát triển công nghệ nhà thông minh; xây 
dựng cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng hệ 
thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác 
phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho 
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phòng PC66 Công an tỉnh Thanh Hóa; ứng 
dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông 
tin địa lý GIS nghiên cứu thành lập bản đồ 
phân vùng nguy cơ cháy rừng tỉnh Thanh 
Hóa giai đoạn 2012-2020; ứng dụng công 
nghệ WebGIS xây dựng Atlas điện tử Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa”… 

Lĩnh vực môi trường, ứng phó biến đổi 
khí hậu: Đã tập trung nghiên cứu để đánh 
giá thực trạng môi trường, xây dựng các mô 
hình, đưa ra các giải pháp xử lý, thích ứng 
cũng như giảm thiểu tác động của các chất 
thải đến môi trường như: đã xây dựng thành 
công mô hình xử lý chất thải y tế tại Bệnh 
viện Đa khoa Hàm Rồng; nghiên cứu xây 
dựng mô hình ứng dụng công nghệ lọc sinh 
học sục khí luân phiên để xử lý nước thải sau 
Biogas tại các trang trại lợn trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa” đã xây dựng được mô hình xử lý 
nước thải sau Biogas của trang trại lợn quy 
mô 300 con đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT; 
nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn với công nghệ 
chi phí thấp, dễ vận hành; nghiên cứu để 
hoàn thiện công nghệ như công nghệ lò đốt 
rác thải sinh hoạt công suất 2.000 kg/giờ tại 
huyện Nông Cống; công nghệ, thiết bị tái chế 
rác thải nhựa sản xuất sản phẩm nhựa phục 
vụ nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng...    

Lĩnh vực y - dược: Đã ứng dụng các công 
nghệ mới, kỹ thuật mới trong chẩn đoán và 
điều trị, nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; nghiên cứu 
một số biến chứng mãn tính ở bệnh nhân đái 
tháo đường typpe 2 tại Thanh Hóa năm 2015-
2016; nghiên cứu sự biến đổi Interleukins 6, 
Interleukins 10 và mối liên quan đến độ nặng 
tổn thương và thời điểm phẫu thuật ở bệnh 
nhân đa chấn thương; đánh giá mật độ xương 
và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo 
đường tuppe 2 bằng phương pháp DEXA tại 
Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa;  nghiên cứu 
ứng dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh 

mạch điều trị nhồi máu não sớm; ứng dụng kỹ 
thuật phẫu thuật nội soi kết hợp với phẫu 
thuật mở trong điều trị dị tật không hậu môn 
đối với các bệnh nhân nhi; Nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt thận; ứng 
dụng kỹ thuật phẫu thuật ghép giác mạc điều 
trị bệnh lý giác mạc; ứng dụng kỹ thuật phẫu 
thuật nội soi ngoài phúc mạc đặt mảnh ghép 
nhân tạo điều trị thoát vị bẹn; nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật xét nghiệm Cyfra 21-1, CEA, 
SCC, PRO-GRP trong chẩn đoán và theo dõi 
điều trị ung thư phổi; nghiên cứu ứng dụng kỹ 
thuật chuyển phôi ngày 5 trong thụ tinh trong 
ống nghiệm; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật 
thay máu cho trẻ vàng da sơ sinh bằng 
phương pháp tự động. Qua thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN đã góp phần đào tạo được nhiều 
bác sỹ, kỹ thuật viên nắm vững quy trình kỹ 
thuật phục vụ công tác khám chữa bệnh tại 
các bệnh viện trong tỉnh, giảm tải bệnh nhân 
cho tuyến trên, tiết kiệm chi phí cho gia đình 
bệnh nhân, đưa Thanh Hóa trở thành một tỉnh 
đứng trong tốp đầu về lĩnh vực Y tế.  

Lĩnh vực khoa học- xã hội nhân văn: 
Tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng, 
tổng kết thực tiễn ở một số lĩnh vực chính trị, 
văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, an 
ninh, quốc phòng, cụ thể:  

Về văn hóa, lịch sử: Nghiên cứu các giải 
pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động của chính quyền các cấp; nghiên cứu 
giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 
như: tín ngưỡng thờ các vị thần biển; văn hóa 
ứng xử của cư dân vùng ven biển Thanh Hóa; 
bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật diễn 
xướng Mo của dân tộc Mường huyện Ngọc 
Lặc; khôi phục và đề xuất giải pháp bảo tồn, 
phát huy giá trị văn hóa truyền thống trò 
chiềng làng Trịnh Xá, xã Yên Ninh, huyện Yên 
Định; Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử 
cách mạng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; bảo 
tồn, phát huy giá trị đình làng ở Thanh Hóa; 
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bảo tồn, tôn tạo, phát huy di tích chùa Am 
Các; bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa 
của hệ thống đền thờ ở Thanh Hóa… 

Về giáo dục: Đi sâu đánh giá thực trạng 
công tác, phương pháp và tài liệu giảng dạy 
để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất 
lượng trong công tác dạy, học, nâng cao kỹ 
năng làm việc như: Nghiên cứu thực trạng và 
giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể 
chất tại các trường tiểu học và trung học cơ 
sở; nghiên cứu hệ thống giải pháp nâng cao 
kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động giáo dục ở bậc mầm non; nghiên 
cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, 
quản lý cho hiệu trưởng các trường trung học 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu 
đổi mới giáo dục; nghiên cứu giải pháp nâng 
cao năng lực tiếng Anh đáp ứng nhu cầu hội 
nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ công chức 
cấp tỉnh và cấp huyện; nghiên cứu giải pháp 
nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ công 
chức cấp xã; nghiên cứu giải pháp phát triển 
thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Thanh 
Hóa; nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả 
giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung 
học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Về du lịch: Tập trung nghiên cứu và phát 
triển các tiềm năng du lịch trên địa bàn tỉnh 
như: nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch 
dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi 
Thanh Hóa; nghiên cứu và giải pháp tổ chức 
“Điểm du lịch dân tộc học và sinh thái ở Bản 
Đốc, xã Cổ Lũng và bản Tôm thuộc xã Ban 
Công, huyện Bá Thước; nghiên cứu nâng cao 

năng lực tiếng Anh chuyên ngành cho đội 
ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; nghiên cứu xây 
dựng sản phẩm du lịch từ giá trị văn hóa biển 
tỉnh Thanh Hóa; nghiên cứu giá trị đặc sản 
ẩm thực của tỉnh Thanh Hóa phục vụ phát 
triển du lịch; xây dựng từ điển địa danh lịch sử - 
văn hóa phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thanh 
Hóa; nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch 
cộng đồng ở vùng ven biển tỉnh Thanh Hóa; 
nghiên cứu giải pháp thu hút khách du lịch 
quốc tế đến với tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN đã từng bước đưa 
Thanh Hóa trở thành tỉnh có hoạt động du 
lịch 4 mùa trong năm.  

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ: Thông qua 
việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ đã xây dựng thương 
hiệu, tạo lập và phát triển nhãn hiệu cho 
17 sản phẩm đặc trưng (gồm 12 Nhãn hiệu 
tập thể; 2 nhãn hiệu chứng nhận; 2 chỉ dẫn 
địa lý; phát triển thương hiệu Rượu Tỏa 
dương thành phố Thanh Hóa) của tỉnh3. 
Đến nay, toàn tỉnh có 463 chủ thể (315 tổ 
chức, 148 cá nhân) được cấp tổng cộng 
1.142 văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp; trong đó 1.138 văn bằng bảo hộ 
trong nước (4 sáng chế; 4 giải pháp hữu ích; 
4 chỉ dẫn địa lý; 84 kiểu dáng công nghiệp; 
1.038 nhãn hiệu) và 8 nhãn hiệu được bảo 
hộ quốc tế. Hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở 
hữu trí tuệ: năm 2018 có 02 tổ chức, cá nhân 
được hỗ trợ 70 triệu đồng; Năm 2019 có 
12 tổ chức, cá nhân được hỗ trợ 120 triệu đồng.  
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3 Gồm 12 Nhãn hiệu tập thể (“Kẹo nhãn Lang Chánh” của huyện Lang Chánh; “Miến gạo Thăng 
Long”, “Nón lá Trường Giang” của huyện Nông Cống; “Tơ Hồng Đô” của huyện Thiệu Hóa; “Nước mắm 
Khúc Phụ” của huyện Hoằng Hóa; Mắm tép Hà Yên của huyện Hà Trung; “Nước mắm Sầm Sơn” và 
“Mực khô Sầm Sơn” của TP Sầm Sơn; “Bánh răng bừa Xuân Lập”, “Xuân Thành”, “Bánh gai Tứ Trụ” của 
huyện Thọ Xuân; “Ngao Hậu Lộc” của huyện Hậu Lộc); 2 nhãn hiệu chứng nhận (Tương Làng Ái của 
huyện Yên Định; “Cam Vân Du” của huyện Thạch Thành); 2 chỉ dẫn địa lý (“Cổ Lũng” cho sản phẩm vịt 
huyện Bá Thước; “Thường Xuân” cho sản phẩm Quế Ngọc huyện Thường Xuân); phát triển thương hiệu 
Rượu Tỏa dương, Tp Thanh Hóa.



Nhiều sản phẩm địa phương được xây dựng 
tiêu chuẩn và bảo hộ về SHTT thông qua việc 
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN4; xây dựng và 
quản chỉ dẫn địa lý “Cổ Lũng” cho sản phẩm 
vịt của huyện Bá Thước. Đây là điều kiện và 
là cơ sở thuận lợi để các doanh nghiệp tham 
gia vào thị trường thế giới và khu vực. 

Có thể nói, đóng góp của đội ngũ trí thức 
trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong 15 năm qua đã góp phần 
đưa kinh tế của tỉnh có bước tăng trưởng khá: 
giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng kinh tế của 
tỉnh đạt kết quả tích cực, tốc độ tăng trưởng 
tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 
đạt 9,4%, trong đó giai đoạn 2011-2015 tăng 
7,5%/năm và giai đoạn 2016-2020 tăng 
11,3%5. Năm 2021, GRDP ước đạt 8,85%, 
đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố; thu ngân sách 
đạt 39.968,4 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến 
nay, vượt 50,4% dự toán, đứng thứ 8 cả 
nước6. Hoạt động KHCN đóng góp cho tăng 
trưởng tổng sản phẩm GRDP thông qua yếu 
tố năng suất tổng hợp (TFP) giai đoạn 2016-
2020 ước đạt 38,56%, tăng nhiều lần so với 
giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt 6,2%.  

Nhằm xây dựng phong trào nghiên cứu 
khoa học, đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng 
dụng các tiến bộ KH&CN vào phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và cũng là để vận động, 
tuyên truyền, khuyến khích, động viên, thu 
hút đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ 
và các tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt 
động nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, năm 2020, Hội đồng khoa 

học tỉnh Thanh Hóa đã quyết định tặng giải 
thưởng khoa học công nghệ Thanh Hóa lần 
thứ nhất cho 06 công trình và cụm công trình 
của các nhóm tác giả, trong đó có 03 giải Bạc 
và 3 giải Đồng.  

Để tiếp tục phát huy những đóng góp của 
đội ngũ trí thức trong các hoạt động nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa, năm 2021, Sở KH&CN đã chủ trì 
tham mưu và được Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh ban hành Kế hoạch về ứng dụng các 
công nghệ mới của cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Thanh Hóa, Chính sách khuyến khích 
phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá 
trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh 
Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Đề án phát triển 
KH&CN tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 
2025; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí 
tuệ; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp KH&CN, doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; Kế hoạch áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia 
TCVN ISO 9001.  

Ngành KH&CN tỉnh Thanh Hóa tin tưởng 
rằng với sự đóng góp của đội ngũ trí thức 
trong các hoạt động nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ sẽ góp phần xây 
dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển toàn diện, 
ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại 
theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 58-
NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và 
phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045”./.
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4 Như: Chè Lam Phủ Quảng; Mắm tép Hà Yên; Tơ Hồng Đô; Bánh gai Tứ Trụ; Quế Thường Xuân; 
Nón lá Trường Giang; Tương Làng Ái; Nước mắm Khúc Phụ; Kẹo Nhãn Lang Chánh... 

5 Báo cáo Quy hoạch phát triển tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

6 Báo cáo số 121-BC/TU ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; mục 
tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2022. 
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Tác phẩm “Thà ít mà tốt” được viết vào 
đầu tháng 3/1923 là một trong những 
tác phẩm cuối đời của V.I.Lênin phản 

ánh thực tiễn xây dựng bộ máy nhà nước 
Nga trong điều kiện bị chủ nghĩa đế quốc 
bao vây, cấm vận, tìm cách tiêu diệt; đồng 
thời là sự phát triển sáng tạo những tư 
tưởng lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen 
trong xây dựng Đảng, bộ máy nhà nước. Sự 
ra đời của tác phẩm đánh dấu một bước 
tiến mới trong nhận thức về bộ máy nhà 
nước, về yêu cầu phải cải cách nó để phát 
triển cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) 
ở nước Nga nói riêng, phát triển cách mạng 
XHCN thế giới nói chung. 

Sau hơn hai năm thực hiện “chính sách 
kinh tế mới (NEP), nước Nga đã có nhiều 
tiến bộ, đặc biệt là kinh tế của nông dân đã 
bước đầu ổn định, liên minh công nông 
được củng cố, tăng cường. Song, giai đoạn 
này cũng bộc lộ những yếu kém, bất cập 
trong bộ máy Nhà nước Xô viết mà điển 
hình thông qua thực trạng của “Bộ dân ủy 
Thanh tra công nông”. Đánh giá thực trạng 
này, V.I.Lênin khẳng định: “Tình hình bộ 
máy nhà nước của ta rất đáng buồn, nếu 
không muốn nói là rất tồi tệ”1. Đó là sự cồng 
kềnh, tăng về số lượng, song chất lượng 
kém, quan lưu xa rời quần chúng, phô trương 

hình thức song rất thủ cựu, rụt rè”2… và do 
vậy hiệu quả hoạt động kém. Sau 5 năm 
nhà nước Xô viết đã ra sức cải tiến bộ máy 
của mình, song quá trình này, trên thực tế 
diễn ra một cách hời hợt, chạy theo số 
lượng, do đó các hoạt động, cải cách là “vô 
bổ”, “vô hiệu”, “vô ích”, “thậm chí còn vô 
hại” vì nó đã làm cho “những cơ quan và 
đầu óc của chúng ta đông cáu lại”3. Nguyên 
nhân của những yếu kém nói trên “bắt 
nguồn từ quá khứ”, một quá khứ đã bị lật đổ 
nhưng chưa bị tiêu diệt, còn khả năng tồn 
tại. Cái đó V.I.Lênin khái quát trong khái 
niệm “văn hóa”. 

Xét trên từng lĩnh vực: Về kinh tế nước 
Nga là nước nông nghiệp với cơ cấu giai cấp - 
xã hội chủ yếu là nông dân (chiếm gần 70% 
dân số), giai cấp công nhân chiếm hơn 10%; 
về chế độ chính trị, ở nước Nga trước cách 
mạng XHCN tháng Mười vẫn là chế độ 
chuyên chế phong kiến. Do đó, tư tưởng phổ 
biến trong xã hội Nga vẫn là tư tưởng tiểu tư 
sản, gia trưởng phong kiến. Ngay tư tưởng tư 
sản cũng chưa thành phổ biến, chưa chi phối 
đời sống tinh thần xã hội Nga. V.I.Lênin cũng 
khẳng định, ở nước Nga trước hết cần phải 
kế thừa những giá trị tiến bộ và “vứt bỏ 
những hình loại tiêu biểu đặc biệt của cái thứ 
văn hóa tiểu tư sản, nghĩa là thứ văn hóa 

TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN VỀ CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
TRONG TÁC PHẨM “THÀ ÍT MÀ TỐT” VÀ VẬN DỤNG 

CỦA ĐẢNG TA TRONG XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG 
VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HIỆN NAY 

 
       ThS. Phạm Bá Thịnh *

* Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
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quan liêu hay văn hóa phong kiến”4, “trong 
thời đại cách mạng… đã đưa chúng ta, trong 
5 năm qua, từ chế độ Nga Hoàng đến chế 
độ Xô viết, thì cố nhiên là không thể nào 
khác thế được”5. Một nguyên nhân khác là 
do cuộc chiến tranh và can thiệp của chủ 
nghĩa đế quốc gây ra. 

Xem xét bản chất và những biểu hiện cụ 
thể của Nhà nước Xô viết XHCN, V.I.Lênin 
cho rằng, mặc dù hình thức phải phù hợp với 
nội dung, hiện tượng phản ánh cái bản chất, 
nhưng hình thức và nội dung không phải là 
đồng nhất, bản chất và hiện tượng không 
phải là một. Quan hệ này thể hiện trong nhà 
nước chuyên chính vô sản được V.I.Lênin 
diễn đạt “đó là một nhà nước kiểu tư sản 
nhưng không có giai cấp tư sản”. Không có 
giai cấp tư sản trong nhà nước XHCN là sự 
khác nhau về bản chất giai cấp. Nhà nước 
kiểu tư sản, nghĩa là hình thức tổ chức hoạt 
động của nhà nước chuyên chính vô sản còn 
nhiều điểm giống nhà nước tư sản. Do đó, 
những biểu hiện của nó trong hoạt động, 
thông qua con người cụ thể, những tổ chức 
cụ thể (nhất là ở thời kỳ mới ra đời), nhà 
nước XHCN khó tránh khỏi những khuyết 
điểm (khuyết tật) của kiểu nhà nước cũ. 

Từ thực trạng yếu kém của một bộ máy 
nhà nước cùng yêu cầu cải tiến bộ máy nhà 
nước theo hướng thật sự mới, có hiệu lực, có 
uy tín, xứng đáng với danh hiệu Nhà nước 
Xô viết XHCN của đại đa số nhân dân lao 
động, V.I.Lênin đã khẳng định: Phương 
châm cải cách nhà nước Xô viết là “Thà ít 
mà tốt” và đây cũng chính là tiêu đề mà 
Người đặt cho tác phẩm của mình. Đó là 
phương châm: “coi trọng chất lượng, hiệu 
quả hoạt động của bộ máy nhà nước”. Do 
đó, phải lấy chất lượng và hiệu quả của 
chính quá trình cải cách bộ máy nhà nước 
làm tiêu chuẩn đánh giá kết quả.  

Biểu hiện cụ thể là: Một là, coi trọng chất 
lượng, “đặc biệt là keo cú về mặt số lượng”6; 
hai là, tiến hành có trọng điểm, đặc biệt là 
cải cách ở những bộ phận then chốt có ý 
nghĩa quyết định, không làm tràn lan chạy 
theo số lượng; ba là, phải hết sức thận trọng 
không nên vội vàng, hấp tấp. V.I.Lênin 
khẳng định, cải cách bộ máy nhà nước 
không phải là việc dễ dàng vì chính trị nói 
chung, nhà nước nói riêng là lĩnh vực hết sức 
nhạy bén, không thận trọng có thể dẫn tới 
lôn xộn, mất ổn định; Nhà nước Xô viết mới 
ra đời còn mang nhiều đặc điểm của nhà 
nước cũ đã tồn tại nhiều thế kỷ ở Nga, không 
dễ dàng thay đổi được; một số cán bộ nhà 
nước lo sợ mất quyền lợi của chính họ hoặc 
quyền lợi của người thân, bạn bè sinh ra vị 
nể cá nhân… 

V.I.Lênin cũng nêu rõ những điều kiện 
cải cách bộ máy nhà nước và phương pháp 
tiến hành: Về những điều kiện: “một là, 
những công nhân hăng hái đấu tranh cho 
CNXH”7. Có thể coi đây là yếu tố tình cảm, 
ý chí và bản lĩnh cách mạng; “hai là, những 
yếu tốt kiến thức, học thức, giáo dục…”8. 
Đây chính là yếu tố nhận thức cách mạng 
(tri thức cách mạng) đảm bảo cho hoạt 
động của cán bộ, công nhân… mang tính tự 
giác - nhân tố không thể thiếu trong quá 
trình giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh 
lịch sử của mình. Trong hai điều kiện này, 
theo V.I.Lênin, nước Nga rất thiếu yếu tố tri 
thức (kiến thức, học thức, giáo dục). Đó là 
nguyên nhân chủ quan, nhưng lại mang 
tính khách quan trong hoàn cảnh nước 
Nga, làm cho bộ máy Nhà nước Xô viết 
mắc nhiều khuyết điểm trong tổ chức và 
hoạt động. Vì vậy, muốn đổi mới bộ máy 
nhà nước Xô viết, toàn Đảng, Nhà nước và 
mỗi người phải đặt cho mình nhiệm vụ: “học 
tập”. V.I.Lênin viết: “một là học tập, hai là 



11SỐ 02/2022

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

học tập, ba là học tập mãi”9. Phải làm cho 
học thức ấy không nằm trên giấy hoặc là 
một lời nói theo mốt; mà phải làm sao cho 
học thức đó ăn sâu vào trí não, trở thành 
một bộ phận khăng khít trong cuộc sống 
của chúng ta. Về phương pháp tiến hành: 
V.I.Lênin chỉ ra điểm bắt đầu của cải cách 
bộ máy nhà nước là: Tập trung cho cơ quan 
thanh tra những cán bộ tốt nhất, có năng 
lực để kiện toàn bộ máy nhà nước hiện đại, 
từ đó đánh giá đúng tình hình về số lượng, 
chất lượng, cơ cấu tổ chức. Chỉ trên cơ sở 
đánh giá đúng tình hình cán bộ, bộ máy 
nhà nước mới có thể đưa ra chủ trương và 
thực hiện tinh giản biên chế, đồng thời sắp 
xếp bộ máy tổ chức một cách hợp lý. Tư 
tưởng của V.I.Lênin về cải cách bộ máy nhà 
nước trong tác phẩm “Thà ít mà tốt” đã có 
tác dụng to lớn đối với việc xây dựng và bảo 
vệ Nhà nước Nga Xô viết trong những năm 
đầu của cuộc cách mạng XHCN. Đó cũng 
chính là bài học quý giá, có ý nghĩa to lớn 
đối với Đảng ta trong công tác xây dựng tổ 
chức Đảng và hệ thống chính trị hiện nay. 

Trong sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước 
ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng hết sức chú 
trọng tới việc cải cách bộ máy nhà nước, 
theo quan điểm Hồ Chí Minh, cần gọn nhẹ, 
có hiệu lực, phù hợp với từng giai đoạn để 
phục vụ đắc lực cho mục tiêu hoạt động của 
Nhà nước, tất cả vì sự phát triển của đất 
nước, vì lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, 
không vì lợi ích của cá nhân nào. Chức vụ, 
quyền hạn của cán bộ, công chức trong bộ 
máy nhà nước là do dân ủy thác, ủy quyền 
để làm việc cho dân, không vì chủ nghĩa cá 
nhân. Điều này, thể hiện rõ trên những 
phương diện sau: về xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức đủ đức và tài: Chủ tịch Hồ 
Chí Minh luôn luôn đề cao vị trí, vai trò của 
đội ngũ cán bộ, công chức. Người coi cán 

bộ nói chung “là cái gốc của mọi công việc”, 
“muôn việc thành công hay thất bại đều do 
cán bộ tốt hay kém”10. Để xây dựng một 
Nhà nước pháp quyền vững mạnh, vấn đề 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức được 
Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Nói một 
cách tổng quát nhất về yêu cầu đối với đội 
ngũ này, theo Hồ Chí Minh, đó là những 
người vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là 
gốc; đội ngũ này phải được tổ chức hợp lý, 
có hiệu quả. Về đề phòng và khắc phục 
những tiêu cực trong hoạt động của Nhà 
nước: Xây dựng một Nhà nước của dân, do 
dân, vì dân không bao giờ tách rời với việc 
làm cho Nhà nước luôn trong sạch, vững 
mạnh. Điều này luôn luôn thường trực trong 
tâm trí và hành động của Hồ Chí Minh. Khi 
nước nhà giành được độc lập, chính quyền 
cách mạng còn non trẻ cũng như lúc cách 
mạng chuyển giai đoạn, Hồ Chí Minh càng 
chú ý hơn bao giờ hết đến việc bảo đảm sự 
trong sạch, vững mạnh của các cấp chính 
quyền, bởi vì thường những lúc đó cách 
mạng đứng trước những thử thách rất gay 
gắt và những tiêu cực rất dễ trở thành nguy 
cơ làm biến chất Nhà nước. Về việc tăng 
cường tính nghiêm minh của pháp luật: 
Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật 
đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách 
mạng Hồ Chí Minh đã kết hợp một cách 
nhuần nhuyễn giữa quản lý xã hội bằng 
pháp luật với phát huy những truyền thống 
tốt đẹp trong đời sống cộng đồng người Việt 
Nam được hình thành qua hàng nghìn năm 
lịch sử (kết hợp nhuần nhuyễn cả “đức trị” 
và “pháp trị”)…  

Quán triệt lý luận của V.I.Lênin và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh về cải cách bộ máy nhà 
nước, Đảng và Nhà nước ta ban hành nhiều 
nghị quyết, chỉ thị, quy định, chính sách 
nhằm hoàn thiện việc tổ chức bộ máy của 
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Đảng và hệ thống chính trị hiện nay như: 
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, 
Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII “Về một số vấn đề về 
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu 
lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 22-NQ/TW, 
ngày 15-3-2018 “Về tiếp tục đổi mới, sắp 
xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 
37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 “Về 
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 
huyện và xấp xã”; Kết luận số 34-KL/TW, 
ngày 7 tháng 8 năm 2019 “Về thực hiện một 
số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 - 
NQ/TW”; Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 15 
tháng 4 năm 2019 “Về kế hoạch sắp xếp các 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong 
giai đoạn 2019 - 2021”; Quy định số 10-
QyĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2018 “Về 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối 
quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ 
cấp ủy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương”… Nhìn chung, tổ chức bộ máy của hệ 
thống chính trị được sắp xếp tinh gọn hơn; 
giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số 
lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đẩy mạnh 
phân cấp, phân quyền, xây dựng chính 
quyền điện tử… nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động. Một số mô hình tổ chức mới được 
thực hiện thí điểm đã góp phần tinh gọn bộ 
máy, đổi mới cơ chế hoạt động, phương thức 
lãnh đạo, quản lý điều hành theo hướng hiệu 
lực, hiệu quả hơn. Các đơn vị hành chính 
cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố được 
hợp nhất, sắp xếp lại cho phù hợp. Biên chế 
của hệ thống chính trị có xu hướng giảm liên 
tục, cơ bản đảm bảo lộ trình theo quy định. 
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy tính gọn gắn 
với tinh giản biên chế đã góp phần giảm chi 
thường xuyên, tăng chi cho đầu tư phát triển, 

cụ thể: “Tính đến ngày 31/12/2019, giảm 
4 đầu mối trực thuộc Trung ương, 97 đồi mối 
trực thuộc cấp tỉnh; 6 tổng cục và tương 
đương; 19 cục, vụ, 90 đơn vị sự nghiệp công 
lập ở Trung ương; 3.768 phòng, đội và tương 
đương; giảm 4.963 đơn vị sự nghiệp công 
lập ở địa phương, giảm 10.386 cấp trưởng, 
cấp phó ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức hành 
chính cấp tỉnh, cấp huyện. Giảm 3.306 cấp 
trưởng, 4.080 cấp phó ở các đơn vị công lập 
ở địa phương. Biên chế khối Đảng, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã 
giảm 12,24%; đã giảm 41.089 người hoạt 
động không chuyên trách cấp xã và 
222.351 người hoạt động không chuyên 
trách ở thôn, tổ dân phố so với thời điểm 
30/4/2015). Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 
2020, đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp 
huyện, 565 đơn vị hành chính cấp xã; các 
tỉnh, tỉnh thành phố đã giảm 20.910 thôn, tổ 
dân phố”11. “Tuy vậy, việc hoàn thiện mô 
hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị 
cho phù hợp với tình hình thực tiễn còn 
chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy ở một số nơi 
thiếu kiên quyết, đồng bộ và chưa đạt mục 
tiêu đề ra; cá biệt còn nóng vội, chưa có 
bước đi vững chắc. Tinh giản biên chế mới 
tập trung giảm số lượng, chưa thật sự gắn 
với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng 
bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động. Xây dựng vị trí việc làm còn lúng 
túng, tiến độ triển khai còn chậm so với mục 
tiêu đề ra”12. Chính vì vậy, để thực hiện tốt 
nhiệm vụ này và kế thừa quan điểm của Đại 
hội XI, XII của Đảng, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định và có 
những nhiệm vụ, giải pháp hoàn hiện tổ 
chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị, đó là: 
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Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức, 
tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong 
các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng 
đầu về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và 
tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động của hệ thống chính trị. Tiếp tục 
hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống 
chính trị; xác định rõ hơn chức năng, nhiệm 
vụ và cơ chế hoạt động của các tổ chức 
trong hệ thống chính trị; quan tâm đổi mới 
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội, nhất là tổ chức công 
đoàn đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ 
của thời kỳ phát triển mới. 

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, 
đồng bộ đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu 
nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền 
của Đảng. Sơ kết, tổng kết những mô hình 
thí điểm và nhân rộng những mô hình mới 
có hiệu quả. Đẩy mạnh sắp xếp theo 
hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công 
lập và xã hội hóa các dịch vụ công ở những 
nơi có đủ điều kiện. Hoàn thiện thể chế, 
bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa pháp 
luật của Nhà nước với quy định của Đảng 
về tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống 
chính trị. Đánh giá, hoàn thiện mô hình tổ 
chức đảng theo ngành, lĩnh vực và những 
nơi có đặc điểm riêng. 

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các 
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và 
nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh 
phù hợp với quy hoạch tổng thể các đơn vị 
hành chính các cấp, đồng thời sắp xếp tổ 
chức bộ máy các cơ quan, đơn vị ở Trung 
ương theo lộ trình. 

Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên 
chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức theo vị trí việc làm. Nghiên 
cứu, hoàn thiện cơ chế lựa chọn, đánh giá, 
sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác 
tư tưởng; giải quyết kịp thời chế độ, chính 
sách đối với các trường hợp do ảnh hưởng 
trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh 
giản biên chế. 

Tóm lại, từ thực tiễn xây dựng tổ chức 
Đảng và hệ thống chính trị ở nước ta hiện 
nay đã chứng minh tính chất khoa học 
trong các quan điểm của V.I.Lênin về đánh 
giá đúng bộ máy nhà nước, tiến hành một 
cách có nguyên tắc, có hình thức, bước đi 
phù hợp bởi thực tế lịch sử; đồng thời khẳng 
định tính sáng tạo của Đảng ta trong quá 
trình đổi mới, cải cách bộ máy nhà nước, 
nhờ đó mà công cuộc đổi mới đạt được 
những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, 
quốc phòng... góp phần sớm hiện thực hóa 
mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở 
thành nước phát triển, theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa”13./. 

 

Trích nguồn và tài liệu tham khảo: 
[1] V.I.Lênin. Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến - 

Matxcơva, 1978, tr 442. 
[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9] Sđd, tr.451, 445, 

442, 443, 443 - 445, 444, 446.  
[10] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, 

H.2004, tập 5, tr.269. 
[11], [12] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II Nxb 
Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội - 2021, tr 182, 
tr 183; tr 184. 

[13] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I Nxb Chính 
trị quốc gia sự thật, Hà Nội - 2021, tr 27.
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Tháng 6/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư 
Phát triển Sản xuất và Xuất nhập khẩu 
An Phước (Công ty An Phước) đã được 

Dự án FIRST - Bộ Khoa học và Công nghệ tài 
trợ tiểu dự án: “Làm chủ công nghệ trồng và 
chế biến tơ sợi chất lượng cao từ cây gai xanh 
phục vụ cho ngành dệt may với công suất 
2.500 tấn/năm” trong thời gian 28 tháng 
(6/2017 - 30/9/2019), với mục tiêu tổng quát 
là: Làm chủ các qui trình công nghệ từ khâu 
sản xuất giống, kỹ thuật canh tác và chế biến 
tơ sợi chất lượng cao từ cây gai xanh đạt chất 
lượng tương đương với sợi gai nhập khẩu giá 
thành cạnh tranh. Đổi mới sáng tạo biến cây 
gai hoang dại thành cây trồng quy mô lớn 
theo chuỗi giá trị khép kín trong sản xuất  
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tạo ra 
sản phẩm sợi gai đạt giá trị chất lượng thẩm 
mỹ cao như độ bóng, mịn, bền đẹp hấp dẫn 
với người tiêu dùng và sợi cao cấp phục vụ 
ngành dệt may trong nước, từng bước đưa 

Việt Nam trở thành thủ phủ xuất khẩu sợi gai 
sau Trung Quốc. 

Công ty An Phước chọn lựa Thanh Hóa là 
địa điểm chính để triển khai Dự án “Làm chủ 
công nghệ trồng và chế biến tơ sợi chất lượng 
cao từ cây gai xanh phục vụ cho ngành dệt may 
với công suất 2.500 tấn/năm”. Đây là một cơ 
hội tốt nhằm đẩy mạnh phát triển nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy 
mô lớn, gắn sản xuất với chế biến và thị 
trường tiêu thụ theo chuỗi giá trị, tạo chuyển 
biến đột phá từ sản xuất nông nghiệp truyền 
thống sang làm kinh tế nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. 

Việc phát triển cây gai xanh nguyên liệu 
trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đem lại hiệu 
quả, cho thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần so với 
cây trồng khác trên cùng một đơn vị diện tích. 
Bên cạnh lợi ích kinh tế rõ rệt, cây gai xanh 
còn có tác dụng phục hồi đất rất lớn. Do đó, 

KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
ĐỒNG HÀNH ĐƯA CÂY GAI XANH (BOEHMERIA NIVEA L.GAUDICH)                 

TRỞ THÀNH SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP CHỦ LỰCCỦA TỈNH THANH HÓA 
 

            TS. Nguyễn Ngọc Túy *

* Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa.

Gai xanh (Boehmeria nivea L.Gaudich) là một trong những cây lấy sợi 
từ vỏ rất có giá trị vì sợi gai có nhiều đặc tính quý, sợi gai bóng, mịn và 
có độ óng ánh ngang với sợi tơ tằm. Đặc biệt sợi gai có độ bền cao nhất 
trong các loại sợi thực vật, có khả năng kháng khuẩn, chịu ẩm tốt, chịu 
được nấm mốc… Do đó, sợi gai là nguyên liệu tốt để sản xuất quần áo 
thời trang cao cấp cũng như những mặt hàng có giá trị khác. Ngoài ra, 
cây gai còn là cây trồng có khả năng chống xói mòn đất, bảo vệ môi 
trường rất hiệu quả và là một cây dược liệu quý. 
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cây gai xanh được xem là hướng phát triển 
cây trồng mới, tạo việc làm, tăng thu nhập 
cho người dân và cải tạo, phục hồi chất 
lượng đất nông nghiệp. Kết quả sản xuất thử 
từ vụ Thu Đông 2017 - Xuân Hè 2018 tại 
Thanh Hóa cho thấy: Giống gai xanh AP1 ổn 
định về mặt di truyền, sinh trưởng tốt, đẻ 
nhánh khỏe, thân thẳng, ít đốt, không phân 
cành, và có nhiều đặc tính ưu việt, năng suất 
đạt 98,3 tấn/ha/4 lần thu hoạch, tức là 1,2 - 
1,39 tấn/ha/lần thu hoạch, năng suất cao hơn 
đối chứng 20-25%, chất lượng xơ tốt đáp ứng 
được yêu cầu về nguyên liệu thô cho nhà 
máy chế biến tơ sợi Cẩm Tú, Cẩm Thủy. 
Giống gai AP1 nhiễm nhẹ hoặc rất nhẹ sâu 
bệnh hại và có khả năng chống chịu tốt với 
các điều kiện bất thuận môi trường như hạn, 
nóng, lạnh. Trồng gai xanh AP1 đã mang lại 
hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với các cây 
trồng khác như mía, ngô và sắn.  

Thu hoạch, sơ chế sợi gai thủ công đang 
được áp dụng ở các hộ gia đình để tách vỏ 
khỏi thân cây gai đòi hỏi kỹ thuật và kinh 
nghiệm vì sợi gai không dễ dàng bị tách ra 
khỏi các mô gỗ bằng cách giầm như phương 
pháp thu sợi ở các loại cây khác như lanh, gai 
dầu hay đay. Tách vỏ là quá trình tách phần 
bẹ ra khỏi thân gai, sợi gai nằm ở phía trong 
cùng của phần bẹ. Gai sau khi cắt phải bóc 
và cạo ngay kẻo khô nhựa, trường hợp diện 

tích lớn không bóc và cạo kịp thì cũng không 
được để quá 03 ngày kể từ ngày cắt, với điều 
kiện giữ cây thật tươi bằng cách tuốt sạch lá, 
bó thành bó xếp đứng, rưới nước và có mái 
che. Chế biến gai là một khâu tốn nhiều công 
nhất trong nghề trồng gai. Cạo thủ công giỏi 
1 công chỉ cạo được 5 kg. Sau khi cắt gai phải 
chăm sóc liền tay (làm cỏ, xới xáo, bón thúc) 
tốn khoảng 60 - 70 công/ha, đối với mỗi lứa 
thu hoạch và chăm bón phải thực hiện trong 
vòng 3 ngày. Các công việc từ cắt đến bóc 
cạo phải hoàn thành trong 5 ngày. Hằng năm 
thu hoạch 4 - 5 lần/năm, vì vậy nhu cầu lao 
động với số lượng lớn cho khâu thu hoạch và 
tuốt vỏ gai đang là khó khăn thách thức lớn 
đối với việc phát triển vùng nguyên liệu gai. 

Thu hoạch, sơ chế sợi gai bằng máy sơ 
chế vỏ gai SC2019 (tuốt vỏ gai) do Công ty 
An Phước cung cấp, với quy trình đơn giản là: 
Nắm một lượng thân cây nhất định bằng cả 
hai tay, đưa phần ngọn vào máy tuốt, di 2-3 
lần, 70% lượng thân lá cây gai sẽ được hai 
quả lô máy tuốt tách ra khỏ vỏ, sau đó đảo 
chiều đưa phần gốc vào máy, di 2-3 lần để 
tuốt nốt vỏ còn lại. Người đứng máy phải đeo 
bảo hộ găng tay để nắm chắc sản phẩm vỏ 
gai đã tách được. Vỏ sau khi tách được đem 
phơi hoặc vận chuyển vào lò sấy. Nếu phơi 
cần lưu ý phơi mỏng vỏ lên sào hoặc dây 
phơi, tránh đảo lộn xoắn vỏ bẹ. Năng suất 

Trình diễn máy tuốt vỏ gai Sợi gai thành phẩm



tuốt vỏ gai bằng máy SC2019 đạt 1,5-2 tấn 
cây gai tươi/máy/giờ. Do đó, việc tiếp tục cải 
tiến máy tuốt vỏ gai theo hướng tăng tính tự 
động và công suất lớn sẽ góp phần thúc đẩy 
chương trình sản xuất và chế biến sợi gai trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian tới.  

Đề án phát triển vùng nguyên liệu cây 
gai xanh tỉnh Thanh Hóa 

Tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lộ trình phát 
triển vùng trồng cây gai xanh nguyên liệu 
theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND của 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề 
án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh 
phục vụ nhà máy sợi dệt tại xã Cẩm Tú, 
huyện Cẩm Thủy tỉnh Thanh Hóa đến năm 
2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa 
bàn 12 huyện. Đến năm 2021, phạm vi của 
đề án đã được mở rộng lên thành 18 huyện 
theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND tỉnh. 
Mục tiêu của đề án xác định đến năm 2025, 
diện tích trồng cây gai xanh của toàn tỉnh đạt 
6.457ha, năng suất bình quân 110 tấn gai 
tươi/ha/năm, tổng sản lượng trên 700.000 
tấn/năm và ổn định đến năm 2030, cơ bản 
đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho nhà máy 
sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy.  

Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã  ban hành một 
số chính sách nhằm khuyến khích phát triển 
mở rộng diện tích cây gai xanh nguyên liệu 
(Nghị quyết số 385/2021/NQ-HĐND ngày 
24/4/2021 và Nghị quyết 116/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa). 
Tuy nhiên, việc phát triển vùng nguyên liệu 
cây gai xanh trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng 
được yêu cầu đề ra.  Đến hết tháng 3/2022, 
tổng diện tích trồng cây gai xanh mới đạt 
670ha, bằng 10,% kế hoạch, chỉ đáp ứng 
được 15-20% nhu cầu cung cấp nguyên liệu 
cho nhà máy chế biến sợi An Phước; quy mô 
vùng nguyên liệu manh mún, nhỏ lẻ, chưa 
hình thành được vùng nguyên liệu lớn. Bên 
cạnh đó, với việc định hướng phát triển vùng 
nguyên liệu quy mô lớn, phân bố ở các địa 
phương có tính chất thổ nhưỡng khác nhau, 
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có 
các nghiên cứu cũng như các giải pháp kỹ 
thuật phù hợp với từng loại đất ở từng khu 
vực, từng địa phương cũng là một nguyên 
nhân gây khó khăn trong việc phát triển diện 
tích vùng nguyên liệu. 

Một nguyên nhân khác của tình trạng trên 
là do chưa có giải pháp giải quyết thiếu hụt 
nguồn nhân công, lao động và ứng dụng 
khoa học và công nghệ trong khâu thu hoạch 
sơ chế. Như đã tính toán trên, nếu thu hoạch 
và sơ chế như hiện nay, thì số lượng lao động 
tốn hàng trăm công cho 1ha. Trong khi đó, 
lao động tại khu vực nông thôn trên địa bàn 
tỉnh ngày càng thiếu hụt do một số lượng lớn 
nhân công đã đi làm ở các tỉnh khác hoặc đi 
làm ở các nhà máy công nghiệp trên địa bàn. 
Chính vì vậy đã dẫn đến thiếu hụt lớn nguồn 
lao động để tạo động lực cho phát triển vùng 
nguyên liệu cũng như sơ chế thành phẩm 
cây gai. 

Giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc để tiếp tục đẩy mạnh phát triển 
vùng nguyên liệu cây gai xanh trên địa bàn 
tỉnh, phấn đấu bình quân mỗi năm trồng mới 
1.500ha cây gai xanh, đến năm 2025 toàn 
tỉnh đạt 6.457ha cây gai xanh trở lên, đáp 
ứng đủ nhu cầu của Nhà máy: 
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Vùng nguyên liệu cây gai xanh
(Xem tieáp trang 54) 
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Trong những năm qua, phong trào 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
ở tỉnh Thanh Hóa đã có sự chuyển 

biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. 
Các sáng kiến tập trung vào giải pháp kỹ 
thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác 
nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ công 
nghệ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 
lao động.  

Thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP 
ngày 03/02/2012 của Chính phủ ban hành 
Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/ 
TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về hướng dẫn thi hành 

một số quy định của Điều lệ Sáng kiến Sở 
Khoa học và Công nghệ đã tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
3671/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 kiện toàn 
Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh 
Hóa và Quyết định số 4634/QĐ-UBND ngày 
17/11/2021 ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng 
kiến tỉnh để xem xét, đánh giá các sáng 
kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi 
ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng trên địa bàn 
tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. 

Thực hiện theo Quy chế mới, các sáng 
kiến/đề tài nghiên cứu khoa học được xem 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
ĐỐI VỚI CÁC SÁNG KIẾN/ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

trên địa bàn tỉnh thanh hóa 
 

ThS. Vũ Thị Hà * 

* PTP. Quản lý Chuyên ngành, Sở KH&CN Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Đức Giang, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Chủ tịch Hội đồng Khoa học 
sáng kiến tỉnh phát biểu tại 
Hội nghị thẩm định, đánh 
giá hiệu quả áp dụng và 
phạm vi ảnh hưởng của các 
sáng kiến, đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp tỉnh trong 
ngành Giáo dục và Đào tạo 
năm 2021 (tháng 12/2021).



xét, đánh giá ở 3 tiêu chí theo thang điểm 
100 đó là: Tính mới, tính sáng tạo (tối đa 
30 điểm); Khả năng áp dụng, nhân rộng 
(tối đa 30 điểm); Đã được áp dụng mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực (tối đa 
40 điểm). Hồ sơ đề nghị đánh giá phạm vi 
ảnh hướng và hiệu quả áp dụng của sáng 
kiến/đề tài nghiên cứu khoa học bao gồm: 
Đơn yêu cầu đánh giá, công nhận hiệu quả 
áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng 
kiến/đề tài nghiên cứu khoa học; Bản sao 
giấy chứng nhận hoặc Quyết định công 
nhận sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp cơ sở; Bản sao Quyết định của cấp có 
thẩm quyền chấp thuận việc công nhận 
sáng kiến (đối với sáng kiến thuộc trường 
hợp quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định 
số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của 
Chính phủ); Báo cáo kết quả áp dụng của 
sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học đã 
được đơn vị ứng dụng xác nhận. Trường hợp 
sáng kiến được chuyển giao cho nhiều đơn 
vị khác ứng dụng thì phải có xác nhận của 
thủ trưởng các đơn vị đó. 

Phiên họp lần thứ 2 năm 2021, Hội đồng 
Khoa học, sáng kiến tỉnh đã đánh giá 43 hồ 
sơ sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 
kết quả có 30/43 sáng kiến đủ điều kiện 
trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. Đợt 1 
năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ 
quan thường trực Hội đồng Khoa học, sáng 
kiến tỉnh cũng đã nhận được 78 sáng 
kiến/đề tài nghiên cứu khoa học của 67 cá 
nhân trong tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ 
đã rà soát sơ bộ và trình Hội đồng Khoa 
học, sáng kiến tỉnh tại Phiên họp lần thứ 
nhất, năm 2022. 

Qua rà soát các sáng kiến nhận được, có 
thể nhận thấy chất lượng của đa số các 

sáng kiến đã được nâng lên; nội dung sáng 
kiến được lựa chọn phù hợp với thực tiễn 
công tác (chức năng, nhiệm vụ). Tuy nhiên, 
một số sáng kiến không có tính mới, tính 
sáng tạo, cơ sở khoa học không rõ ràng, 
thiếu số liệu minh chứng, chưa có tính 
thuyết phục, chưa được áp dụng một cách 
hiệu quả vào thực tiễn; số lượng sáng kiến 
được đăng trên các tạp chí chuyên ngành uy 
tín chưa nhiều; việc nhân rộng các sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật có lúc, có nơi chưa 
được quan tâm đúng mức. 

Nguyên nhân của các hạn chế có thể đề 
cập như: Một số tác giả vận dụng phương 
pháp nghiên cứu khoa học chưa phù hợp; 
Chưa nghiên cứu kỹ các tài liệu liên quan; 
Chưa thực sự quan tâm tính mới, tính hiệu 
quả thiết thực, chưa tham vấn từ đội ngũ 
chuyên gia trong lĩnh vực… 

Nhằm có thêm các giải pháp đề nâng cao 
chất lượng, hiệu quả áp dụng của các sáng 
kiến, đề tài nghiên cứu koa học trên địa bàn 
tỉnh, ngày 29/3/2022, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội thảo khoa học “Giải 
pháp đề nâng cao chất lượng, hiệu quả áp 
dụng của các sáng kiến, đề tài nghiên cứu 
khoa học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” với 
sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành 
cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và một số đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. 

Các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao 
chất lượng hiệu quả ứng dụng sáng kiến/đề 
tài nghiên cứu khoa học được các đại biểu 
tham luận tại Hội thảo, đó là: 

- Tích cực tuyên truyền, cập nhật các văn 
bản có liên quan đến công tác sáng kiến 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Đồng thời, cần thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện để cán bộ, 
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công chức, viên chức và người lao động 
(tác giả) phát huy sáng tạo, áp dụng sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác. 

- Tăng cường tập huấn cho các tác giả về 
các nội dung liên quan đến công tác sáng 
kiến như: Các quy định về công tác sáng 
kiến; hướng dẫn các bước thực hiện sáng 
kiến; kỹ năng viết, trình bày sáng kiến... 

- Các cơ quan, đơn vị cần rà soát, kiện 
toàn hội đồng sáng kiến cấp ngành, cấp cơ 
sở, có chính sách khen thưởng kịp thời cho 
các tập thể, cá nhân có sáng kiến được 
công nhận cũng như tạo điều kiện để các 
sáng kiến được triển khai, ứng dụng có hiệu 
quả trong đời sống và sản xuất. 

- Cần có văn bản hướng dẫn các cơ sở 

xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận sáng 
kiến về: Thành phần hồ sơ đề nghị công 
nhận; biểu mẫu của đơn đề nghị công nhận, 
báo cáo kết quả áp dụng của sáng kiến… 

- Đối với các sáng kiến được công nhận 
có khả năng áp dụng mang lại hiệu quả cao, 
có khả năng nhân rộng trên địa bàn tỉnh cần 
được thông tin rộng rãi, hỗ trợ triển khai áp 
dụng trên địa bàn tỉnh; biểu dương các sáng 
kiến có thể áp dụng rộng rãi và mang lại lợi 
ích thiết thực cho xã hội. 

Cùng với việc triển khai đồng bộ các giải 
pháp nêu trên, hi vọng trong thời gian tới 
hiệu quả các hoạt động về Hội đồng sáng 
kiến, phổ biến sáng kiến, khuyến khích 
phong trào thi đua lao động sáng tạo trên 
địa bàn tỉnh sẽ được từng bước nâng lên./.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, 
Giám đốc Sở KHCN, Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đồng khoa 
học, sáng kiến tỉnh chủ trì, phát 
biểu tại hội thảo “Giải pháp đề 
nâng cao chất lượng, hiệu quả 
áp dụng của các sáng kiến, đề 
tài nghiên cứu khoa học trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (tháng 
3/2022). 



Nga Sơn, huyện ven biển của tỉnh 
Thanh Hóa, cách thành phố Thanh 
Hóa hơn 40km về phía Đông Bắc, với 

23 xã và 01 thị trấn, tổng diện tích tự nhiên là 
15.782ha, dân số hơn 140.645 người, huyện 
được bao bọc bởi ba con sông lớn (sông Lèn, 
sông Hoạt, sông Càn) và 20km bờ biển. Hệ 
thống giao thông khá đồng bộ, có tuyến Quốc 
lộ 10 chạy qua và 4 tuyến tỉnh lộ kết nối với hệ 
thống giao thông của huyện.  

 Phát huy thế mạnh vốn có về lao động, đất 
đai, tài nguyên thiên nhiên; các nguồn lực tại 
chỗ khác, huyện Nga Sơn đã và đang có nhiều 
điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực; 
kinh phí của các tổ chức kinh tế..., nhằm đẩy 
mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, dịch vụ (CN, TTCN, DV) tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là 
lao động nông nhàn ở nông thôn, qua đó, góp 
phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn 
xây dựng nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, phát 
triển các cụm công nghiệp, làng nghề, điểm 
du lịch với xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, quản lý khai thác hợp lý tài nguyên 
và bảo vệ môi trường. 

1. Kết quả đạt được 

 Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp: Giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 
2.613,9 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân giai 

đoạn 2016 - 2020 là 17,4%. Toàn huyện có 
390 doanh nghiệp, trong đó có 04 doanh 
nghiệp FDI đã giải quyết việc làm cho trên 
9 nghìn lao động, góp phần quan trọng 
thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện. Kêu 
gọi được 2 nhà máy đầu tư vào huyện: Nhà 
máy may HMT, Công ty lắp ráp đồ chơi 
Kamfung. Một số doanh nghiệp mạnh dạn 
đầu tư mở rộng quy mô sản xuất gạch 
không nung, bê tông thương phẩm, xay đá 
làm cát xây dựng.v.v... 

Toàn huyện có khoảng 15.000 hộ cá 
thể sản xuất TTCN, có 23 làng nghề được 
Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận (gồm có 
20 làng nghề chiếu cói truyền thống; 01 làng 
nghề mây tre đan và 02 làng nghề nấu 
rượu); 21 máy dệt chiếu; 3.311 máy xe lõi 
đang hoạt động. Các làng nghề phát triển đã 
tạo thêm được nhiều việc làm mới; một số 
doanh nghiệp đã mạnh dạn tập trung đầu tư 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 
VÀ DỊCH VỤ Ở HUYỆN NGA SƠN  

 
                                                                         ThS. Nguyễn Thị Duyên

* Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
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máy móc, cải tiến mẫu mã sản phẩm, xúc 
tiến thương mại, tìm kiếm bạn hàng, du 
nhập và nhân cấy một số mặt hàng thủ 
công mỹ nghệ mới theo đơn đặt hàng của 
khách; một số mặt hàng đã được xuất khẩu 
đi các nước trên thế giới, như: Anh, Pháp, 
Đức, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Mỹ... Gắn phát triển tiểu thủ công nghiệp 
với Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đã 
có 04 sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được 
công nhận OCOP, gồm có 02 sản phẩm xếp 
hạng 4 sao và 02 sản phẩm xếp hạng 3 sao. 

Về dịch vụ: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình 
quân hằng năm đạt 16% (mục tiêu 15,3%). 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ năm 2020 ước đạt 3.492 tỷ đồng. Hạ tầng 
thương mại được tăng cường đầu tư mở rộng, 
phát triển đa dạng. Hạ tầng du lịch đã có sự 
cải thiện bước đầu, lượng khách du lịch đến 
thăm quan, năm sau cao hơn năm trước, 
giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện ước đón 
được 40 vạn lượt khách trong nước và quốc 
tế, chủ yếu là khách trong nước, tổng giá trị 
thu từ du lịch toàn huyện ước đạt 25 tỷ 
đồng. Giá trị xuất khẩu năm 2020 ước đạt 
115 triệu USD (mục tiêu Đại hội 90USD). 
Hoạt động của hệ thống tín dụng, ngân hàng 
tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định. 
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 05 ngân 
hàng và 04 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt 
động. Tổng nguồn vốn huy động trên địa 
bàn năm 2019 đạt 1.445 tỷ đồng; năm 2020 
ước đạt 1.517 tỷ đồng, dư nợ cho vay ước đạt 
2.008 tỷ đồng.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, cũng còn bộc lộ những tồn hạn chế, 
nguyên nhân như: Tốc độ phát triển các 
cụm công nghiệp còn chậm, các nhà đầu tư 
hạ tầng cụm công nghiệp chậm hoàn thiện 
các thủ tục có liên quan để thực hiện giải 
phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng theo cam 

kết. Các cơ sở sản xuất công nghiệp chủ 
yếu là gia công hàng may mặc, sử dụng lao 
động phổ thông nên thu nhập của nguời lao 
động chưa cao. Một số doanh nghiệp chưa 
quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. 
Một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp 
truyền thống, các cơ sở sản xuất ngành 
nghề trên địa bàn chưa đủ điều kiện để xuất 
khẩu trực tiếp, phải qua trung gian nên chưa 
chủ động trong sản xuất kinh doanh và lợi 
nhuận không cao; việc quy hoạch các cụm 
công nghiệp chưa tính đến các dịch vụ phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của công 
nhân nên vẫn tồn tại các chợ tự phát, chợ 
cóc; du lịch phát triển chưa tương xứng với 
tiềm năng, lợi thế; hạ tầng phục vụ du lịch 
còn thiếu, chưa thu hút được các nhà đầu tư 
vào du lịch.  

Nguyên nhân của những hạn chế: 

Nguyên nhân khách quan, Hạ tầng giao 
thông liên kết giữa huyện với các địa phương 
khác còn thiếu; ảnh hưởng xấu từ dịch bệnh 
Covid-19; việc chuyển đổi mô hình quản lý 
chợ, Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng thực 
hiện để điều chỉnh cơ chế chuyển đổi và cơ 
chế hỗ trợ chuyển đổi. Nguyên nhân chủ 
quan: Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực 
sự quan tâm đến phát triển CN - TTCN và 

Cơ sở sản xuất đông trùng hạ thảo Đăng Khoa, 
xã Nga Hưng.Љ



dịch vụ nên việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa quyết 
liệt, chưa thường xuyên; chính sách hỗ trợ, 
kích cầu phát triển CN-TTCN và dịch vụ chưa 
hiệu quả, chưa thực sự thu hút các nhà đầu 
tư. Chất lượng nguồn nhân lực nhìn chung 
còn thấp. Công tác đào tạo, dạy nghề tuy đã 
được quan tâm song mới chú trọng đào tạo 
lao động phổ thông, chưa quan tâm đào tạo 
lao động tay nghề cao. Kết cấu hạ tầng phục 
vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu phát 
triển, đặc biệt là hệ thống đường giao thông. 
Công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm thị trường, 
quảng bá sản phẩm còn hạn chế; các doanh 
nghiệp chưa đủ năng lực để cạnh tranh, tìm 
kiếm thị trường lớn; một số cơ sở sản xuất 
trong huyện có quy mô nhỏ, máy móc thiết bị 
và công nghệ còn lạc hậu, khó tiếp cận với 
nguồn vốn để mở rộng quy mô, nâng cao 
hiệu quả sản xuất. 

Để phát huy những kết quả đã đạt được, 
đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế 
nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ, trong thời gian tới, Nga Sơn 
tập trung làm tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu sau: 

Thứ nhất, về công tác tuyên truyền 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các 
tổ chức và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan 
trọng của nhiệm vụ phát triển công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trong chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng giá trị sản 
xuất và thu nhập, góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống của Nhân dân; đồng thời 
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ 
chế chính sách về khuyến khích phát triển 
sản xuất CN - TTCN, dịch vụ và các chương 
trình phát triển kinh tế trọng điểm của huyện, 
các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội để 
mọi người dân, các cơ sở sản xuất kinh 
doanh biết và tham gia thực hiện. 

Thứ hai, về quy hoạch và đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng 

Đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công 
nghiệp Tam Linh, hoàn thành quy hoạch chi 
tiết và từng bước đầu tư hạ tầng kỹ thuật cum 
công nghiệp Tư Sy, cụm công nghiệp Long 
Sơn để thu hút các doanh nghiệp đầu tư. Đề 
xuất với UBND tỉnh bổ sung cụm công nghiệp 
Đồng Mới vào quy hoạch chung của tỉnh. 

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư và khai thác có 
hiệu quả các công trình kết cấu hạ tầng quan 
trọng, như: Đường giao thông từ Cụm công 
nghiệp Tam Linh đi động Từ Thức; Tôn tạo 
khu di tích lịch sử chiến khu Ba Đình; Khu xử 
lý rác thải huyện Nga Sơn... để tạo điều kiện 
thuận lợi thu hút các dự án đầu tư phát triển 
CN-TTCN, dịch vụ trên địa bàn và hạn chế ô 
nhiễm môi trường. Rà soát và điều chỉnh quy 
hoạch vùng trồng cói thâm canh với diện tích 
445ha để chủ động và nâng cao chất lượng 
nguyên liệu cói phục vụ sản xuất hàng tiểu 
thủ công nghiệp. 

Thứ ba, về xúc tiến đầu tư, mở rộng tìm 
kiếm thị trường tiêu thụ 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành 
chính, đơn giản hóa và công khai các thủ tục 
hành chính tạo môi trường đầu tư thuận lợi 
nhằm thu hút mạnh các thành phần kinh tế 
đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Thực 
hiện đối thoại với doanh nghiệp; phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan xúc tiến đầu tư của 
tỉnh để quảng bá, kêu gọi đầu tư vào huyện; 
tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế 
mạnh của huyện. 

Khuyến khích các doanh nghiệp tham 
gia hoạt động xúc tiến thương mại; hỗ trợ 
các doanh nghiệp tham gia hội chợ để giới 
thiệu sản phẩm, hàng hóa, nhất là các sản 
phẩm có lợi thế của huyện; củng cố, phát 
huy các thị trường tiêu thụ sản phẩm truyền 
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thống, tìm kiếm mở rộng thị trường mới có 
tiềm năng. 

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các cơ 
sở sản xuất kinh doanh liên kết, liên doanh 
với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
huyện để tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm. Chỉ đạo xây dựng hình thành các 
doanh nghiệp đầu mối chuyên cung cấp 
nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cho các cơ 
sở sản xuất CN-TTCN. 

Kiểm soát tốt và khuyến khích nâng cao 
chất lượng các sản phẩm OCOP; gắn với 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm; từng bước xây 
dựng và phát triển thương hiệu. 

Thứ tư, về đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực 

Tăng cường công tác đào tạo nghề, bồi 
dưỡng kiến thức về kỹ thuật, quản lý cho các 
chủ doanh nghiệp và đội ngũ công nhân kỹ 
thuật. Có kế hoạch đào tạo cán bộ trẻ, có 
năng lực; tổ chức các đoàn đi học tập kinh 
nghiệm, cập nhật các thông tin về thị trường, 
khoa học công nghệ; gắn kết giữa cơ sở đào 
tạo với doanh nghiệp, thực hiện đào tạo nghề 
theo yêu cầu và địa chỉ cụ thể; hỗ trợ đào tạo 
nghề và giới thiệu việc làm cho các lao động 
nhàn rỗi.  

Thứ năm, về ứng dụng khoa học công 
nghệ và bảo vệ môi trường 

Khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh đầu tư đổi mới công nghệ 
thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật tiên tiến vào sản xuất. Tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp thực hiện đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu cho sản phẩm và dịch vụ. 

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên 
truyền việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi 
trường. Tiến hành đánh giá hiện trạng môi 
trường, kiểm kê các nguồn gây ô nhiễm chính 

trong các cụm công nghiệp, làng nghề và các 
cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có. Thực hiện 
đánh giá tác động môi trường đối với tất cả 
các dự án đầu tư mới. Thường xuyên kiểm 
tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Thứ sáu, về cơ chế hỗ trợ 

Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân tiếp cận với các cơ chế, chính 
sách khuyến khích phát triển CN-TTCN và 
dịch vụ để yên tâm đầu tư sản xuất, kinh 
doanh; tiếp tục thực hiện hỗ trợ các doanh 
nghiệp tiểu thủ công nghiệp tham gia hội 
chợ trong và ngoài nước để quảng bá sản 
phẩm, tìm kiếm thị trường; hỗ trợ đối tượng 
học viên tham gia đào tạo nghề thủ công mỹ 
nghệ, tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo nguồn 
cung về nhân công có tay nghề cho các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn 
toàn huyện.  

Tóm lại, để phát huy những kết quả đạt 
được, cũng như khắc phục tồn tại, hạn chế 
trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và dịch vụ; thời gian tới huyện Nga 
Sơn cần thực hiện đồng bộ các giải pháp trên 
nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu chung: 
“phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
là quan trọng; đẩy mạnh phát triển dịch vụ, 
du lịch gắn với phát triển đô thị” và “chương 
trình trọng tâm” phát triển công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp và dịch vụ được đề ra trong 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nga Sơn 
lần thứ thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp 
phần thực hiện khát vọng đến năm 2025 trở 
thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa./. 

Tài liệu tham khảo: 

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ 
huyện khóa XXII, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 
Nga Sơn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
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Ngày 20/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Báo cáo số 157-
BC/TU tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát 
triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế. Theo đó, qua 10 năm thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại 
Nghị quyết số 20-NQ/TW, về cơ bản, tỉnh 
Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, tiêu biểu: 

Trình độ công nghệ sản xuất của 08 nhóm 
ngành công nghiệp1 thế mạnh của tỉnh ở mức 
độ trung bình đến trung bình tiên tiến; đã hình 
thành một số ngành công nghiệp mới 2; tiềm 
lực KH&CN đáp ứng yêu cầu cơ bản trong 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Toàn tỉnh 
hiện có 3.116 cán bộ tham gia nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; đã xây 
dựng được 04 nhóm nghiên cứu khoa học 

trong các lĩnh vực nông nghiệp, y học và 
công nghệ thông tin. 

Đã đổi mới cơ chế quản lý, phương thức 
đầu tư và cơ chế tài chính thông qua việc ban 
hành các quy định về quản lý và thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở có sử 
dụng ngân sách nhà nước, thực hiện cơ chế 
đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KHCN, triển 
khai áp dụng cơ chế khoán chi trong thực hiện 
nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà 
nước; đổi mới hệ thống tổ chức KH&CN theo 
hướng giảm số lượng, tăng quy mô, nâng cao 
hiệu lực và hiệu quả hoạt động; đổi mới hoạt 
động KH&CN theo Nghị định số 54/2016/NĐ-
CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ3; đổi mới 
quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; cơ chế, 
chính sách sử dụng và trọng dụng cán bộ 
KH&CN; phát huy mạnh mẽ vai trò của Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các tổ 
chức chính trị - xã hội trong các hoạt động tư 
vấn, phản biện xã hội, thi đua sáng tạo, ứng 
dụng tiến bộ KHCN. 

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW        
CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)                

VỀ PHÁT TRIỂN KH&CN PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, 
HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG                
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

 
ThS. Vũ Thị Thu Hiền *

* Sở KH&CN Thanh Hóa. 

1 Theo kết quả nghiên cứu của Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ - Bộ KH&CN. 8 nhóm 
ngành gồm: Sản xuất thực phẩm và đồ uống; Dệt may và da giầy; Ngành sản xuất giấy và bao bì; Cao 
su hóa và dược phẩm; Sản xuất kim loại; Chế tạo máy; Sản xuất chế biến gỗ; Sản xuất vật liệu xây dựng. 

2 Như: sản xuất than cốc, sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học; phát triển được một 
số sản phẩm công nghiệp mới có hàm lượng khoa học và công nghệ cao như lọc hóa dầu, điện mặt trời... 

3 Gồm: Viện Nông nghiệp Thanh Hóa (thuộc UBND tỉnh), Trung tâm Thông tin Ứng dụng chuyển 
giao KH&CN và Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (trực thuộc Sở KH&CN).

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN
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Trong giai đoạn 2012-2021, có 44 nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia, 12 chương trình 
KH&CN trọng điểm với 455 nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh được triển khai thực hiện 
trên địa bàn tỉnh. Một số  chương trình, kế 
hoạch, đề án, dự án chính sách đã và đang 
được triển khai, góp phần quan trọng trong 
việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển KH&CN 
như: Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí 
tỉnh (đã hỗ trợ gián tiếp 10 tỷ đồng cho 19 sản 
phẩm đặc thù và sản phẩm truyền thống của 
địa phương để tạo lập, quản lý và phát triển 
thương hiệu; hỗ trợ trực tiếp 857,8 triệu đồng 
cho 28 tổ chức, cá nhân để xác lập quyền sở 
hữu trí tuệ); Chương trình hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo (đã hỗ trợ hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thanh Hóa là 
một trong những tỉnh đầu tiên thành lập Câu 
lạc bộ doanh nghiệp KH&CN với 30 doanh 
nghiệp KH&CN và 01 chi nhánh doanh 
nghiệp KH&CN hoạt động trên địa bàn, đứng 
thứ 3 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và 
Hà Nội); Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn 
nguồn gen cấp tỉnh (đã triển khai công tác 
bảo tồn và phất triển có hiệu quả một số 
nguồn gen động, thực vật quý hiếm như: Cói 
bông trắng, vịt Cổ Lũng, Sến Mật, nếp hạt 
cau... và hình thành các vùng chuyên canh 
cây trồng, chăn nuôi tập trung..); Chính sách 
khuyến khích phát triển KHCN trở thành khâu 
đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội (đã hỗ 
trợ 81 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với 
tổng kinh phí gần 128,9 tỷ đồng; Chính sách 
xây dựng vùng thâm canh lúa năng suất, chất 
lượng, hiệu quả cao (đã hình thành vùng sản 
xuất lúa tại 21 huyện, thành phố, với tổng 
diện tích 62.912ha, đảm bảo các điều kiện 
thâm canh cho năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cao; hoàn chỉnh bản đồ nông hóa, xác 
định cơ cấu giống và chế độ canh tác phù 
hợp để khuyến cáo cho Nhân dân...); Chính 
sách hỗ trợ mua máy thu hoạch mía và hệ 
thống tưới mía mặt ruộng (đã hỗ trợ xây dựng 

hệ thống tưới mía mật ruộng đảm bảo tưới 
cho 1.442ha múa thâm canh, với tổng kinh 
phí thực hiện 21.630 triệu đồng); Chính sách 
hỗ trợ phát triển sản xuất rau an toàn tập 
trung (đã hỗ trợ sản xuất 508,5ha rau an toàn 
tập trung chuyên canh; hỗ trợ xây dựng 
942.753m2 nhà lưới phục vụ sản xuất rau an 
toàn; duy trì kiểm soát chất lượng, dán tem 
nhận diện rau an toàn tập trung đối với 
812,5ha sản xuất tập trung và 101,18ha sản 
xuất trong nhà lưới); Chương trình hành động 
triển khai thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại giai đoạn 2013 - 2015 và 
thực hiện đến năm 2021 (đã rà soát 47 văn 
bản quy phạm pháp luật liên quan đến hàng 
rào kỹ thuật trong thương mại thuộc lĩnh vực 
KH&CN; hỗ tợ 14 doanh nghiệp xây dựng và 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công 
cụ cải tiến, nâng cao năng suất; hỗ trợ 30 
doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng 
chất lượng quốc gia); Kế hoạch triển khai áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2008 vào 
các cơ quan hành chính nhà nước (đến hết 
năm 2021, tỉnh có 530 cơ quan, đơn vị đã 
triển khai xây dựng, áp dụng và công bố hệ 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
TCVN ISO:2008, trong đó có 62 cơ quan 
thuộc diện bắt buộc áp dụng, đạt tỷ lệ 100%). 

Các sở, ngành cấp tỉnh đã triển khai nhiều 
đề án, kế hoạch về phát triển và nâng cao 
năng lực KHCN trong ngành, lĩnh vực. Các 
huyện, thị xã, thành phố đã ban hành nhiều 
chính sách khuyến khích ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ; 
đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất, triển 
khai nhiều mô hình KH&CN và khuyến khích 
người dân ứng dụng các công nghệ mới vào 
sản xuất. 

Viện Nông nghiệp Thanh Hóa và các trung 
tâm nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao 
KHCN đã được tỉnh đầu tư, nâng cao năng 
lực cung cấp các dịch vụ KH&CN. Đến nay, 
toàn tỉnh có 36 phòng thử nghiệm tại các 
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ngành và doanh nghiệp; có 04 phòng kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường được 
Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
chỉ định.  

 Tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu về chuyển 
giao KH&CN phục vụ công tác tư vấn, đánh 
giá, phát triển thị trường công nghệ; tổ chức 
đánh giá, nghiệm thu, công nhận kết quả 
nghiên cứu KH&CN không sử dụng NSNN 
nhằm hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp thương 
mại hóa sản phẩm KH&CN tự nghiên cứu; hỗ 
trợ các doanh nghiệp KH&CN tham gia Chợ 
công nghệ và thiết bị (TechMart), Ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest), trình diễn 
kết nối cung cầu công nghệ (Techdemo)...  

Hoạt động hợp tác với các Viện nghiên 
cứu và các trường đại học trong nước về 
KH&CN được tăng cường, nhất là trong lĩnh 
vực nông nghiệp; nhiều tiến bộ kỹ thuật mới 
được chuyển giao vào sản xuất như: các 
giống lúa thơm, lúa ngắn ngày, lúa chịu mặn; 
các giống ngô, đậu xanh, đậu tương, lạc; các 
sản phẩm công nghệ cao như: dưa kim 
hoàng hậu, cam không hạt V2, hoa phong 
lan, công nghệ nuôi cá nước lạnh (cá hồi vân, 
cá tầm), sản xuất giống thủy sản (ốc hương, 
hàu Thái Bình Dương), sản xuất giống và 
nuôi thương phẩm dược liệu, mô hình sử 
dụng năng lượng mặt trời chiếu sáng đường 
phố, mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng 
tháp UASB... 

Nhìn chung, sau 10 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp 
hành TW Đảng (khóa XI), hoạt động KH&CN 
trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả 
quan trọng. Tuy nhiên, Báo cáo tổng kết của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu một số hạn 
chế, yếu kèm cần khắc phục như: Số nhiệm 
vụ KH&CN có hàm lượng khoa học cao chưa 
nhiều. Hoạt động đổi mới công nghệ trong 
các doanh nghiệp còn chậm; sản phẩm công 
nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ 
cao còn ít. Tỷ lệ cán bộ KH&CN của tỉnh mới 

đạt 3,5 người/1 vạn dân, thấp hơn nhiều so 
với mức trung bình của cả nước (7,57 người/1 
vạn dân). Thiếu các chuyên gia đầu ngành 
và nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực 
KH&CN. Cơ sở vật chất kỹ thuật và trang 
thiết bị phục vụ hoạt động KH,CN và đổi mới 
sáng tạo chưa đáp ứng được yêu cầu. Thị 
trường KH&CN phát triển chưa mạnh, chưa 
xây dựng được Sàn giao dịch công nghệ - 
thiết bị của tỉnh. Số lượng sáng chế được bảo 
hộ còn ít; việc ứng dụng chuyển đổi số và số 
hóa trong quản trị doanh nghiệp chưa được 
bổ sung, sửa đổi. 

Từ thực tiễn kết quả thực hiện và để khắc 
phục các hạn chế, yếu kém sau quá trình 
thực hiện Nghị quyết, trong thời gian tới, một 
số kinh nghiệm và giải pháp đã được chỉ rõ 
như sau: 

Một là, phải tổ chức tuyên truyền, quán 
triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cấp, các ngành đổi với phát 
triển KH&CN. Làm rõ và tuyên truyền sâu 
rộng lợi ích của KH&CN đối với nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của sản phẩm, đối với phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.  

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy 
đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, 
phát huy vai trò chủ thể của tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp trong phát triển KH&CN; coi 
phát triển KH&CN là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, là khâu đột phá trong phát triển của 
ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Ba 
là, chú trọng thể chế hóa, xây dựng, ban 
hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các 
cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển 
KH&CN; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp ứng dụng 
KH&CN trong các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; quan tâm đầu tư, phát triẻn KH&CN; 
đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ 
quản lý, nhân lực KH&CN đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ./. 
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I. Đặt vấn đề 

Xã Tân Trường nằm ở phía Tây Nam thị xã 
Nghi Sơn, với địa hình chủ yếu là đồi núi, với 
nhiều mỏ đá vôi. Trong 25 mỏ đá vôi được 
cấp phép khai thác tại thị xã Nghi Sơn thì Tân 
Trường có 16 mỏ [1]. Đá vôi sau khi khai 
thác, được chế biến thành đá thành phẩm và 
cung cấp cho các công trình hạ tầng, các 
công trình công nghiệp trên địa bàn. Bên 
cạnh những lợi ích kinh tế mà ngành khai 
thác đá vôi mang lại cho địa phương, thì hoạt 
động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các 
tác động tới môi trường tự nhiên, ảnh hưởng 
tới sức khỏe của công nhân khu vực mỏ khai 
thác và người dân xung quanh [2]. 

Trước những thực trạng trên, nhóm nghiên 
cứu tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường 
không khí khu vực, từ đó đề xuất các giải 
pháp tăng cường kiểm soát môi trường không 
khí tại các cơ sở khai thác đá vôi trên địa bàn. 
Lựa chọn 03 cơ sở hoạt động khai thác và 
chế biến đá vôi làm đại diện, cụ thể: Chi 
nhánh Công ty Cổ phần Licogi 13 tại thôn 
Tam Sơn, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn; 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu 
khí Thành Phát tại núi Gò Trường, thôn Tân 
Phúc, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn và Công 
ty Cổ phần Xây dựng thương mại tổng hợp 
Nghi Sơn tại thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, thị 
xã Nghi Sơn. 

II. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập tài liệu 

Thu thập các hồ sơ môi trường của các 
doanh nghiệp như Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường, sổ đăng ký chủ nguồn thải chất 
thải nguy hại, Báo cáo giám sát môi trường 
định kỳ,... Mục đích làm cơ sở so sánh, đối 
chứng với các quy định pháp luật hiện hành, 
đánh giá mức độ tuân thủ của các doanh 
nghiệp, từ đó làm cơ sở để đánh giá sau khi 
khảo sát hiện trường. 

- Phương pháp điều tra khảo sát 

+ Khảo sát thực địa 

Trực tiếp đến các doanh nghiệp để quan 
sát, tìm hiểu về tình hình sản xuất, các công 
trình bảo vệ môi trường, hệ thống nhà xưởng, 
khu vực sản xuất, văn phòng, hệ thống xử lý 
khí thải tro bay xỉ than,... 

+ Điều tra xã hội học 

Sử dụng phiếu điều tra xã hội học để 
phỏng vấn người dân địa phương, công nhân 
làm việc tại mỏ đá. Thông tin thu thập từ 
các cuộc phỏng vấn theo bảng hỏi được 
thống kê, phân loại và phân tích bằng phần 
mềm Excel. Các thông tin này được sử dụng 
để minh họa cho các nhận định về kết quả 
phân tích thống kê. 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP 
TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 
TẠI CÁC CƠ SỞ KHAI THÁC ĐÁ VÔI TRÊN ĐỊA BÀN 

XÃ TÂN TRƯỜNG, THỊ XÃ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

* Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

CN. Võ Anh Ngọc *, TS. Lê Anh Trung *
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- Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 

Xử lý, tính toán các số liệu sau khi thống kê. 
Lựa chọn những câu hỏi tiêu biểu phục vụ cho 
quá trình đánh giá sự tuân thủ để xử lý số liệu. 

- Phương pháp so sánh, đánh giá 

Nhằm so sánh, đối chiếu các thông tin số 
liệu thu thập được với các quy định của nhà 
nước hiện hành, từ đó đánh giá chính xác 
mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về 
bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp. 

III. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Vị trí các khu mỏ khai thác đá vôi 

Hiện nay, các cơ sở khai thác đá của 3 Công 
ty đều hoạt động bình thường, các hoạt động 
khai thác đều nằm trong phạm vi mỏ được 
cấp phép. 

- Khu mỏ khai thác đá vôi của Công ty cổ 
phần LICOGI 13 là phần phía Tây Nam núi 
Hang Dơi thuộc xã Tân Trường, thị xã Nghi 
Sơn. Nằm về phía Tây quốc lộ 1A, cách quốc 
lộ 1A khoảng 12km, cách trung tâm thị xã 
khoảng 18km, cách trung tâm Khu kinh tế 
Nghi Sơn 14km về phía Tây và cách thành 
phố Thanh Hoá 60km; Phía Tây Bắc gần giáp 
sườn núi đá thôn Tam Sơn; Phía Tây Nam 
tiếp giáp với mỏ khai thác; Phía Nam tiếp 
giáp với khu đồi trồng bạch đàn; Phía Bắc và 
Đông Đông Bắc tiếp giáp với sườn núi đá. 
Tổng diện tích khu vực mỏ là 140.800,0m2, 
tổng diện tích khu vực khai trường 34.890m2. 
Công suất khai thác 150.000 m3/năm, phương 
pháp khai thác lộ thiên. 

- Khu vực đầu tư khai thác mỏ đá vôi của 
Công ty Đầu tư và Thương mại dầu khí Thành 
Phát nằm tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia 
nằm cách thị trấn Còng (Tĩnh Gia) khoảng 
15,5km về phía Tây Nam, cách trung tâm 
thành phố Thanh Hóa khoảng 60,5km về 
phía Tây Nam. Ranh giới tiếp giáp của khu 
mỏ như sau: Phía Bắc giáp đất lâm nghiệp; 

phía Tây giấp mỏ đá của Công ty CP Đầu 
tư và Xây dựng Nam Phương; Phía Nam 
giáp mỏ đá của Công ty CP xây lắp dầu 
khí Hà Nội; Phía Đông giáp đất lâm 
nghiệp. Tổng diện tích khu vực đầu tư khai 
thác mỏ là 46.000m2 với công suất khai thác 
30.000 m3/năm.  

- Khu mỏ khai thác đá vôi của Công ty CP 
Xây dựng thương mại tổng hợp Nghi Sơn 
nằm tại núi Hang Dơi, xã Tân Trường, huyện 
Tĩnh Gia. Khu vực khai thác có diện tích là 
24.814m2, khu vực khai trường có diện tích là 
9.200m2. Công suất khai thác của khu mỏ là 
30.000 m3/ngđ. 

Trong khu vực của 3 mỏ khai thác đều 
không có dân cư sinh sống, khu dân cư gần 
nhất cách các khu mỏ khoảng hơn 100m. 
Trong khu vực mỏ không có các công trình 
văn hóa; danh lam thắng cảnh và công trình 
trọng điểm nào. 

3.2. Đánh giá hiện trạng môi trường không 
khí tại cơ sở khai thác đá vôi  

Trong quá trình khai thác mỏ, nguồn phát 
sinh bụi nguồn phát sinh bụi và khí thải từ các 
hoạt động như: Khoan nổ mìn phá đá, chấn 
động, đá văng, chất thải rắn, bụi, tiếng ồn, khí 
độc do máy nén khí chạy bằng dầu diezel, khí 
sinh ra trong quá trình nổ mìn; Máy xúc, máy 
nghiền, công nông tời: tiếng ồn, khí thải, bụi; 
Bụi từ quá trình nghiền sàng; quá trình bốc 
xúc, vận chuyển… 

Cả 3 công ty đều lấy mẫu kiểm tra môi 
trường không khí định kỳ tại hai điểm: khu 
vực khai thác đá và khu vực nghiền sàn 
[3, 4, 5]. 

Nhận xét chất lượng không khí tại các khu 
vực khai thác của 3 công ty: 

- Nồng độ bụi đo được trong các đợt quan 
trắc môi trường không khí của các mỏ đều 
nhỏ hơn ngưỡng giới hạn cho phép theo 
QCVN 02:2019/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
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gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 5 yếu tố bụi tại nơi làm việc, dao động trong 
khoảng 0,166 - 0,462 mg/m3. 

- Kết quả đo hàm lượng các khí SO2, CO tại các điểm quan trắc khu vực nghiền sàng, khu 
vực khai thác đá đều thấp hơn so với giới hạn cho phép của QĐ 03:2019/BYT Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc: nồng 
độ CO dao động trong khoảng từ 0,7 - 6,428 mg/m3; nồng độ SO2 dao động trong khoảng 
0,054 - 0,23 mg/m3.  

- Độ ồn đo được tại các vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT- 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, dao động trong khoảng 55-75 dBA. 

Hình 1. Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại ba khu mỏ năm 2021 

Theo kết quả phỏng vấn người dân và công nhân tại khu vực các mỏ đá cho biết, khoảng 
trên 80% đồng ý rằng ba công ty đều đã thực hiện các biện pháp tưới nước định kỳ khu vực 
xung quanh mỏ và trên tuyến đường vận chuyển từ mỏ. Mặc dù vậy, tuy phía công ty có phun 
nước tạo ẩm để ngăn bụi đường, nhưng do lượng xe chở đá ra vào liên tục mỗi ngày nên bụi 
vẫn ảnh hưởng đến người dân. Thêm vào đó, phương tiện vận chuyển không được rửa sạch, 
cũng như không được che phủ đúng quy định trước khi ra khỏi công trường cũng là nguyên 
nhân gây phát thải bụi. Ý kiến của người dân với các công ty là cần phải thường xuyên phun 
nước giảm bụi, mùa khô phải tưới đường nhiều hơn, mùa mưa phải giảm lượng xe có trọng tải 
lớn để không ảnh hưởng đến chất lượng đường sá; phương tiện vận chuyển phải được rửa 
sạch và che phủ đúng quy định.  

Như vậy, qua kết quả phân tích môi trường không khí tại các mỏ đá vôi và kết quả phỏng 
vấn công nhân làm việc, người dân trên địa bàn xã Tân Trường cho thấy hoạt động khai thác, 
chế biến đá vôi đã có ảnh hưởng nhất định tới môi trường không khí, đặc biệt là khu vực gần 
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các điểm mỏ khai thác. Và nguồn gây ảnh 
hưởng chính tới chất lượng môi trường không 
khí ở đây là bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng tới sức 
khỏe và mọi hoạt động của đời sống và sản 
xuất của người dân khu vực quanh mỏ. Chất 
lượng không khí đang suy giảm và nếu không 
có những biện pháp kiểm soát khí thải từ hoạt 
động khai thác, chế biến đá vôi trong những 
năm tới thì chất lượng không khí có thể ô 
nhiễm nghiêm trọng hơn thời điểm hiện tại. 

3.3. Đánh giá tác động đến sức khỏe 
công nhân làm việc tại mỏ đá  

Qua kết quả phỏng vấn trực tiếp các công 
nhân, điều kiện môi trường làm việc của mỏ đá 
đều có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. 

Người lao động thường xuyên phải làm 
việc trong môi trường tiếng ồn lớn và có rất 
nhiều tác nhân gây ô nhiễm như bụi, khí thải 
từ máy móc đang vận hành, dầu mỡ, v.v… Do 
vậy tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp 
(viêm phổi), các bệnh ngoài da (ngứa, loét 
da) và đau mắt do môi trường lao động bị ô 
nhiễm hoặc chịu tác động tích lũy theo thời 
gian. Kết quả đo tại cả ba mỏ cho thấy, tiếng 
ồn dao động từ 55 - 75 dBA; đều nằm trong 
tiêu chuẩn cho phép, tuy nhiên, trên thực tế 
một số công nhân mỏ có biểu hiện bị bệnh 
liên quan đến tai. Bên cạnh đó, những công 
nhân trực tiếp sản xuất được hỏi đều đã từng 
hoặc đang có các bệnh như đau mắt, viêm 
họng, đau tai. Một số công nhân gặp phải 
nhiều hơn một loại bệnh.  

 

100% công nhân làm việc tại ba mỏ đá 
đều làm việc 1 ca (8 tiếng/ngày). Cả ba 
doanh nghiệp đã cấp phát đầy đủ các trang 
thiết bị bảo hộ lao động (quần áo, khẩu trang, 
mũ bảo hiểm, kính chống nắng, ủng/giày) 
cho người lao động. Tuy nhiên chỉ có 4/5 (80%) 
công nhân thuộc Công ty CP Licogi13, 3/5 
công nhân thuộc Công ty CPĐTTMDK Thành 
Phát (60%) (thuộc mỏ đá Pom Ư Hừ và 4/5 
(80%) thuộc công ty CPXDTMTH Nghi Sơn 
có mang đầy đủ trang thiết bị khi đi làm, đồng 
thời 10/15 (67%) công nhân của cả ba mỏ sử 
dụng đầy đủ trang thiết bị trong quá trình làm 
việc. Bản thân các công nhân chưa quan tâm 
đến việc thực hiện các biện pháp an toàn lao 
động và sử dụng các thiết bị giảm thiểu tác 
động của tiếng ồn như bịt khẩu trang, bông 
gòn. Như vậy, ảnh hưởng của ô nhiễm môi 
trường do hoạt động khai thác, chế biến đá 
vôi được người dân và công nhân mỏ phản 
ánh ô nhiễm nghiêm trọng, không đảm bảo 
sức khoẻ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng 
ngày của người dân và kiến nghị cần có biện 
pháp hạn chế ô nhiễm đồng bộ từ phía chính 
quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cơ 
quan chủ quản.  

3.4. Đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm 
soát hoạt động bảo vệ môi trường 

3.4.1. Giải biện pháp duy trì giảm thiểu ô nhiễm 
không khí, tiếng ồn  

Các cơ sở khai thác đá vôi cần duy trì thực 
hiện những biện pháp giảm thiểu tác động 
tiêu cực đã nêu trong báo cáo đánh giá tác 
động môi trường. Cụ thể, các cơ sở cũng đã 
áp dụng các biện pháp giảm thiểu, xử lý khí 
thải như trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 
công nhân, thực hiện đúng kỹ thuật khoan nổ 
mìn, đăng kiểm định kỳ phương tiện vận tải, 
thường xuyên tu sửa, bảo dưỡng tuyến đường 
nội bộ mỏ, trồng cây xanh trong khuôn viên 
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khu vực mỏ. Bên cạnh đó, các công ty còn sử 
dụng những biện pháp cụ thể phù hợp với 
tình hình khu mỏ như sau: 

+ Lựa chọn công nghệ nổ mìn để tăng 
hiệu quả và bảo vệ tốt môi trường là nhiệm vụ 
trọng yếu trong khai thác các mỏ lộ thiên.  

+ Tiến hành tưới nước với tần suất 2 lần/ngày 
trên tuyến đường vận chuyển; vào những 
ngày nắng và khô hanh có thể tăng tần suất 
tưới lên 3-4 lần.  

+ Tiến hành thu dọn đất đá rơi trên đường 
vào cuối ngày làm việc.  

+ Bố trí tại khu vực nghiền sàng hệ thống 
phun sương dập bụi. 

+ Nâng cấp tuyến đường nội mỏ: Đá thải 
trong quá trình khai thác và chế biến hàng 
năm đều được chủ đầu tư tận dụng để trải 
đường khu vực nội mỏ. Hoạt động đầm nén, 
khắc phục ổ gà, ổ voi, giảm sự xuất hiện ổ gà, 
ổ voi trên đường không những làm giảm thiểu 
bụi, khí thải phát sinh do xe vận chuyển mà 
còn tiết kiệm nhiên liệu cho xe vận chuyển, 
đảm bảo chất lượng phương tiện.  

+ Xe chở sản phẩm ra khỏi khu vực dự án 
phải có bạt phủ kín, trở đúng trọng tải, không 
chở nguyên liệu vượt quá thành xe. 

+ Nhân viên lái xe chở vật liệu ra khỏi khu 
vực dự án thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng 
xe và máy móc thiết bị, định kỳ đưa phương 
tiện tới khu vực gara sửa chữa mà công ty đã 
ký hợp đồng để duy tu bảo dưỡng, đảm bảo 
chất lượng phương tiện vận chuyển. 

+ Tuân thủ nội quy trong nhà nghỉ tạm của 
công nhân. 

+ Tổ chức thu gom rác thải liên tục không 
để lưu trữ trong các phòng làm việc và sinh 
hoạt của công nhân (1 - 2 giờ/lần). 

+ Khơi thông cống rãnh với tần suất phù hợp 
nhằm làm tăng khả năng thoát nước nhanh, 
không gây phân huỷ chất hữu cơ của nước thải 
trong thời gian lưu trữ trong cống thoát.  

+ Tuyên truyền giải pháp bảo vệ môi 
trường, áp dụng nội quy bảo vệ môi trường 
trong khu vực mỏ.  

+ Tham gia đầy đủ buổi khám sức khỏe 
định kỳ do công ty tổ chức. 

3.4.2. Giải pháp tăng cường kiểm soát bảo 
vệ môi trường không khí 

Để tăng hiệu quả giảm thiểu bụi và khí 
thải, đề xuất khu vực công trường của khu 
mỏ nên thiết kế vùng đệm giữa khu vực phát 
thải bụi với khu vực dân cư xung quanh. Một 
số thiết bị tạo ra nhiều bụi và khí thải cần 
được đặt trong các nhà xưởng có lắp thiết bị 
hút bụi. 

Bên cạnh việc tưới nước làm ẩm khu vực 
nghiền sàng và tuyến đường ngoại mỏ, cần 
làm ẩm khu vực nổ mìn trước khi tiến hành 
thực hiện việc nổ mìn. Hệ thống tưới nước 
dập bụi tại trạm nghiền phải được vận hành 
trong suốt quá trình khai thác đá của mỏ. 
Thiết lập hệ thống phun sương dập bụi xung 
quanh khu vực khai thác, tăng cường vị trí 
dập bụi. Trang bị bồn chứa tưới nước di động 
đặt trên xe tải để phun ẩm các khu vực phát 
sinh bụi (sân công nghiệp, đường từ khu vực 
mỏ ra đến đường dân sinh, bãi chứa thành 
phẩm...). Tăng số lần rửa sân khai trường, 
thay đổi công nghệ mới phát sinh bụi ít hơn 
để tránh việc phát sinh nồng độ bụi cao vượt 
Quy chuẩn cho phép. Phun nước vào đống 
đá nguyên liệu trước khi nghiền tạo ra độ ẩm 
mặt ngoài của đá, khi vào máy nghiền sẽ hạn 
chế bụi. 

Ngoài ra, tại những tuyến đường dễ phát 
sinh bụi cần lắp các biển chỉ dẫn với giới hạn 
tốc độ bắt buộc. Tăng tần suất thực hiện 
phun nước tại tuyến đường vận tải trong và 
ngoài mỏ. Các xe chuyên chở đá phải có biện 
pháp che chắn, phủ bạt, hạn chế đất đá rơi 
vãi trên đường vận chuyển. Các xe chuyên 
chở đạt tiêu chuẩn quy định của Cục đăng 
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kiểm về mức độ an toàn, thường xuyên bảo 
dưỡng, đảm bảo vận hành hiệu quả và giảm 
thiểu phát sinh bụi. Trên tuyến đường vận 
chuyển nếu phát hiện nhiều đá rơi vãi, Chủ 
dự án phải có trách nhiệm thu dọn ngay, 
không làm cản trở giao thông cũng như phát 
tán bụi vào môi trường. 

III. Kết luận và kiến nghị 

Từ kết quả đánh giá chất lượng môi trường 
không khí mỏ đá của ba công ty cùng với kết 
quả phỏng vấn trực tiếp cán bộ, công nhân 
làm việc trong mỏ và người dân sinh sống ở 
xung quanh các mỏ về hiện trạng công tác 
bảo vệ môi trường, tác giả nhận thấy cả ba 
công ty đã thực hiện các biện pháp để giảm 
thiểu tác động của các hoạt động khai thác, 
chế biến tới môi trường không khí. Tuy nhiên, 
cần thực hiện thường xuyên và nâng cao hiệu 
quả hơn nữa các giải pháp để tránh ảnh 
hưởng tới môi trường cũng như sức khỏe của 
người dân xung quanh. 

Các đơn vị khai thác mỏ phải tổ chức khai 
thác theo đúng dự án đầu tư, thiết kế khai 
thác mỏ, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các 
biện pháp giảm thiểu, kiểm soát chất lượng 
môi trường không khí đã đề xuất trong báo 
cáo đánh giá tác động môi trường. 

Cần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo 
công ty cũng như công nhân trong vấn đề 
an toàn lao động, bảo vệ môi trường thông 
qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, 
trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia 
trong và ngoài nước. Đồng thời, cần tuyên 
truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về 
khoáng sản, đất đai, môi trường và các quy 
định của tỉnh đến các tổ chức, cá nhân 
hoạt động khoáng sản và người dân trên 
địa bàn khai thác mỏ đá nhằm nâng cao 
nhận thức về bảo vệ môi trường, phát huy 
được vai trò giám sát của người dân trong 

công tác bảo vệ môi trường của đơn vị hoạt 
động khoáng sản. 

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước thường 
xuyên tổ chức lực lượng thanh tra, kiểm tra 
tình hình hoạt động khoáng sản của các đơn 
vị, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm 
pháp luật bảo vệ môi trường; giám sát chặt 
chẽ việc chấp hành các quy định của pháp 
luật khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời, có 
chính sách khuyến khích các đơn vị đầu tư 
dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại phục 
vụ hoạt động khai thác đá, đầu tư các dự án 
chế biến sâu khoáng sản nhằm sử dụng triệt 
để, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản đồng thời 
bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác. 
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KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT DẠ DÀY ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DẠ DÀY 
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HÓA 

 
BsCKII. Lưu Ngọc Hùng *; BsCKII. Lê Thanh Hoài *; 

         BS. Hoàng Xuân Minh *

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phẫu thuật nội soi (PTNS) điều trị ung thư 
dạ dày được Kitano thực hiện đầu tiên vào 
năm 1991 với chỉ định cho ung thư dạ dày 
(UTDD) sớm. Đối với UTDD tiến triển, việc 
nạo vét hạch sẽ khó khăn hơn và nhiều tác 
giả còn nghi ngại vấn đề này. Ngày nay, 
PTNS cắt dạ dày kết hợp nạo vét hạch điều trị 
UTDD đã được thực hiện ở nhiều trung tâm y 
tế lớn. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, 
chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này 
nhằm đánh giá tính an toàn, khả thi và kết quả 
sớm trong PTNS cắt dạ dày điều trị UTDD. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Từ tháng 4/2020 đến tháng 10/2021, tại 
Khoa Hồi sức tích cực II, Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện PTNS cắt dạ 
dày vét hạch D2 cho 35 bệnh nhân UTDD.  

- Tiêu chuẩn lựa chọn: 

+ Bệnh nhân > 16 tuổi, không phân biệt 
giới tính. 

+ Bệnh nhân ung thư dạ dày 1/3 dưới, 1/3 
giữa và 2/3 dưới. 

+ Bệnh nhân sau mổ được chẩn đoán xác 
định ung thư dạ dày dựa trên kết quả mô 
bệnh học, có mức xâm lấn u là T2 hoặc T3, 
T4a, chưa có di căn xa.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Mô tả tiến cứu. 

- Chọn mẫu thuận tiện. 

- Phương pháp xử lý số liệu với phần mềm 
SPSS, độ tin cậy 95%. 

* Kỹ thuật: 

- Bệnh nhân gây mê nội khí quản. 
- Tư thế bệnh nhân: bệnh nhân nằm ngửa. 

Vị trí phẫu thuật viên: đứng bên phải bệnh 
nhân, người phụ 1 đứng bên trái, người phụ 2 
đứng bên phải. 

- Vị trí màn hình: đặt bên trái phía đầu 
bệnh nhân.  

- Vị trí trocar: đặt 5 trocar; 1 trocar 10mm 
dưới rốn dùng cho ống soi, 2 trocar 10mm 
ngang mức trên rốn, bờ ngoài cơ thẳng bụng 
và 2 trocar 5mm đặt ở dưới bờ sườn 2 bên 
trên đường nách trước dùng cho các dụng cụ 
phẫu tích và dụng cụ cắt nối. 

- Quy trình cắt dạ dày và vét hạch nội soi 
về cơ bản giống như phẫu thuật mở, mức độ 
vét hạch theo hướng dẫn của Hiệp hội UTDD 
Nhật Bản (2020) và quy trình kỹ thuật hướng 
dẫn điều trị UTDD của Bộ Y tế năm 2020. Vét 
các nhóm hạch hạch theo đúng nguyên tắc. 

 Sau khi giải phóng dạ dày cùng hạch đã 
vét thành 1 khối, rạch da đường giữa vùng 
thượng vị dài 5cm - 8cm, đưa dạ dày ra ngoài. 
Cắt dạ dày theo mốc đã đánh dấu, lập lại lưu 
thông tiêu hóa kiểu Billrot II, có miệng nối 
Brauwn, đặt dẫn lưu ổ bụng. Đóng thành 
bụng theo giải phẫu. 

Đưa bệnh phẩm ra ngoài đánh giá tổn 

* Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
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thương đại thể, phẫu tích hạch chia ra các 
chặng bảo quản và đưa làm giải phẫu bệnh. 

* Phương tiện nghiên cứu: dàn máy mổ nội 
soi và dụng cụ phẫu thuật. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Đặc điểm bệnh nhân: 

- Tuổi trung bình 63,77 + 12,57. Nhỏ nhất 
42 tuổi, cao nhất 89 tuổi. 

- Giới tính: nam 26 bệnh nhân (74%), nữ 
9 bệnh nhân (26%). 

- Trong 35 bệnh nhân nghiên cứu, tỷ lệ 
nam/nữ - 3 lần, tuổi trung bình 63,77. 

Đặc điểm khối u và giai đoạn ung thư: 

- Vị trí u:  

+ 1/3 dưới 17 (13 bệnh nhân cắt 3/4 dạ 
dày, 4 bệnh nhân cắt 4/5 dạ dày). 

+ 1/3 giữa 13 bệnh nhân cắt 4/5 dạ dày. 

+ 2/3 dưới 5 bệnh nhân cắt 4/5 dạ dày 

- Kích thước u: < 2 cm: 3 bệnh nhân (8,57%), 
2 - 3 cm: 3 bệnh nhân (8,57%), 3 - 4cm: 
14 bệnh nhân (40%), 4 - 5 cm: 15 bệnh nhân 
(42,86%), > 5 cm: 0. 

- Độ xâm lấn khối u:  

T1b: 1 (2,86%), T2: 3 (8,57%), T3: 3 (8,57%), 
T4a: 28 (80%). 

Giai đoạn ung thư: IB: 3, IIA: 2, IIB: 10, IIIA: 6, 
IIIB: 4, IIIC: 10. 

Vị trí u chủ yếu nằm ở 1/3 dưới (48,57%). 

Tất cả bệnh nhân đều là UTDD tiến triển với 
mức xâm lấn từ T1b đến T4a, trong đó độ 
xâm lấn T4a chiếm tỉ lệ cao 80%; kích thước 
u chủ yếu từ 3 - 5 cm (82,86%), bệnh nhân 
đến ở giai đoạn III là 57,14% cho thấy việc 
phát hiện và điều trị phẫu thuật UTDD giai 
đoạn sớm còn hạn chế. 

Kết quả PTNS: 

Thời gian phẫu thuật trung bình 211,43 + 
37,27 phút, ngắn nhất 150 phút, dài nhất 
300 phút. 

Tai biến trong mổ: 

+ 1 bệnh nhân tổn thương động mạch đại 
tràng giữa làm thiếu máu nuôi một đoạn đại 
tràng ngang. Đưa đại tràng ngang ra ngoài 
làm HMNT. Xử lý qua nội soi không phải chuyển 
mổ mở.  

+ Sau mổ có sốt: 5 trường hợp trong 2 ngày 
đầu điều trị nội khoa hết sốt. 

- Lượng máu mất trong mổ: trung bình 
86,43 ml + 21,54 ml, ít nhất 40 ml, nhiều 
nhất 150 ml. 

- Thời gian trung tiện sau mổ: trung bình 
48,86 + 15,88 giờ, ngắn nhất 28 giờ, dài nhất 
106 giờ. 

- Thời gian rút dẫn lưu sau mổ: trung bình 
58,77 + 16,68 giờ, ngắn nhất 24 giờ, dài 
nhất 96 giờ. 

- Thời gian nằm viện trung bình 9,23 + 3,24 
ngày, ngắn nhất 5 ngày, dài nhất 21 ngày. 
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Thời gian phẫu thuật trung bình 211,43 
phút lâu hơn so với mổ mở. Lượng máu mất 
trung bình trong nghiên cứu này là 86,43 ml, 
thấp hơn so với mổ mở. Như vậy, với bệnh 
nhân trước mổ không thiếu máu, không 
cần thiết phải truyền máu. Số hạch vét 
được ít nhất 11, nhiều nhất 25, trung bình 
15,7 hạch/1 bệnh nhân. Qua vét hạch nội soi 
chúng tôi thấy với camera độ phân giải cao 
làm tăng kích thước hạch lên từ 2 - 4 lần. Như 
vậy, sẽ rất thuận lợi cho việc quan sát và vét 
triệt để. 

Đa số bệnh nhân trung tiện trong thời gian 
từ 2 - 3 ngày (88%), rút dẫn lưu trong 2 - 3 ngày, 
nằm viện trung bình 9,23 + 3,24  ngày, bệnh 
nhân có tai biến trong mổ chiếm tỷ lệ 3%. 
Trường hợp bệnh nhân phẫu thuật cắt 4/5 dạ 
dày + nạo vét hạch DII bệnh nhân có mạc 
treo đại tràng ngang dính vào mặt sau dạ dày 
trong quá trình phẫu thuật làm tổn thương 
động mạch đại tràng giữa gây chảy máu số 
lượng khoảng 100 ml phải cặp clip cầm máu 
gây thiếu máu nuôi 1 đoạn đại tràng ngang 
nên phải đưa đại tràng ngang ra ngoài làm 
hậu môn nhân tạo. 

Sau phẫu thuật có năm bệnh nhân sốt 
điều trị nội khoa. 

Kết quả nạo vét hạch: 

- Hạch vét được 550 hạch, trung bình 15,7 + 
3,6 hạch, ít nhất 11 hạch, nhiều nhất 25 hạch. 

- Hạch ung thư 156 hạch: ít nhất 0, nhiều 
nhất 21, trung bình 4,46 + 5,6.  

+ Số bệnh nhân không thấy hạch di căn: 
13 người (37,14%). 

+ Số bệnh nhân có hạch di căn từ 1 - 2 hạch: 
6 người (17,14%). 

+ Số bệnh nhân có hạch di căn từ 3 - 6 hạch: 
6 người (17,14%). 

+ Số bệnh nhân có hạch di căn từ 7 - 15: 
8 người (22,86%). 

+ Số bệnh nhân có hạch di căn trên 15 hạch: 
2 người (5,71%). 

- Số hạch ung thư chặng 1 (nhóm 1,  2, 3, 4, 5, 6): 
116 hạch/376 hạch. 

- Số hạch ung thư chặng 2 (Nhóm 7, 8, 9, 10, 
11, 12): 40 hạch/174 hạch. 

Trong số 550 hạch được vét, tỷ lệ di căn 
chung 28,4%; Không có trường hợp nào 
không có hạch. 

- Các nhóm hạch thuộc chặng D1 cơ bản 
được lấy cùng với phần dạ dày cắt bỏ, cần lưu 
ý nhóm 6 nằm dưới môn vị, xung quanh gốc 
ĐM và TM vị mạc nối phải. Kết quả vét được 
376 hạch chặng I, di căn 116 hạch (30,85%). 

Vét hạch D2: Vét hạch nhóm 12 vùng 
cuống gan (12a, 12b, 12p), dọc theo ĐM gan 
chung, vét nhóm 8a phía trước ĐM, kiểm tra 
và vét luôn nhóm 8p phía sau ĐM (nếu có), 
thường nối liền với nhau bởi hệ thống lưới 
bạch huyết. Phẫu tích dọc theo ĐM lách, vét 
hạch nhóm 11 (11p, 11d), nhóm 10. Bộc lộ 
ĐM thân tạng, kiểm tra và vét nhóm hạch 9, 
sau đó mới bộc lộ và vét nhóm hạch 7. 

Lấy bỏ mạc nối nhỏ sát rốn gan lên tận 
chân hoành, bộc lộ tâm vị thực quản đoạn 
bụng, kiểm tra và vét hạch nhóm 2, nếu cần 
thiết vét hạch nhóm 1. 

Kết quả vét được 174 hạch chặng II, di căn 
40 hạch (22,99%). 

IV. KẾT LUẬN 

PTNS cắt dạ dày và nạo vét hạch D2 điều 
trị UTDD tiến triển là phẫu thuật có thể thực 
hiện được, an toàn và đảm bảo nguyên tắc 
trong phẫu thuật về mặt ung thư học. Tuy 
nhiên, đây là phẫu thuật có kỹ thuật phức 
tạp, đòi hỏi trang thiết bị và kỹ năng tốt về 
PTNS. Cần tiếp tục nghiên cứu và theo dõi 
thêm để khẳng định phạm vi ứng dụng của 
phương pháp./.
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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực trạng tỷ lệ vô sinh ngày càng tăng 
trong những năm gần đây, tỷ lệ vô sinh tại 
Thanh Hóa là 8% tương đương khoảng 
320.000 người. Thất bại làm tổ là nguyên 
nhân chính dẫn đến thất bại phương pháp 
chuyển phôi giai đoạn phôi phân chia (phôi 
ngày 2, ngày 3) trên bệnh nhân thụ tinh trong 
ống nghiệm. Hiện nay, tỷ lệ có thai chung của 
chuyển phôi ngày 2, ngày 3 tại các trung tâm 
trong cả nước là 42%. Dẫn đến người phụ nữ 
không có cơ hội làm mẹ, hạnh phúc gia đình 
có nguy cơ tan vỡ. 

Do hạn chế của kính hiển vi thông thường 
làm giảm khả năng lựa chọn những phôi có thể 
thành công khi chuyển vào buồng tử cung 
khiến cho các bác sỹ phải chuyển nhiều phôi 
một lúc để tăng tỷ lệ có thai. Điều này khiến 
tăng tỷ lệ đa thai (đặc biệt từ ba thai trở lên) dẫn 
đến trẻ sơ sinh có nguy cơ gặp phải các biến 
chứng nghiêm trọng liên quan đến sinh non. 

Sự phát triển của phôi người trong môi 
trường nhân tạo rất phức tạp, nó có các yêu 
cầu trao đổi chất cụ thể để tồn tại. Trước đây, 
môi trường nuôi phôi đơn giản về thành phần 
và tủ ấm nuôi phôi cấu tạo đơn giản chỉ cho 
phép phôi phát triển ngắn ngày đến ngày 3. 
Hiện nay, với sự cải tiến về môi trường nuôi 
phôi và tủ ấm cho phép phôi phát triển dài 
ngày hơn đến ngày thứ 5, ngày thứ 6. 

Khi nuôi phôi từ ngày 2 hoặc ngày 3 đến 
ngày 5, một lượng phôi chất lượng kém không 

thể sống sót đến ngày 5. Một tỷ lệ cao phôi 
phát triển được lên ngày 5 có nguồn gốc từ 
phôi có nhiễm sắc thể bình thường, có khả 
năng phát triển thành trẻ sơ sinh bình thường, 
giảm tỷ lệ sảy thai, thai lưu. Chuyển phôi 
ngày 5 là một trong những phương pháp hiệu 
quả cao nhất làm tăng tỷ lệ làm tổ của phôi 
trong tử cung, giảm số lượng phôi chuyển, 
giảm tỷ lệ đa thai, tỷ lệ sinh sống tăng gấp 
1,35 lần so với chuyển phôi giai đoạn phân 
chia. Nuôi phôi lên ngày 5 làm tăng số lượng 
phôi có khả năng có thai cao, làm giảm số 
lượng phôi chất lượng kém, do đó giảm số 
lượng phôi trữ đông góp phần làm giảm chi 
phí điều trị. 

Mục tiêu 

Đánh giá bước đầu kết quả thực hiện 
chuyển phôi ngày 5 tại khoa Hỗ trợ sinh sản - 
Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu: Tất cả bệnh nhân 
chuyển phôi ngày 5 tại khoa Hỗ trợ sinh sản - 
Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, đồng ý tham 
gia nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: không đồng ý tham gia 
nghiên cứu. 

Tiến hành 

- Bệnh nhân được kích thích buồng trứng 
bằng phác đồ antagonist, siêu âm theo dõi 
nang noãn. 

- Chọc hút trứng sau tiêm thuốc trưởng 

* Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CHUYỂN PHÔI NGÀY 5 TRÊN BỆNH NHÂN THỤ TINH 
TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA 

       
               ThS. BS. Cao Thị Dung *
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thành noãn 36 - 38h, thụ tinh bằng phương 
pháp tiêm tinh trùng vào bào tương trứng để 
tạo phôi (ICSI) sau ủ trứng 3 - 4h.  

- Người bệnh có > 2 phôi tốt ngày 3. 

- Nuôi ngày 5 bằng môi trường LP Total 
Global (Life Global). 

- Bệnh nhân chuyển phôi tươi ngày 5. 

- Bệnh nhân chuyển phôi đông lạnh ngày 5: 
Chuẩn bị niêm mạc tử cung bằng estrogen và 
progesterone ngoại sinh. Rã phôi, chuyển 
phôi đông lạnh sau rã phôi 3h. 

Các tiêu chuẩn đánh giá trong nghiên cứu 

- Phôi tốt ngày 5: phôi có khối tế bào nội 
mô độ A, B; lớp tế bào lá nuôi độ A, B; độ nở 
của phôi từ độ 3 trở lên. 

- Tỷ lệ có thai: Số lượng bệnh nhân có túi 
thai/ số bệnh nhân chuyển phôi. 

- Tỷ lệ thai lâm sàng: Số lượng bệnh nhân 
có túi thai/ số bệnh nhân chuyển phôi. 

- Tỷ lệ đa thai: Số lượng bệnh nhân có > 
2 túi ối/ số bệnh nhân chuyển phôi. 

- Tỷ lệ làm tổ: Số túi ối/số phôi chuyển. 

KẾT QUẢ 

Có 30 bệnh nhân chuyển phôi ngày 5 được 
đưa vào nghiên cứu. 

1. Đặc điểm bệnh nhân 

2. Kết quả noãn, phôi 

3. Kết quả chuyển phôi 

BÀN LUẬN 
Vấn đề nuôi cấy phôi ngày 5 đã được thực 

hiện ở rất nhiều trung tâm trên thế giới cũng 
như các trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm 
lớn tại Việt Nam. Khoa Hỗ trợ sinh sản - Bệnh 
viện Phụ sản Thanh Hóa bắt đầu triển khai từ 
tháng 9 năm 2019. Với số lượng bệnh nhân 
triển khai như vậy chúng tôi chỉ muốn đưa ra 
kết quả mà chúng tôi ghi nhận khi thực hiện 
cho những trường hợp đầu tiên này. 

Dựa vào kết quả cho thấy, đặc điểm bệnh 
nhân của nhóm nghiên cứu: độ tuổi, thời gian 
vô sinh, nồng độ FSH cơ bản, số noãn chọc 
hút, niêm mạc tử cung… tương đương nghiên 
cứu Nguyễn Thị Minh (2018). Kết quả thụ 
tinh của chúng tôi khá cao 88,36 + 14,03%, 
số phôi ngày 3 cũng như số phôi phát triển 
được đến giai đoạn phôi ngày 5 (66,4%) 
tương đương với với số lượng phôi phát triển 
tại các trung tâm lớn trong nước. Điều này 
cho thấy, kỹ năng lựa chọn tinh trùng và tiêm 
tinh trùng vào bào tương noãn của chuyên 

Đặc điểm Giá trị

Tuổi (năm) 29,93 + 5,0

Thời gian vô sinh (năm) 2,47+ 2,0

FSH trung bình (UI/L) 5,5 + 1,3

Loại vô sinh

Vô sinh nguyên phát 60%

Vô sinh thứ phát 40%

Nguyên nhân vô sinh

Do vợ 46,7%

Do chồng 13,3%

Kết hợp các nguyên nhân 36,7%

Chưa rõ nguyên nhân 13,3%

Đặc điểm Giá trị

Số noãn chọc hút được 19,1 + 8,5

Tỷ lệ thụ tinh(%) 88,7 + 9,4

Số phôi ngày 3 13,2 +  5,8

Tỷ lệ tạo phôi ngày 5 (%) 66,4 + 20,2

Số phôi tốt ngày 5 5,9 + 3,7

Số phôi chuyển ngày 5 1,9 + 0,4

Niêm mạc tử cung (mm) 10,6 + 1,3

Đặc điểm Giá trị

Tỷ lệ có thai 76,7%

Tỷ lệ thai lâm sàng 73,3%

Tỷ lệ làm tổ 46,03%

Tỷ lệ đa thai 20%

Thai đôi 20%

Thai ba 0%
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viên phôi học, hệ thống nuôi cấy và kiểm soát 
chất lượng ngày càng tốt hơn. 

Nghiên cứu của chúng tôi đạt kết quả tỷ lệ 
có thai là 76,7% và tỷ lệ thai lâm sàng là 
73,3%. Kết quả này tương đương với Shapiro 
(2011) tỷ lệ có thai ở nhóm chuyển phôi tươi 
là 75,0%, và tỷ lệ thai lâm sàng là 65,4%. 
Tương đương nghiên cứu của Đỗ Thị Linh 
(2018) tỷ lệ có thai là 79,0% và tỷ lệ có thai 
lâm sàng 62,4%. Kết quả của chúng tôi rất 
khả quan không chỉ trong nước, mà trong cả 
khu vực và quốc tế. Cao hơn nghiên cứu của 
Nguyễn Ngọc Bích (2018) tỷ lệ có thai là 
61,8%, tỷ lệ thai lâm sàng là 50,9% hay 
Fernández (2015) tỷ lệ có thai lâm sàng là 
53,4%. Có thể thấy tỷ lệ thành công của 
chuyển phôi ngày 5 trong nghiên cứu của 
chúng tôi rất khả quan, điều này không 
những cho thấy phác đồ thụ tinh trong ống 
nghiệm của trứng hiện nay rất tốt, mà còn 
khẳng định trang thiết bị cũng như nhân lực 
của trung tâm đạt tiêu chuẩn ngang tầm với 
các trung tâm hàng đầu trong nước hiện nay. 

Tỷ lệ đa thai trong nghiên cứu là 20%, 
chúng tôi ghi nhận không có trường hợp nào 
thai ba, Kết quả này phù hợp với Hiệp hội 
Sinh sản và phôi học châu Âu (2016) thai đôi 
chiếm 18,6% và thai ba 0,6%. 

KẾT LUẬN 
Việc thực hiện nuôi cấy phôi đến giai đoạn 

phôi ngày 5 và chuyển phôi ngày 5 tại bệnh 
viện Phụ sản Thanh Hóa, với tỷ lệ có thai 
76,7%, tỷ lệ thai lâm sàng 73,3%, tỷ lệ đa thai 
là 20% đã giúp cho những cặp vợ chồng thực 
hiện thụ tinh trong ống nghiệm đạt kết quả 
khả quan với chất lượng phôi tốt và giảm 
thiểu tỷ lệ đa thai (đặc biệt thai ba, thai bốn) 
vì chỉ chuyển tối đa 2 phôi. Vì vậy, việc nuôi 
cấy phôi tiếp tục đến ngày 5 nên được 
khuyến khích và việc chuyển phôi đông ngày 
5 là một xu hướng mà hiện nay nhiều trung 
tâm thụ tinh trong ống nghiệm trên thế giới 
cũng như trong cả nước đang thực hiện. 
Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa đang ngày càng khẳng định 
đi đúng theo xu thế và đã đạt được thành 
công rất cao./. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Meintjes M, et al (2009). A controlled 

randomized trial evaluating the effect of lowered 
incubator oxygen tension on live births in a 
predominantly blastocyst transfer program. Hum 
Reprod Update. 24(2), p. 300-7. 

2. Tạ Quốc Bản (2014). Đánh giá kết quả thụ 
tinh trong ống nghiệm của chuyển phôi ngày 3 và 
ngày 5 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Luận 
văn thạc sỹ y học. Đại học Y Hà Nội. p. 59. 

3. Nguyễn Thị Minh (2018). Nghiên cứu hiệu 
quả của phương pháp nuôi cấy phôi nang ở nồng 
độ oxy thấp 5% trong thụ tinh ống nghiệm, Luận 
án nghiên cứu sinh. Học viện Quân Y. 

4. Shapiro BS, et al (2011). Evidence of 
impaired endometrial receptivity after ovarian 
stimulation for in vitro fertilization: a prospective 
randomized trial comparing fresh and frozen-
thawed embryo transfers in high responders. 
Fertil Steril. 96, p. 516-518. 

5. Đỗ Thị Linh, Lê Thị Hồng Khả và cộng sự 
(2018). Chuyển phôi trữ ngày 5 có tỷ lệ thai lâm 
sàng và tỷ lệ làm tổ cao hơn so với chuyển phôi 
trữ ngày 6. IVF Experts meeting 14 tại Đà Nẵng. 
p. 140-143. 

6. Nguyễn Ngọc Bích (2018). So sánh tỷ lệ trẻ 
sinh sống cộng dồn từ chu kỳ chuyển phôi trữ giai 
đoạn phôi phân chia ngày 3 với giai đoạn phôi 
nang: Một nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu. IVF 
Experts meeting14 tại Đà Nẵng. 

7. S. Fernández-Shaw, et al (2015). Ongoing 
and cumulative pregnancy rate after cleavage-
stage versus blastocyst-stage embryo transfer 
using vitrification for cryopreservation: Impact of 
age on the results. J Assist Reprod Genet. 32(2): 
p. 177-184. 

8. European IVF-Monitoring Consortium 
(EIM), E.S.o.H.R.a.E.E., Kupka MS, D'HoogheT, 
Ferraretti AP, de Mouzon J, Erb  and C.J. K, 
Calhaz-Jorge C, De Geyter C & Goossens V 
(2016). Assisted reproductive technology in 
Europe, 2011: results generated from European 
registers by ESHREdagger. Hum Reprod. 31(2): 
p. 233-248.

38 SỐ 02/2022

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN



39SỐ 02/2022

Nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi 
tôm nước lợ nói riêng đã và đang 
góp phần nâng cao thu nhập và cải 

thiện cuộc sống cho dân cư khu vực ven 
biển tỉnh Thanh Hóa trong nhiều năm qua. 
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Thanh Hóa hơn 10 năm qua, 
diện tích, năng suất, sản lượng, giá trị thu 
nhập và hiệu quả kinh tế của nuôi tôm thẻ 
chân trắng không ngừng tăng. Tuy nhiên, tốc 
độ tăng trưởng chậm và không đồng đều, 
các khu nuôi tôm sú công nghiệp chuyển 
sang nuôi tôm chân trắng còn chậm, hiệu 
quả kinh tế không ổn định. Trong 3 năm, 
nhìn chung các cơ sở nuôi tôm chân trắng 
đạt hiệu quả hơn nhiều so với việc nuôi tôm 
sú, chuyển đổi sang hình thức nuôi thâm 
canh theo hướng VietGAP, đa phần là có lãi, 
nhiều hộ nuôi lãi cao (từ 100 - 200 triệu 
đồng/ha/vụ). Giá bán dao động từ 220 - 250 
nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, hàng năm hiện 
tượng dịch bệnh vẫn thường xảy ra, tôm chết 
rải rác do bị nhiễm vi rút đốm trắng kết hợp 
với thời tiết có nhiều biến dộng, biên độ 
dao động nhiệt trong ngày lớn, kỹ thuật 
nuôi không đảm bảo, diện tích tôm chết lên 
tới 25 - 30% tổng số diện tích thả. 

Mặc dù, nghề nuôi tôm tại Thanh Hóa đã 

có nhiều năm kinh nghiệm, thông tin về kỹ 
thuật nuôi được cập nhật liên tục bằng nhiều 
kênh khác nhau, nhưng người nuôi vẫn gặp 
nhiều khó khăn. Cụ thể là: Diện tích nuôi 
phần lớn tự phát thiếu quy hoạch, quản lý 
vùng nuôi, quy mô diện tích nuôi nhỏ lẻ, 
chưa tạo được thành vùng nuôi tập trung, hệ 
thống ao nuôi còn nhiều bất cập, chưa hợp 
lý, năng suất và hiệu quả kinh tế chưa ổn 
định, chưa áp dụng triệt để quy trình thực 
hành nuôi tốt (GAP, VietGAP). Phần lớn cơ 
sở nuôi tôm chân trắng tại Thanh Hóa ở quy 
mô hộ gia đình nhỏ lẻ, chưa đáp ứng được 
nhu cầu quản lý, phát triển hiện nay. Hộ gia 
đình không thể xử lý được vấn đề môi 
trường, dịch bệnh, chất lượng giống... trong 
khi đó quản lý cộng đồng vùng nuôi chưa 
phát triển. 

Xuất phát từ thực trạng trên, trong những 
năm gần đây tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều 
chủ trương, chính sách tác động trên tất cả 
mọi lĩnh vực nông lâm thủy sản nói chung và 
nuôi trồng thủy sản nói riêng. Các chính 
sách đã góp phần thúc đẩy ngành thủy sản 
có những bước tiến nhanh trên tất cả mọi 
lĩnh vực, các chính sách đó là: Hỗ trợ chuyển 
giao công nghệ mới, tiếp nhận các tiến bộ 
khoa học và công nghệ; Trong đó, Công ty 

HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH NUÔI TÔM  
2 GIAI ĐOẠN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC 

VÀ CÔNG NGHỆ ULTRAFINE BUBBLE 
       

                KS. Hoàng Thị Thu Hằng *

* Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa.
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CP Phát triển chăn nuôi và công nghệ sinh 
học Hoa Quế có địa chỉ tại xã Nga Thủy, 
huyện Nga Sơn là đơn vị thực hiện dự án: 
Ứng dụng công nghệ Biofloc và Ultrafine 
Bubble xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus Vannamei) thâm canh 
năng suất cao, đảm bảo an toàn thực phẩm 
tại Thanh Hóa. Trong  thời gian thực hiện dự 
án 24 tháng, đơn vị chủ trì đã đầu tư cơ sở 
hạ tầng, trang thiết bị máy móc phục vụ dự 
án lên đến hàng chục tỷ đồng với mục tiêu 
dự án: Ứng dụng công nghệ Biofloc và 
UltraFine Bubble xây dựng thành công mô 
hình nuôi tôm thẻ chân trắng (L.Vannamei) 
theo hướng giảm chi phí sản xuất, giảm rủi 
ro về dịch bệnh và ô nhiễm môi trường, tăng 
hiệu quả sản xuất, góp phần phát triển bền 
vững nghề nuôi tôm chân trắng tại tỉnh 
Thanh Hóa. 

Nhằm hướng đến phát triển nuôi tôm bền 
vững, nhiều mô hình, giải pháp đã được 
triển khai như: nuôi tôm bằng vi sinh, chế 

phẩm sinh học, áp dụng các kỹ thuật tiên 
tiến… Trong đó, mô hình nuôi tôm thẻ chân 
trắng thâm canh 2 giai đoạn ứng dụng công 
nghệ Biofloc và UltraFine Bubble của Công 
ty CP Phát triển chăn nuôi và công nghệ 
sinh học Hoa Quế đã có những kết quả khả 
quan như: 

Từ tháng 7-2019 đến nay, Công ty CP 
Phát triển chăn nuôi và công nghệ sinh học 
Hoa Quế ứng dụng công nghệ Biofloc theo 
VietGAP và UFB (UltraFine Bubble) xây 
dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm 
canh năng suất cao, bảo đảm an toàn vệ 
sinh thực phẩm. Dự án do Phân viện nghiên 
cứu hải sản phía Nam, thuộc viện Nghiên 
cứu hải sản chuyển giao công nghệ UFB 
(UltraFine Bubble) và Trung tâm Khuyến nông 
Hải Phòng là đơn vị chuyển giao công nghệ 
Biofloc theo VietGAP. Theo đó, hệ thống ao 
nuôi mô hình tôm thẻ chân trắng thâm canh 
2 giai đoạn theo công nghệ Biofloc, kết hợp 
với cung cấp oxi hòa tan trong nước với kích 

Mô hình nuôi tôm tại 
Công ty CP Phát triển 
chăn nuôi và công nghệ 
sinh học Hoa Quế. 
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thước hạt bong bóng <100 micrometer (công 
nghệ UFB) được thiết kế gồm có ao lắng, ao 
ương và ao nuôi. Ao lắng diện tích 5.000m2 
bảo đảm đủ cấp và bù nước cho việc cung 
cấp đủ nước cho ao nuôi và ao ương trong 
vụ nuôi; ao ương hình tròn bên trong lót bạt 
có thể tích hơn 300m3, phần trên có mái che 
kiên cố, có hệ thống cung cấp oxy theo công 
nghệ UFB đảm bảo. Ao nuôi giai đoạn 2 bao 
gồm 10 ao nuôi diện tích 300m2/ao, 7 ao nuôi 
diện tích 1.000m2/ao, hệ thống quạt nước, 
sục khí, cung cấp oxy theo công nghệ UFB 
bảo đảm cho thâm canh mật độ cao. 

Công ty đã thực hiện mô hình nuôi theo 
công nghệ Biofloc với quy mô 267m2, số 
lượng giống tôm thả 800.000 con/vụ vào ao 
ương và  nuôi theo công nghệ UFB quy mô: 
107m2, số lượng giống thả: 320.000 con/vụ 
vào ao ương;  Quá trình chăm sóc, quản lý 
bao gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 ương thời 
gian 25 - 30 ngày, tỷ lệ sống đạt 93 - 95%; 
cỡ tôm giai đoạn 1 trung bình 1.000 - 1.200 
con/kg, tiến hành san xuống giai đoạn 2; 
mật độ thả 120 - 150 con/m2 tại ao nuôi giai 
đoạn 2, với quy mô 5.000m2 ao nuôi theo 
công nghệ Biofloc và 2.000m2 ao nuôi theo 
công nghệ UFB, tôm nuôi đến khi đạt kích cỡ 
thu hoạch. Hiệu quả của việc áp dụng quy 
trình nuôi theo công nghệ biofloc theo 
VietGAP qua 2 giai đoạn rất rõ rệt, cụ thể: 
giảm được rủi ro về tác động của môi trường, 
nhiệt độ. Trong quá trình nuôi tôm sử dụng 
men vi sinh không dùng hóa chất và kháng 
sinh để quản lý các yếu tố môi trường, nên 
chất lượng tôm nuôi đảm bảo theo tiêu 
chuẩn VietGAP. 

Sau gần 3 tháng thả nuôi tỷ lệ sống đạt 
trên 90%, khối lượng bình quân đạt 40 - 50 
con/kg, sản lượng thu được đạt 18 tấn/ha, 
với giá bán 140.000 - 150.00 đồng/kg, lợi 

nhuận tăng  từ 35 - 40% so với mô hình 
nuôi truyền thống. Hiệu quả của việc áp 
dụng quy trình nuôi theo công nghệ biofloc 
theo VietGAP qua 2 giai đoạn rất rõ rệt, cụ 
thể là: 

Nuôi tôm theo Công nghệ Biofloc theo 
VietGAP và UFB (UltraFine Bubble) giúp 
người nuôi có thể tăng mật độ dày lên. Bên 
cạnh đó, việc nuôi ở bể ương và ao nhỏ giúp 
giảm chi phí nhân công cho ăn, hệ số thức 
ăn giảm từ 1,2 - 1,5 xuống còn 1.1; giảm thời 
gian chăm sóc kéo theo giảm các chi phí sản 
xuất khác như tiền điện (chạy máy sục oxy, 
quạt nước) so với ao nuôi 1 giai đoạn. Diện 
tích ao nhỏ giúp người nuôi có thể áp dụng 
nuôi công nghệ cao, tiết kiệm được chi phí 
đầu tư, hạn chế dịch bệnh, thời tiết bất 
thuận, giữ nhiệt độ ổn định giúp tôm sinh 
trưởng, phát triển nhanh hơn so với nuôi 
ngoài trời. Tôm khi thu hoạch màu đẹp, hấp 
dẫn người tiêu dùng có thể đáp ứng nhu cầu 
ngày càng “khó tính” và khắt khe của thị 
trường. Đặc biệt, trong quá trình nuôi ở giai 
đoạn bể ương nếu xảy ra sự cố thì mức độ 
thiệt hại sẽ thấp hơn nhiều so với nuôi 1 giai 
đoạn. Có thể khẳng định, mô hình nuôi tôm 
thâm canh 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ 
Biofloc theo VietGAP và UFB của Công ty 
CP Phát triển chăn nuôi và công nghệ sinh 
học Hoa Quế đạt hiệu quả cao, phù hợp với 
môi trường nuôi tôm; tạo điều kiện cho các 
hộ nuôi sản xuất nhiều vụ trong năm; giảm 
chi phí sản xuất, sản phẩm tôm sạch; giảm 
rủi ro so với các mô hình nuôi tôm trước đây. 
Hình thức nuôi tôm theo công nghệ mới mới 
này cần được nghiên cứu, nhân rộng để phát 
triển nghề nuôi tôm thâm canh theo hướng 
bền vững./.
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1. Mở đầu 

Mô hình liên kết sản xuất, sơ chế, chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sẽ 
góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền 
vững, đồng thời có ý nghĩa to lớn về chính trị 
và an ninh - quốc phòng. Quan điểm này đã 
được nhiều nhà kinh tế nghiên cứu làm rõ. 
Theo quan điểm này, tổ chức lương thực thế 
giới FAO nhận định rằng việc thực thi nhiều 
chính sách hiệu quả nhằm khuyến khích 
phát triển kinh tế nông nghiệp là chìa khóa 
thành công trong việc xóa đói, giảm nghèo, 
cũng như giải quyết bài toán cân bằng giữa 
phát triển kinh tế và ổn định xã hội ở nhiều 
quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước 
kém và đang phát triển như Việt Nam. 

Nhận thức được tầm quan trong đó, Đảng 
và Nhà nước ta đã ban hành và thực thi 
nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm thúc 
đẩy phát triển kinh tế khu vực nông nghiệp, 
nông thôn. Trong thời gian qua, đi cùng với 
các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Đảng, 
Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 
nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích nhiều 
thành phần kinh tế đầu tư phát triển khu vực 
nông nghiệp, nông thôn và bước đầu đã đạt 
được những thành quả quan trọng, đã làm 
thay đổi bộ mặt nông thôn trên tất cả các 

lĩnh vực, hạ tầng kinh tế - xã hội được xây 
dựng mới và nâng cấp, đời sống vật chất 
cũng như tinh thần của người dân ngày 
càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày 
càng giảm, cơ cấu kinh tế nông thôn được 
dịch chuyển theo hướng tích cực, trong đó, 
tập trung gia tăng phát triển hàm lượng về 
giá trị của sản phẩm và liên tục đổi mới các 
hình thức tổ chức sản xuất. 

Theo kết quả khảo sát của ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, 
trong những năm qua, bên cạnh những 
thành quả mà tỉnh đạt được, sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn nói chung, sản xuất hộ 
nông dân nói riêng còn nhiều khó khăn, hạn 
chế: Thiên tai dịch bệnh thường xuyên diễn 
ra; quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, phân 
tán; công nghệ, kỹ thuật sản xuất còn lạc 
hậu; thiếu vốn đầu tư cho sản xuất; ứng 
dụng công nghệ mới còn hạn chế; tiêu thụ 
nông sản hàng hóa gặp nhiều khó khăn. 
Đặc biệt, mối liên kết giữa sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn tồn 
tại nhiều bất cập như: Liên kết chưa chặt 
chẽ, mang tính hình thức, còn nhiều mâu 
thuẫn về lợi ích kinh tế, thiếu sự giám sát 
quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước, 
việc không tuân thủ hợp đồng thường xuyên 
diễn ra... 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH 
SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ CÀ RỐT, KHOAI LANG 

THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TẠI VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN 
TỈNH THANH HÓA 

 
          TS. Nguyễn Thị Loan *

* Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nông nghiệp Quang Trung.

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN



43SỐ 02/2022

Để thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển 
nhanh và bền vững theo hướng cải thiện 
chất lượng và gia tăng giá trị sản xuất hàng 
hóa, việc xây dựng mô hình liên kết sản 
xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm cà rốt, khoai lang tại vùng đất cát 
ven biển tỉnh Thanh Hóa là hết sức cần 
thiết, có ý nghĩa quan trọng cả lý luận và 
thực tiễn. 

2. Vai trò trách nhiệm của các bên tham 
gia trong việc xây dựng mô hình liên kết 
sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ cà 
rốt, khoai lang 

Kết quả khảo sát từ phía các hộ nông 
dân cho thấy: Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến liên kết lỏng lẻo và thiếu tính 
bền vững là do chưa xác định vai trò, trách 
nhiệm của các bên tham gia. Điều này dẫn 
đến việc tuân thủ cam kết yếu và thiếu cơ 
sở để giải quyết những tranh chấp trong quá 
trình thực hiện. 

Do vậy, nội dung liên kết cần phải xác 
định rõ ràng vai trò, nhiệm vụ của các bên 
tham gia, tự chịu trách nhiệm về mảng công 
việc mà mình phụ trách. Để hoàn thiện vấn 
đề này, nhóm nghiên cứu thực hiện khảo sát 
và phỏng vấn sâu đối với các chuyên gia, 
nhà quản lý, từ đó đã tiếp thu một số đề xuất 
cải thiện mô hình liên kết như sau: 

* Tổ chức chủ trì dự án (Công ty TNHH 
Phát triển Công nghệ Nông nghiệp 
Quang Trung):  

- Chủ động nghiên cứu và ứng dụng 
các công trình nghiên cứu khoa học vào 
thực tiễn. 

- Chuyển giao những ứng dụng sát thực 
tế và phù hợp với điều kiện của nông dân 
người lao động, những ứng dụng mang tính 
thiết thực, hiệu quả. 

- Giám sát, đánh giá kết quả và có sự 
hoàn chỉnh công nghệ phù hợp với sản xuất 
của người lao động. 

- Tìm hiểu và nắm bắt các nhu cầu của 
nông dân. 

- Chịu trách nhiệm với kết quả dự án. 

* Người lao động tại vùng triển khai dự án 

- Hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất 

- Tuân thủ nội dung hợp đồng ký kết 

- Triển khai kế hoạch sản xuất theo đúng 
tinh thần cam kết 

-  Chịu trách nhiệm về chất lượng nông 
phẩm sản xuất ra. 

- Thực hiện đúng các nội dung kỹ thuật 
được hướng dẫn 

- Hợp tác và cung cấp thông tin cần thiết 
cho các chủ thể khác 

- Trao đổi thông tin thường xuyên trong 
quá trình sản xuất 

- Chủ động tham khảo và đóng góp ý kiến 
hoàn thiện các chính sách nông nghiệp 

- Chia sẻ lợi ích và rủi ro với các chủ thể 
khác trong liên kết 

- Cần tích cực trao đổi, học tập kiến thức, 
kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ mới 
vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

* Doanh nghiệp (Công ty cổ phần chế 
biến nông sản Trung Thành): 

- Tìm hiểu và đáp ứng các yêu cầu hợp lý 
của người lao động 

- Tuân thủ những cam kết hợp đồng: giá 
cả thu mua hợp lý, sản lượng thu mua đầy 
đủ, thanh toán đầy đủ kịp thời. 

- Chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời cho 
nông dân: biến động giá, sản lượng, chất 
lượng, đòi hỏi thị trường... 
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- Có kế hoạch dài hạn để chủ động trong 
thu mua 

- Giữ chữ tín đối với nông dân  

- Chia sẻ lợi ích và rủi ro với các chủ thể 
khác trong liên kết 

- Tăng cường năng lực quản trị, mở rộng 
tìm kiềm thị trường tiêu thụ, hợp lý hóa quá 
trình sản xuất kinh doanh. 

- Đề xuất ý kiến phản hồi giúp hoàn thiện 
chính sách khuyến khích phát triển nông 
nghiệp của Nhà nước. 

* Nhà nước (UBND huyện Hoằng Hóa): 

- Là cầu nối giữa hộ nông dân với các chủ 
thể khác trong liên kết 

- Hoạch định, triển khai và đánh giá các 
chính sách nông nghiệp 

- Tiếp nhận và phản hồi kịp thời thông tin 
cho các chủ thể khác 

- Phổ biến và theo dõi tình hình sản xuất 
của nông dân và các liên kết giữa nông dân 
và các chủ thể khác trên địa bàn huyện 

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong sản xuất 
nông nghiệp 

- Nâng cao vai trò của tuyên truyền, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. 

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến 
thương mại, tiếp cận thông tin thị trường 
trong và ngoài nước đối với hộ nông dân, 
doanh nghiệp, hợp tác xã. 

3. Kết quả xây dựng mô hình liên kết 
sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà rốt, khoai 
lang theo chuỗi giá trị tại vùng đất cát ven 
biển tỉnh Thanh Hóa 

3.1. Kết quả triển khai mô hình trồng 
khoai lang 

Mô hình trồng giống khoai lang phục vụ 

chế biến tinh bột được triển khai trồng từ 
ngày 5 - 6/2/2021 và thu hoạch từ 28 - 
31/5/2021 tại xã Hoằng Xuân, huyện 
Hoằng Hóa với tổng diện tích là 5,0ha 
năng suất củ tươi của giống HNV1 đạt 
trung bình 37,7 tấn/ha; tỷ lệ củ thương 
phẩm đạt 89,2% và năng suất thương phẩm 
đạt 33,6 tấn. 

3.2. Kết quả triển khai mô hình trồng 
cà rốt 

Mô hình trồng giống cà rốt TN391 được 
triển khai trồng từ ngày 2 - 3/2/2021 và thu 
hoạch ngày từ ngày 2 - 5/5/2021 tại xã 
Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa với tổng 
diện tích là 5,0ha. Kết quả mô hình cho thấy, 
năng suất của giống cà rốt TN391 đạt khá 
cao với năng suất trung bình đạt 26,3 tấn/ha. 
Củ cà rốt sau khi thu hoạch sẽ được phân 
thành 3 loại: loại 1, loại 2 và loại 3 (không 
có giá trị thương phẩm). Để thực hiện việc 
phân loại củ, chúng tôi dựa vào một số chỉ 
tiêu về chất lượng củ như độ thẳng, đẹp, 
đều, vỏ ít nhăn, màu sắc bắt mắt, kích thước 
vừa phải; kết quả cho thấy, tỷ lệ củ loại 1 
của các điểm xây dựng mô hình đạt 65,9%; 
tỷ lệ củ loại 3 là 5,4%. 

Cơ quan quản lý kiểm tra tiến độ mô hình trồng 
khoai lang tại xã Hoằng Xuân. 
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Chất lượng củ cà rốt được đánh giá bao 
gồm khẩu vị ăn tươi, độ giòn, độ brix. Khẩu 
vị ăn tươi có có mối tương quan thuận với 
độ brix vì độ brix là hàm lượng chất tan 
trong dung dịch, phản ánh độ ngọt, độ brix 
càng cao thì khẩu vị ăn tươi càng ngọt. Kết 
quả theo dõi cho thấy, độ brix của giống 
TN391 đạt 7,9 ở và được đánh giá ở khẩu vị 
ngọt vừa. 

3.3. Kết quả xây dựng mô hình liên kết 
sản xuất, sơ chế, chế biến và tiêu thụ cà 
rốt, khoai lang tại vùng đất cát ven biển 
tỉnh Thanh Hóa 

Đơn vị chủ trì thường xuyên kiểm tra mô 
hình, trước khi thu hoạch 5 - 10 ngày đã có 

thông báo cho các hộ nông dân và đơn vị 
tiêu thụ (Công ty cổ phần chế biến nông sản 
Trung Thành) để có công tác chuẩn bị 
phương tiện vận chuyển, dụng cụ, ấn định 
ngày thu hoạch, thu mua và chuẩn bị cán bộ 
kiểm tra, phân loại. Thành lập tổ thu mua 
gồm: Cán bộ đơn vị chủ trì, trưởng nhóm 
nông dân đứng chủ hợp đồng, cán bộ của 
địa phương (trưởng thôn, cán bộ khuyến 
nông, giám đốc hợp tác xã dịch vụ) để cùng 
hướng dẫn nông dân phân loại và thu mua 
cho nông dân. Từ ngày 2-5/5 tiến hành thu 
mua cà rốt; từ ngày 28 - 31/5 tiến hành thu 
mua khoai lang cho các nông hộ tham gia 
mô hình tại vùng đất cát ven biển tỉnh 
Thanh Hóa. 

Triển khai các thí nghiệm bón phân cho cây cà rốt. 

Khu đồng Diện tích 
(ha)

Sản lượng cà rốt              
(tấn/ha)

Giá bán               
(tr.đ/tấn) Thành tiền  

(tr.đ)
Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2

KĐ1 1,2 20,88 9,09 5 3,5 136,208

KĐ2 1,1 19,28 8,40 5 3,5 125,803

KĐ3 0,9 15,90 6,92 5 3,5 103,703

KĐ4 0,7 12,09 5,26 5 3,5 78,852

KĐ5 1,1 18,70 8,15 5 3,5 122,019

Tổng 5,0 86,84 37,82   566,59

Thu hoạch cà rốt

Bảng 3.1. Kết quả tiêu thụ mô hình trồng cà rốt tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
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Sản lượng cà rốt được tiêu thụ là 
124,6 tấn, trong đó củ loại 1 là 86,84 tấn 
và loại 2 là 37,82 tấn. Với giá bán củ loại 
là 5 tr.đ/tấn, củ loại 2 là 3,5 tr.đ/tấn thì 

tổng số tiền nông dân tham gia mô hình 
thu được từ bán cà rốt là 566,59 triệu 
đồng, bình quân 1ha thu được 113,31 
triệu đồng/ha. 

Sản lượng khoai lang được tiêu thụ là 
168,5 tấn, với giá bán là 2,8 tr.đ/tấn thì tổng 
số tiền nông dân tham gia mô hình thu được 
từ bán khoai lang là 471,940 triệu đồng, bình 
quân 1ha thu được 94,38 triệu đồng/ha. 

4. Kết luận 

Kết quả xây dựng mô hình sản xuất, sơ 
chế, chế biến và tiêu thụ cà rốt, khoai lang 
theo chuỗi giá trị tại vùng đất cát ven biển 
tỉnh Thanh Hóa: Đã xây dựng được quy chế 
vận hành chuỗi giá trị sản xuất, sơ chế, chế 
biến và tiêu thụ cà rốt khoai lang tại vùng đất 
cát ven biển tỉnh Thanh Hóa với Công ty cổ 
phần chế biến nông sản Trung Thành. Đã 
tiến hành xây dựng mô hình liên kết sản 
xuất, sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ sản 

phẩm cà rốt, khoai lang; Sản lượng cà rốt 
được tiêu thụ là 124,66 tấn, trong đó củ loại 
1 là 86,84 tấn và loại 2 là 37,82 tấn. Với giá 
bán củ loại là 5 tr.đ/tấn, củ loại 2 là 3,5 
tr.đ/tấn thì tổng số tiền nông dân tham gia 
mô hình thu được từ bán cà rốt là 566,59 
triệu đồng, bình quân 1ha thu được 113,31 
triệu đồng/ha. Sản lượng khoai lang được 
tiêu thụ là 168,5 tấn, với giá bán là 2,8 
tr.đ/tấn thì tổng số tiền nông dân tham gia 
mô hình thu được từ bán khoai lang là 
471,94 triệu đồng, bình quân 1ha thu được 
94,38 triệu đồng/ha. Toàn bộ sản phẩm đã 
được Công ty cổ phần chế biến nông sản 
Trung Thành thu mua chế biến và tiêu thụ 
theo đúng cam kết trong hợp đồng giữa các 
bên liên quan./.

Khu đồng Diện tích (ha) Sản lượng             
khoai lang (tấn/ha) Giá bán (tr.đ/tấn) Thành tiền (tr.đ)

KĐ1 1,2 41,3 2,8 115,584

KĐ2 1,0 34,0 2,8 95,200

KĐ3 0,8 26,0 2,8 72,800

KĐ4 0,9 30,4 2,8 85,176

KĐ5 1,1 36,9 2,8 103,180

Tổng - 168,5 - 471.940

Loại 1 Loại 2 Loại 1 Loại 2

KĐ1 1,2 20,88 9,09 5 3,5 136,208

KĐ2 1,1 19,28 8,40 5 3,5 125,803

KĐ3 0,9 15,90 6,92 5 3,5 103,703

KĐ4 0,7 12,09 5,26 5 3,5 78,852

KĐ5 1,1 18,70 8,15 5 3,5 122,019

Tổng 5,0 86,84 37,82   566,59

Bảng 3.2. Kết quả tiêu thụ mô hình trồng khoai lang tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
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1. MỞ ĐẦU 

Trong thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa nói 
riêng và cả nước nói chung chịu nhiều tác 
động của dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, sự 
biến động của giá cả thị trường đã làm cho 
ngành chăn nuôi lợn phát triển không ổn 
định. Do đó, cần phải có những giải pháp phù 
hợp để hỗ trợ chăn nuôi lợn phát triển bền 
vững. Một trong số các giải pháp đó là qui 
hoạch lại cơ cấu các đàn vật nuôi để có kế 
hoạch tổng thể phát triển phù hợp với từng 
địa phương; đẩy nhanh việc ứng dụng các 
tiến bộ khoa học trong chăn nuôi để giảm chi 
phí chăn nuôi, hạn chế tối đa ô nhiễm môi 
trường do chăn nuôi gây ra, nhất là ở những 
khu chăn nuôi tập trung, chăn nuôi ở nông hộ 
xen lẫn dân cư. 

Bên cạnh việc nhập và phát triển các 
giống lợn ngoại có năng suất cao thì chăn 
nuôi các giống lợn nội theo mô hình nông hộ 
và trang trại tập trung cũng là một xu hướng 
phổ biến hiện nay và là hướng chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế quan trọng trong sản xuất 
nông nghiệp ở nước ta. Những mô hình này 
vừa góp phần lưu giữ và bảo tồn các nguồn 
gen bản địa quý hiếm vừa tạo nền tảng để áp 
dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến về giống, 
chuồng trại, thức ăn, phòng trừ dịch bệnh và 

quản lý để có hiệu quả chăn nuôi cao hơn, 
nhằm tăng năng suất chăn nuôi, nâng cao 
chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm hạn chế 
tác động ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức 
khỏe của cộng đồng nhất là các huyện nông 
thôn, miền núi tỉnh Thanh Hóa, nơi mà chăn 
nuôi vẫn còn phân tán nhỏ lẻ trong nông  hộ 
và trong khu vực dân cư.  

Táp Ná là một giống lợn nội của Việt Nam, 
được hình thành từ lâu đời chủ yếu ở huyện 
Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Đây là giống lợn 
quý, có khả năng chống chịu bệnh tốt, thích 
nghi cao với điều kiện chăn nuôi kham khổ, 
thức ăn nghèo dinh dưỡng nhưng chất lượng 
thịt lại thơm ngon được thị trường rất ưa 
chuộng. Tốc độ sinh trưởng của giống lợn Táp 
Ná nằm ở mức trung bình của các giống lợn 
nội Việt Nam. Tại Thanh Hóa, giống lợn Táp 
Ná vẫn là một giống khá mới với các nhà chăn 
nuôi. Do đó, để khai thác tối đa những ưu thế 
về sự thích nghi với môi trường kham khổ, 
năng suất cao và chất lượng thịt thơm ngon 
cũng như sự cạnh tranh của thị trường về thịt 
lợn đặc sản của giống lợn Táp Ná, năm 2019, 
Công ty Cổ phần chăn nuôi và chuyển giao 
công nghệ Yên Định đã thực hiện Dự án: “Ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng 
mô hình chăn nuôi lợn Táp Ná sinh sản và 

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG THỨC NUÔI ĐẾN SINH LÝ SINH DỤC 
VÀ NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN TÁP NÁ  

 

TS. Đỗ Ngọc Hà*

* Khoa Nông Lâm Ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức.
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thương phẩm đạt VietGAHP tại Thanh Hóa” 
nhằm nghiên cứu và đưa giống lợn này về 
nuôi thí điểm tại huyện Yên Định và đánh giá 
năng suất của giống lợn Táp Ná theo các 
phương thức chăn nuôi khác nhau để xác định 
phương thức chăn nuôi thích hợp cho lợn Táp 
Ná sinh sản vừa góp phần bảo tồn các nguồn 
gen lợn nội, vừa phát triển kinh tế. 

2. MỤC TIÊU CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

Ứng dụng KH&CN xây dựng thành công 
mô hình chăn nuôi lợn Táp Ná sinh sản và 
thương phẩm đạt VietGAHP để làm cơ sở 
nhân rộng, góp phần làm đa dạng giống lợn 
bản địa tại Thanh Hóa, cung cấp thực phẩm 
an toàn, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong 
và ngoài tỉnh. 

3. KẾT QUẢ CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

3.1. Tiếp nhận và làm chủ quy trình công 
nghệ chăn nuôi lợn Táp Ná sinh sản và 
thương phẩm quy mô trang trại và nông hộ 

Cơ quan chuyển giao (Viện Chăn Nuôi) 
phối hợp với cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án 
và các cơ quan phối hợp khác, tổ chức triển 
khai các đợt, tiếp nhận và chuyển giao cho 
các cán bộ kỹ thuật và người chăn nuôi các 
quy trình công nghệ sau: 

-  Quy trình chăm sóc và nuôi 
dưỡng lợn Táp Ná sinh sản. 

-  Quy trình chăm sóc và nuôi 
dưỡng lợn Táp Ná thương phẩm. 

- Quy trình vệ sinh thú y và phòng 
bệnh cho lợn Táp Ná sinh sản. 

- Quy trình vệ sinh thú y và phòng 
bệnh cho lợn Táp Ná thương phẩm.  

Số lượng, thành phần và thời 
gian: 05 cán bộ kỹ thuật, thời gian 
30 ngày. 

Kết quả đạt được: Nắm vững các quy trình 
chăn nuôi lợn Táp Ná sinh sản và thương 
phẩm, xây dựng mô hình chăn nuôi đạt hiệu 
quả cao. 

3.2. Xây dựng các mô hình chăn nuôi 
lợn Táp Ná sinh sản và nuôi lợn Táp Ná 
thương phẩm (trang trại và nông hộ) được 
chứng nhận đạt VietGAHP 

3.2.1. Xây dựng 01 mô hình trang trại chăn 
nuôi lợn Táp Ná sinh sản và thương phẩm 

Áp dụng các quy trình kỹ thuật được chuyển 
giao kết hợp với Quy trình thực hành chăn nuôi 
tốt cho chăn nuôi lợn (VietGHAP trong chăn 
nuôi lợn), xây dựng 01 mô hình trang trại chăn 
nuôi lợn Táp Ná sinh sản và thương phẩm. Đây 
là địa điểm triển khai xây dựng mô hình chăn 
nuôi lợn giống bố mẹ, sản xuất lợn thương 
phẩm và là cơ sở cung cấp con giống nhằm 
nhân rộng ra mô hình. Với quy mô: 38 nái và 
02 đực giống, kết quả như sau: 

- Đàn sinh sản 

+ Khối lượng trung bình: 60kg/nái; 
70kg/đực. 

+ Đặc điểm ngoại hình: Có điểm ngoại 
hình đặc trưng của giống 
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Lông và da chỉ một màu đen tuyền hoặc 
đen có 6 điểm trắng: giữa trán, 4 cẳng chân 
và chóp đuôi; lợn có đầu to vừa phải, tai hơi 
rủ cúp xuống, bụng không bị xệ, lưng tương 
đối thẳng, mặt thẳng. Lợn cái có từ 10 đến 12 
vú, con đực thể chất thô hơn con cái, chân 
cao, phần đầu cao hơn phần mông, từ đỉnh 
đầu đến giữa lưng có một dải lông dài và rậm 
tạo thành bờm. 

- Số con sinh ra: 

+ Lứa 1: 295 con (trung bình 7,76 con/lứa) 

+ Lứa 2: 345 con (trung bình 9,08 con/lứa) 

+ Lứa 3: 371 con (trung bình 9,76 con/lứa) 

- Số con cai sữa đạt tiêu chuẩn giống: 

+ Lứa 1: 268 con (trung bình 7,05 con/ổ) 

+ Lứa 2: 321 con (trung bình 8,45 con/ổ) 

+ Lứa 3: 346 con (trung bình 9,11 con/ổ) 

- Đàn lợn thương phẩm: Tính đến tháng 
30/9/2021, tổng số lợn con đạt tiêu chuẩn 
giống do đàn bố mẹ sinh ra tại trang trại là 
935 con; trong đó đưa vào nuôi thương 
phẩm là 587 con, số còn lại  (348 con) đã 
được xuất bán lợn giống cho 
các cơ sở chăn nuôi; số lợn 
thương phẩm đã xuất bán là 
569 con với tổng khối lượng lợn 
hơi xuất chuồng là 29.235kg, 
đạt trung bình 52,02 kg/con. 

* Kết quả đánh giá, chứng 
nhận VietGAHP 

Mô hình chăn nuôi lợn Táp Ná 
sinh sản và thương phẩm quy mô 
trang trại đã được Trung tâm Kiểm 
nghiệm và chứng nhận chất lượng 
TQC - Liên hiệp các hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá và 

cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
VIETGAHP tại Quyết định số 2545.1/2021/QĐ-
TQC, ngày 9 tháng 4 năm 2021.   

3.2.2. Mô hình chăn nuôi lợn Táp Ná sinh 
sản và thương phẩm quy nông hộ  

*  Đàn nái sinh sản 

- Quy mô: 5 nái 

- Khối lượng trung bình: 59 kg/nái 

- Đặc điểm ngoại hình: Có điểm ngoại hình 
đặc trưng của giống 

- Số con sinh ra: 

+ Lứa 1: 39 con (trung bình 7,8 con/lứa) 

+ Lứa 2: 44 con (trung bình 8,8 con/lứa) 

+ Lứa 3: 48 con (trung bình 9,6 con/lứa) 

- Số con cai sửa đạt tiêu chuẩn giống: 

+ Lứa 1: 35 con (trung bình 7,0 con/ổ) 

+ Lứa 2: 39 con (trung bình 7,8 con/ổ) 

+ Lứa 3: 43 con (trung bình 8,6 con/ổ) 

* Đàn lợn thương phẩm 

Tính đến tháng 30/9/2021, tổng số lợn 
con đạt tiêu chuẩn giống do đàn bố mẹ tại 
nông hộ sinh ra là 117 con; trong đó đưa vào 

Mô hình nuôi lợn Táp Ná tại huyện Yên Định.
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nuôi thương phẩm là 61 con, số còn lại  (56 con) đã được xuất bán lợn giống cho các cơ sở 
chăn nuôi; số lợn thương phẩm đã xuất bán là 53 con với tổng khối lượng lợn hơi xuất 
chuồng là 2.787kg, đạt trung bình 52,58kg/con. 

* Kết quả đánh giá, chứng nhận VietGAHP 

Mô hình chăn nuôi lợn Táp Ná sinh sản và thương phẩm quy mô nông hộ đã được Trung 
tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC - Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam đánh giá và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VIETGAHP tại Quyết định số 
2545.2/2021/QĐ-TQC, ngày 9 tháng 4 năm 2021.   

3.3. Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả các mô hình 

* Mô hình chăn nuôi trang trại 

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của lợn Táp Ná sinh sản nuôi trang trại 
tại dự án được thể hiện trong Bảng 1. 

Bảng 1. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lợn nái Táp Ná sinh sản nuôi trang trại 

Kết quả Bảng 1 cho thấy: Tuổi động dục lần đầu của lợn Táp Ná dự án trung bình là 
117, 20 ngày, khối lượng đạt 52,50 kg/con. Sau khi bỏ qua một hoặc hai chu kỳ động dục, 
lợn được tiến hành phối giống, tuổi phối giống lần đầu trung bình là 193,50 ngày, lúc này 
lợn đạt khối lượng trung bình 55,34 kg/con. Tuổi đẻ lứa đầu trung bình 317,77 ngày. Số con 
đẻ ra trung bình/ổ là 8,87 con/ổ; khối lượng sơ sinh/con là 0,54 kg/con; khối lượng sơ 
sinh/ổ là 4,79kg/ổ. 

50 SỐ 02/2022

Chỉ tiêu N ĐVT
Giá trị

Mean + SE Max Min

Tuổi động dục lần đầu 38 Ngày 117,20 + 4,52 138 110

Tuổi phối giống lần đầu 38 Ngày 193,50 + 5,34 199 180

KL lợn nái động dục lần đầu 38 Kg 52,50 + 3,80 53,50 49,00

KL lợn nái phối giống lần đầu 38 Kg 55,34 + 3,78 58,50 51,50

Tuổi đẻ lứa đầu 38 Ngày 317,77 + 5,89 319 313

Số con đẻ ra/ổ 114 ổ 8,87 + 2,43 12 7

Khối lượng sơ sinh/con 1011 Kg 0,54 + 0,02 0,62 0,48

Khối lượng sơ sinh/ổ 114 Kg 4,79 + 1,22 5,98 3,85

Số con đủ tiêu chuẩn giống/ổ 935 Con 8,20 + 1,02 10 6

Khối lượng cai sữa/con 935 Kg 8,25 + 0,65 9,26 7,63

Thời gian cai sữa 114 Ngày 45 45 45
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Kết quả này tương đương với kết quả 
nghiên cứu của tác giả Phạm Đức Hồng 
và CS. (2017), tuổi phối giống lần đầu của 
lợn Táp Ná thế hệ thứ 3 là 198,60 ngày; 
tuổi đẻ lứa đầu từ 313, 96 - 319,20 ngày, 
số con sơ sinh/ổ trung bình 7,69 con/ổ, 
khối lượng sơ sinh là 0,51 kg/con. Tuy 
nhiên, thời gian động dục của lợn Táp Ná 
dự án dài hơn so với kết quả của nghiên 
cứu trên nguyên nhân có thể do điều 
kiện môi trường chăn nuôi tại Thanh Hóa 
khác với điều kiện môi trường chăn nuôi 
lợn Táp Ná ở các nghiên cứu đã dẫn. 
Theo tác giả Lục Đức Xuân (1997) công bố 
tuổi động dục lần đầu của lợn Lang Hạ 
Lang, nơi có môi trường giống nhau là Cao 
Bằng đạt 116 ngày, nhưng sớm hơn so với 
giống lợn Ỉ là 120 - 135 ngày; lợn Móng Cái 
là 130 - 140 ngày (Nguyễn Thiện và CS, 
2005), lợn Mường Khương có tuổi động 
dục lần đầu là 6-8 tháng (Trần Văn Phùng 
và CS, 2004). 

Như vậy, một số chỉ tiêu về khả năng 
sinh sản của lợn Táp Ná dự án tương 
đương với các kết quả nghiên cứu về các 
giống lợn nội ở Việt Nam. Một số chỉ tiêu 
như thời gian động dục lần đầu, tuổi phối 
giống lần đầu của lợn Táp Ná sinh sản dự 
án dài hơn do sự thay đổi môi trường sống 
và nhóm tác giả thực hiện dự án bỏ qua 
một số chu kỳ động dục để đảm bảo lợn 
nái phát triển, thành thục đầy đủ về tính 
dục và thể vóc. 

Kết quả theo dõi, đánh giá khả năng sinh 
trưởng của lợn Táp Ná thương phẩm tại trang 
trại chăn nuôi thuộc Công ty Cổ phần chăn 
nuôi và chuyển giáo công nghệ Yên Định 
được thể hiện ở Bảng 2.  

Bảng 2. Khối lượng lợn Táp Ná thương phẩm 
tại trang trại theo các giai đoạn  

                                       (n = 30 ; đvt: kg) 

Kết quả cho thấy: Khối lượng lợn Táp Ná 
sơ sinh đạt trung bình 0,54g/con. Theo dõi 
đến 20 tuần tuổi lợn Táp Ná đạt khối lượng 
52,50 kg/con. Tốc độ sinh trưởng của giống 
lợn Táp Ná nằm ở mức trung bình của các 
giống lợn nội Việt Nam. Kết quả này tương 
đương với kết quả nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn Văn Đức và CS. (2002) cho biết: 
Lợn Táp Ná có khối lượng sơ sinh trung bình 
đạt 0,54 kg/con; khối lượng lợn lúc 8 tuần tuổi 
đạt 16,73 kg/con. Theo Phạm Đức Hồng và 
CS. (2017), khối lượng lợn Táp Ná sơ sinh là 
0,51 kg/con.  

Kết quả hạch toán lợi nhuận cho nuôi 
38 lợn Táp Ná nái sinh sản và 587 lợn Táp 
Ná thương phẩm tại trang trại trong thời gian 
1,5 năm cho nguồn thu 4.020.845.000 và đạt 
lợi nhuận 1.282.383.000 đồng (chưa bao 
gồm chi phí hỗ trợ công nghệ). Đây là mức lợi 
nhuận tương đối cao so với việc chăn nuôi 
các giống lợn khác. 

* Mô hình chăn nuôi nông hộ 

Kết quả theo dõi một số chỉ tiêu sinh lý, 
sinh sản của lợn Táp Ná sinh sản tại nông hộ 
được thể hiện trong Bảng 3.  

Giai đoạn              
(Tuần tuổi)

Giá trị

Mean + SE CV (%)

Sơ sinh 0,54 + 0,45 5,65

CS 8,50 + 2,18 6,72

8 12,82 + 2,47 7,45

12 26,58 + 4,23 7,32

16 40,65 + 5,23 9,18

20 52,50 + 6,21 9,21
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Kết quả Bảng 3 cho thấy: Tuổi động dục 
lần đầu của lợn Táp Ná dự án tại nông hộ 
trung bình là 118,12 ngày, khối lượng đạt 
51,34 kg/con. Sau khi bỏ qua một hoặc hai 
chu kỳ động dục, lợn được tiến hành phối 
giống, tuổi phối giống lần đầu trung bình là 
197,20 ngày, lúc này lợn đạt khối lượng trung 
bình 54,34 kg/con. Tuổi đẻ lứa đầu trung bình 
311,90 ngày. Số con đẻ ra trung bình/ổ là 
8,73 con/ổ; khối lượng sơ sinh/con là 0,53 
kg/con; khối lượng sơ sinh/ổ là 4,63 kg/ổ. 

Như vậy, có thể thấy các chỉ tiêu về sinh 
lý, sinh sản của lợn Táp Ná nuôi tại nông hộ 
không khác nhau nhiều khi nuôi theo quy mô 
trang trại. Điều này cho thấy, khả năng thích 
ứng rộng với các điều kiện chăn nuôi khác 
nhau của lợn Táp Ná. 

Kết quả theo dõi, đánh giá khả năng sinh 
trưởng của lợn Táp Ná thương phẩm tại nông 
hộ được thể hiện ở Bảng 4.  

Bảng 4. Khối lượng của lợn Táp Ná thương 
phẩm nuôi nông hộ theo các giai đoạn  

                                     (n = 30 ; đvt: kg) 

Kết quả cho thấy: Lợn Táp Ná nuôi tại mô 
hình nông hộ có khả năng sinh trưởng tốt. Kết 
quả này tương đương với kết quả khảo sát 
nuôi ở mô hình trang trại. Như vậy có thể 
thấy: lợn Táp Ná có khả năng thích nghi tốt 
với nhiều phương thức nuôi khác nhau. Đây 
chính là một lợi thế lớn khi triển khai nhân 
rộng mô hình ở các địa phương với điều kiện 
chăn nuôi khác nhau. 

Kết quả hạch toán lợi nhuận cho nuôi 5 lợn 
Táp Ná nái sinh sản và 61 lợn Táp ná thương 
phẩm tại nông hộ trong thời gian 1,5 năm 
cho nguồn thu 433.680.000 đồng và đạt lợi 
nhuận 60.194.540 đồng. Đây là mức lợi nhuận 
tương đối tốt so với việc chăn nuôi các giống 
lợn khác. 

4. KẾT LUẬN 

Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ xây dựng mô hình chăn nuôi lợn Táp Ná 
sinh sản và thương phẩm đạt vietGAHP tại 
Thanh Hóa” đã tiếp nhận và làm chủ được 
các quy trình chăn nuôi được chuyển giao bởi 
Viện Chăn nuôi. Xây dựng thành công mô 
hình chăn nuôi lợn Táp Ná sinh sản và 
thương phẩm quy mô trang trại và nông hộ tại 
Thanh Hóa. Kết quả cho thấy, đàn lợn sinh 
trưởng, phát triển tốt, đạt được các chỉ tiêu kỹ 
thuật của giống./.

Bảng 3. Một số chỉ tiêu sinh sản của lợn nái Táp Ná nuôi tại nông hộ 
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Chỉ tiêu N ĐVT
Giá trị

Mean + SE Max Min
Tuổi động dục lần đầu 5 Ngày 118,12 + 4,02 149 141
Tuổi phối giống lần đầu 5 Ngày 197,20 + 5,34 215 181
KL lợn nái động dục lần đầu 5 Kg 51,34 + 4,72 54,00 50,50
KL lợn nái phối giống lần đầu 5 kg 54,34 + 3,78 56,50 52,00
Tuổi đẻ lứa đầu 5 Ngày 311,90 + 6,72 325 302
Số con đẻ ra/ổ 15 ổ 8,73 + 1,94 11 7
Khối lượng sơ sinh/con 131 Kg 0,53 + 0,32 0,61 0,48
Khối lượng sơ sinh/ổ 15 Kg 4,63 + 1,22 5,39 3,9

Giai đoạn          
Tuần tuổi)

Giá trị
Mean + SE CV (%)

Sơ sinh 0,53 + 0,47 5,10
CS 8,45 + 2,38 6,28
8 12,64 + 3,07 9,15
12 25,79 + 4,02 8,31
16 40,05 + 4,83 9,78
20 51,76 + 5,10 9,43
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Để cụ thể hóa Nghị quyết số 58-
NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ 
Chính trị, nhằm xây dựng tỉnh 

Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng 
mới của khu vực và cả nước với công 
nghiệp nặng giá trị gia tăng cao là nền 
tảng, tỉnh Thanh Hóa đã, đang và sẽ là 
điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh 
vực sản xuất gang, thép như: Công ty Cổ 
phần Gang thép Nghi Sơn, Công ty Cổ 
phần tập đoàn DST Việt Nam, Công ty Cổ 
phần kim khí quốc tế Việt Nhật… Với 
phương châm không đánh đổi môi trường 
để phát triển kinh tế, UBND tỉnh Thanh Hóa 
đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp 
với các đơn vị có ý kiến hoặc thẩm định công 
nghệ của các dự án xin chấp thuận chủ 
trương đầu tư vào địa bàn tỉnh. 

Ngày 30/6/2022, Sở Khoa học và Công 
nghệ Thanh Hóa đã tổ chức Hội đồng thẩm 
định công nghệ dự án “Nhà máy luyện cán 
thép DST Nghi Sơn” do Liên danh Công ty 
Cổ phần Tập đoàn DST Việt Nam - Công ty 
TNHH thép Cường Phát DST - Công ty Cổ 
phần ống thép Thuận Phát - Công ty Cổ phần 
kim khí quốc tế Việt Nhật - Công ty Cổ phần 
tập đoàn VJCO đề xuất đầu tư vào KCN số 4 
Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
Tham gia Hội đồng là những chuyên gia 
hàng đầu, có chuyên môn sâu và nhiều kinh 
nghiệm: PGS.TS Lê Thái Hùng - Phó Viện 
trưởng Viện Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, 

PGS.TS Nguyễn Sơn Lâm - nguyên trưởng 
bộ môn kỹ thuật gang thép, ĐH Bách Khoa 
Hà Nội, PGS.TS Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội 
đồng Trường Đại học Hồng Đức, ThS Lê 
Trọng Hân - Phó Giám đốc Sở Công Thương, 
ThS Nguyễn Quang Chiến - TP Kiểm soát ô 
nhiễm - Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài 
nguyên và Môi trường Thanh Hóa, KS Phạm 
Văn Hoan - nguyên Giám đốc sản xuất Nhà 
máy luyện gang Bắc Cạn - Tổng Công ty máy 
động lực và máy nông nghiệp. TS. Nguyễn 
Ngọc Túy - Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ làm Chủ tịch Hội đồng. 

Theo báo cáo của ông Hồ Sỹ Hiệp, đại 
diện chủ đầu tư, Nhà máy được xây dựng 
với tổng mức đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng, 
công suất mỗi năm là 1 triệu tấn phôi thép, 
30.000 tấn sản phẩm kết cấu thép và 
300.000 tấn sản phẩm thép ống, hộp, tôn 
mạ. Dự án áp dụng các công nghệ sản xuất 

HỘI NGHỊ TƯ VẤN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ THẨM ĐỊNH CÔNG NGHỆ DỰ ÁN 

NHÀ MÁY LUYỆN CÁN THÉP DST NGHI SƠN   
 

TS. Đinh Quang Toàn * 

* Sở KH&CN Thanh Hóa.

Hội đồng thẩm định công nghệ dự án Nhà máy luyện 
cán thép DST Nghi Sơn. 
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thép tiên tiến với mức độ tự động hóa cao, 
nhiên liệu được tối ưu hóa, thân thiện với 
môi trường. 

Theo ý kiến của các ủy viên phản biện 
và thành viên Hội đồng, qua nghiên cứu hồ 
sơ thuyết minh công nghệ của chủ đầu tư, 
công nghệ của dự án là công nghệ phổ biến 
hiện nay, đã được sử dụng tại nhiều nước 
với quy trình công nghệ lựa chọn hợp lý, từ 
phôi đầu vào và ra đến sản phẩm đáp ứng 
mục tiêu quy mô và công suất của dự án. 
Bên cạnh đó, các thành viên hội đồng cũng 
đã chỉ ra một số điểm mà Chủ đầu tư cần 
hoàn thiện thêm như: Thông số kỹ thuật chi 
tiết của một số thiết bị trong dây chuyền, 
khả năng đáp ứng về nhu cầu điện năng và 
khí của dự án, bổ sung các hạng mục bảo 

vệ môi trường của dự án như kho chứa bụi 
lò, bãi chứa xỉ, bể chứa vảy cán…, bổ sung 
thêm các giải pháp giảm thiểu tác động của 
khí thải phát sinh…. 

Trên cơ sở ý kiến của thành viên Hội đồng 
và giải trình của chủ đầu tư, Chủ tịch Hội 
đồng đã thống nhất kết luận: Công nghệ sử 
dụng trong dự án là phù hợp với mục tiêu, 
năng lực vận hành của chủ đầu tư; dự án đi 
vào hoạt động sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương. Tuy nhiên, thuyết minh 
của dự án vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần 
được bổ sung làm rõ, đặc biệt liên quan đến 
vấn đề môi trường của dự án. Đề nghị chủ 
đầu tư hoàn thiện và bổ sung thuyết minh 
công nghệ dự án theo ý kiến đóng góp của 
Hội đồng./. 

Một là, thực hiện nghiêm chỉ đạo của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc 
lãnh đạo, chỉ đạo phát triển vùng nguyên 
liệu cây gai xanh trên địa bàn tỉnh (Công văn 
số 604-CV/TU ngày 12 tháng 4 năm 2022 của 
BTV Tỉnh ủy). 

Hai là, tăng cường nghiên cứu, ứng 
dụng và chuyển giao khoa học công nghệ 
thúc đẩy tích tụ ruộng đất, hình thành các 
vùng nguyên liệu cây gai xanh quy mô lớn, 
thông qua việc chuyển đổi diện tích đất 
trồng cây lâu năm hiệu quả thấp sang 
trồng gai; áp dụng các hình thức cho thuê, 
chuyển nhượng, liên kết để hình thành 
cánh đồng gai quy mô lớn, thâm canh 
đồng bộ cho năng suất, chất lượng cao, 
đặc biệt là khâu chăm sóc, thu hoạch và 
sơ chế cây gai xanh. Nghiên cứu cơ chế 
phối hợp giữa các doanh nghiệp hiện có 
vùng canh tác rộng đang trồng cao su, cây 
sắn, cây mía kém hiệu quả chuyển sang 
trồng cây gai xanh quy mô lớn. 

Ba là, đổi mới mô hình liên kết trồng, 
thu hoạch và sơ chế cây gai xanh theo 
hướng chuyên môn hóa các khâu trong 
quá trình sản xuất thông qua việc đầu tư 
đổi mới máy móc, dây chuyền công nghệ 
tuốt vỏ gai tập trung với quy mô công suất 
lớn, giảm thiểu tối đa nhân công lao động. 
Các doanh nghiệp, hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp có thể đầu tư hệ thống máy 
móc tuốt vỏ gai công suất lớn, kèm modul 
sấy khô để thực hiện tập trung cho khâu 
thu hoạch và sơ chế cây gai - là khâu sử 
dụng nhiều lao động nhất. Tăng cường tự 
động hóa, cơ giới hóa nhằm giảm nhân 
công và cường độ lao động trong khâu thu 
hoạch, sơ chế nguyên liệu gai. Khuyến 
khích và ưu tiên các đơn vị đề xuất đặt 
hàng các đề tài, dự án khoa học và công 
nghệ về cơ giới hóa đồng bộ nhằm nâng 
cao hiệu quả của quá trình thu hoạch sơ 
chế cây gai./.
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Ngày 20/5/2022, Đoàn Thanh niên 
cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Sở 
Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa 

đã long trọng tổ chức Đại hội Đoàn Thanh 
niên Sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 
Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc 
Túy - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở Khoa 
học và Công nghệ, đồng chí Nguyễn Thị Mai - 
Phó Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh 
nghiệp; các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên 
BCH Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và 
Công nghệ, lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội 
Sở, cùng 47 đại biểu thanh niên Sở. 

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và 
phong trào thanh thiếu nhi Sở Khoa học và 
Công nghệ đã có bước phát triển toàn diện. 
Các phong trào, các cuộc vận động đều bám 
sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và ngày 
càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu hoạt 
động của đoàn viên thanh niên, góp phần 
quan trọng cùng với Sở Khoa học và Công 
nghệ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
giao. Trong đó, điểm nổi bật trong nhiệm 
kỳ qua là Thực hiện có hiệu quả công tác 
giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên 
thanh niên được các cấp bộ đoàn triển khai 
bằng nhiều hình thức, sinh động, sáng tạo, 
theo đó, 100% tổ chức đoàn được học tập, 
quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 
đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết của Đoàn 

liên quan đến công tác thanh niên; 100% cơ 
sở đoàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-
CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”. 

Trong giai đoạn 2017 - 2022, Đoàn Sở đã 
giới thiệu 11 đoàn viên ưu tú lên Đảng ủy xem 
xét kết nạp và 11/11 đồng chí sau khi giới 
thiệu được kết nạp vào Đảng; xét trình lên 
Đảng ủy chuyển chính thức 10 đảng viên dự 
bị; giới thiệu lên Đảng ủy cử 11 đoàn viên ưu 
tú đi học lớp Cảm tình Đảng. Tính đến thời 
điểm hiện tại, đoàn viên là đảng viên trong 
Đoàn Sở là 29/52 đồng chí (chiếm 55,76%).  

Các phong trào hành động phát huy vai trò 
xung kích, tình nguyện với sự tham gia đông 
đảo của đoàn viên được thực hiện hiệu quả 
như: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt 
huyện Quan Hóa; tổ chức chương trình thăm 

ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN SỞ KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA LẦN THỨ VII,  

NHIỆM KỲ 2022 - 2027 
 
            ThS. Hoàng Quốc Cường *

* Sở KH&CN Thanh Hóa.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Khoa học 
và Công nghệ Thanh Hóa khóa VII nhiệm kỳ 2022 - 2027 
ra mắt và chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. 
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hỏi và trao quà cho hộ nghèo huyện Thường 
Xuân; tham gia vận động xây dựng 03 phòng 
học tại điểm trường mầm non huyện Thạch 
Thành; phối hợp với Chi đoàn Sở Công 
thương, Câu lạc bộ Vì trẻ em vùng cao vận 
động ủng hộ xây dựng điểm trường mầm non 
tại bản Tân Sơn, xã Sơn Điện, huyện Quan 
Sơn và nhà Hạnh phúc cho em Hà Thị Trúc 
tại Bản Piếng Khóe, xã Tam Lư, huyện Quan 
Sơn; tổ chức chương trình thăm hỏi và trao 
quà cho 03 gia đình cựu thanh niên xung 
phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện 
Hoằng Hóa nhân kỷ niệm 70 năm ngày 
truyền thống lực lượng thanh niên xung 
phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2020); tổ 
chức thăm hỏi, tặng quà cho 146 em thiếu nhi 
đang sinh sống tại làng trẻ SOS, thành phố 
Thanh Hóa… 

Thực hiện Hướng dẫn số 60-HD/ĐTN ngày 
15/5/2018 về việc triển khai phong trào “Tuổi 
trẻ sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên thanh 
niên Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa, giai 
đoạn 2018 - 2022, Đoàn Sở có 80 sáng kiến 
được gửi lên Đoàn khối cơ quan tỉnh để cập 
nhật vào thư viện sáng kiến sáng tạo của Đoàn 
khối. Năm 2021, Đoàn Sở tham gia lớp bồi 
dưỡng kiến thức cho cán bộ, đoàn viên thanh 
niên năm 2021 về “Chuyển đổi số và vai trò 
của cán bộ, đoàn viên thanh niên khối cơ quan 
và doanh nghiệp tỉnh trong quá trình chuyển 
đổi số tại các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh”. 

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa Đoàn kết - 
Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh 
Hóa xác định mục tiêu xây dựng lớp thanh 
niên có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa; ý 
thức công dân, tinh thần thượng tôn pháp 
luật; phát triển lành mạnh, toàn diện, hài 
hòa cả về trí tuệ, thể chất, kỹ năng; có trách 
nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng 

và đất nước; phát hiện, bồi dưỡng, nhân 
rộng lớp thanh niên tiên tiến; phát huy 
mạnh mẽ khát vọng, tiên phong, đoàn kết, 
sáng tạo của thanh niên trong thời kỳ mới, 
thời kỳ của khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo. 

Đại hội cũng đã xác định 8 chỉ tiêu lớn, 
nhiều chỉ tiêu thể hiện rõ vai trò, tinh thần của 
thanh niên ngành khoa học như “Có 95% 
đoàn viên trở lên được xếp loại hoàn thành tốt 
nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 
có 01 đoàn viên được danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua cấp cơ sở”; “100% đoàn viên thanh niên 
tham gia, đảm nhận ứng dụng công nghệ 
thông tin, chuyển đổi số vào công tác chuyên 
môn và hoạt động đoàn”...  

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ đề ra, Đại hội đã xây dựng 6 nhiệm vụ và 
giải pháp như: Nâng cao chất lượng công tác 
giáo dục của Đoàn; Xây dựng tổ chức đoàn 
vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia xây 
dựng Đảng và xây dựng cơ quan văn hóa; 
Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào phát huy 
thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc; Tổ chức các chương trình đồng hành, 
hỗ trợ cán bộ, đoàn viên thanh niên; Quan 
tâm tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo 
dục thiếu niên nhi đồng; Đổi mới nội dung và 
hình thức tham mưu và chỉ đạo hoạt động 
phong trào. 

Tại đại hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh Sở Khoa học và Công nghệ đã 
bầu 09 đồng chí đại diện cho cả 3 chi đoàn 
trực thuộc vào Ban Chấp hành khóa VII, 
nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã bầu 
02 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn khối 
Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII 
nhiệm kỳ 2022 - 2027. Nghị quyết Đại hội 
đại biểu ĐoànTNCS Hồ Chí Minh Sở Khoa 
học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 
2022 - 2027 đã được 100% đại biểu biểu quyết 
thông qua./.


