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Trong gần 40 năm đổi mới, Đảng và 
Nhà nước ta luôn thống nhất quan 
điểm phát triển và ứng dụng khoa 

học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là 
động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng vai 
trò quan trọng trong giữ vững độc lập và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội XIII của Đảng 
đặc biệt chú trọng vai trò của khoa học - 
công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là 
những đột phá chiến lược phát triển đất nước 
trong giai đoạn tới.  

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần 
thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định 
KH-CN là một trong 4 khâu đột phá của tỉnh; 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 
2020 - 2025 tiếp tục xác định khoa học công 
nghệ là một trong 3 khâu đột phá của tỉnh là 
“Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa 
học công nghệ; chủ động, tích cực tham gia 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và 
bền vững” đã tạo điều kiện thuận lợi để các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH -
CN, mô hình sản xuất tiên tiến, từ đó nâng 
cao trình độ khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo của toàn tỉnh, sức cạnh tranh của 
các doanh nghiệp trên thị trường, phục vụ 

sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện đời 
sống của Nhân dân. 

Những đóng góp quan trọng của KH-CN 
vào thành tựu phát triển của tỉnh giai đoạn 
vừa qua được thể hiện qua các kết quả nổi 
bật sau:  

- Khoa học công nghệ đang từng bước trở 
thành động lực trong phát triển kinh tế - xã 
hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 
Đóng góp của KH-CN cho tăng trưởng kinh 
tế của tỉnh thông qua yếu tố năng suất tổng 
hợp (TFP) giai đoạn 2016 - 2020 đạt 38,56%, 
tăng 27,6% so với giai đoạn 2011-2015. 
Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã giảm dần sự 
phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư, sử dụng 
nhiều lao động, khai thác tài nguyên thiên 
nhiên (đất đai, khoáng sản) chuyển dần 
sang tăng cường ứng dụng khoa học, công 
nghệ hiện đại, cải tiến phương thức quản lý, 
nâng cao kỹ năng, trình độ người lao động 
để mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất 
lao động. 

- Hoạt động KH-CN liên tục đổi mới, tham 
gia hiệu quả vào các khâu trong quá trình 
sản xuất của các ngành, lĩnh vực. Trong lĩnh 
vực nông nghiệp: hoạt động ứng dụng và 
phát triển KH-CN trên địa bàn tỉnh đã đóng 
góp trên 30% giá trị gia tăng trong sản xuất 
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nông nghiệp, 38% sản xuất giống cây trồng, 
vật nuôi. Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và 
công nghệ: nhiều công nghệ mới được 
nghiên cứu, chuyển giao thành công đã góp 
phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của ngành 
công nghiệp và tiến trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa của tỉnh. Trong lĩnh vực bảo vệ 
và chăm sóc sức khỏe cộng đồng: nhiều 
thành tựu y học hiện đại đã được nghiên 
cứu, ứng dụng vào phục vụ công tác khám, 
điều trị bệnh, góp phần đưa Thanh Hóa trở 
thành tỉnh thuộc top đầu cả nước về lĩnh vực 
y tế như: ứng dụng kỹ thuật SPECT, MRI, 
PET/CT; chẩn đoán mô bệnh học bằng 
phương pháp nhuộm Hematoxyline Eosin, 
nhuộm Giemsa...  

- Trình độ công nghệ sản xuất 08 nhóm 
ngành công nghiệp thế mạnh của tỉnh, 
gồm: thực phẩm và đồ uống, dệt may và da 
giầy, giấy và bao bì, cao su hóa và dược 
phẩm, kim loại, chế tạo máy, chế biến gỗ, 
vật liệu xây dựng được đánh giá ở mức độ 
trung bình đến trung bình tiên tiến với 
thành phần công nghệ THIO trung bình là 
57,3 và hệ số đóng góp công nghệ TCC là 
0,5484; đã hình thành một số ngành công 
nghiệp mới, 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 KH-CN cao như 
lọc hóa dầu, điện mặt trời... 

 - Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn 
đã đóng góp vào các đề án, chương trình, kế 
hoạch, nhiệm vụ khoa học lớn như: Đề án 
"Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh 
Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020"; “Quy 
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 
vùng miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030”; "Chương 
trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tỉnh 
Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020"; Đề án 

Chính sách khuyến khích phát triển khoa 
học và công nghệ để khoa học và công nghệ 
trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa; Đề án "Bảo tồn 
tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền 
thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 
Thanh Hóa"… 

- Hệ thống tổ chức KH-CN công lập được 
sắp xếp; cơ sở vật chất, trang thiết bị được 
tăng cường, nhất là các trung tâm nghiên 
cứu, ứng dụng thuộc ngành nông nghiệp. 
Nhân lực KH-CN tăng cả về số lượng và 
chất lượng; toàn tỉnh hiện có 4.035 cán bộ 
tham gia nghiên cứu khoa học; số cán bộ 
nghiên cứu toàn thời gian tương đương 
(full-time equivalence - FTE) là 1.554 người, 
tăng gấp 2,1 lần so với năm 2015, đạt tỷ lệ 
đạt tỷ lệ 4,2 người/1 vạn dân; đã hình thành 
một số nhóm chuyên gia KHCN trong lĩnh 
vực nông nghiệp, y tế và công nghệ thông 
tin. Giai đoạn 2012 - 2021, có 367 công 
trình nghiên cứu khoa học và bài báo được 
công bố trên các tạp chí quôc tế; có 04 sáng 
chế được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng 
bảo hộ. Toàn tỉnh hiện có 31 doanh nghiệp 
KH-CN, đứng thứ 3 cả nước (sau Thành phố 
Hồ Chí Minh và Hà Nội). 

- Thị trường KH-CN đã được hình thành; 
giai đoạn 2012 - 2021, 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 KHCN 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); tiếp cận 
Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia, riêng đối 
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với Quỹ Phát triển KHCN của tỉnh đã cho 
vay 31 dự án KH-CN. Từ năm 2012 đến nay, 
có 33 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 
Giải thưởng chất lượng quốc gia, trong đó có 
9 giải vàng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan 
trọng đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, 
yếu kém, đó là: Hoạt động KHCN chưa thực 
sự trở thành động lực, đột phá trong phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, 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 4,2 người/1 vạn 
dân, thấp hơn 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 để kết 
nối cung - cầu về KH-CN. 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 đẩy mạnh. năng 
lực quản lý nhà nước về KH-CN chưa đáp 
ứng được yêu cầu.  

Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng 
trên là: Một số cấp ủy, chính quyền, cơ 
quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, 
vai trò của KH-CN, chưa tập trung phát triển 
KH-CN; nguồn lực đầu tư cho KH-CN còn 
hạn chế; chưa có cơ chế, chính sách thu hút 
nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội cho 
phát triển KH-CN; công tác phối hợp giữa 
các ngành trong triển khai ứng dụng, nhân 
rộng kết quả, tiến bộ KH-CN chưa được 

quan tâm đúng mức; số lượng, chất lượng 
đội ngũ cán bộ KH-CN chưa đáp ứng được 
yêu cầu. 

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hợp tác quốc tế hiện 
nay, phát triển mạnh mẽ KH-CN và đổi 
mới sáng tạo là yêu cầu cấp thiết được đặt 
ra. Đây cũng là nội dung Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIX xác định: “Đẩy mạnh và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên 
cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa 
học công nghệ vào sản xuất và đời sống. 
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, làm 
động lực để phát triển khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng các 
công nghệ mới, các công nghệ tiên tiến, 
để tạo đột phá trong các ngành, lĩnh vực, 
đặc biệt là các ngành kinh tế mũi nhọn 
của tỉnh”. 

Để phát huy vai trò của KH-CN và đổi mới 
sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Thanh Hóa nhanh và bền vững; trong 
thời gian tới, các cấp, các ngành cần quan 
tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải 
pháp trọng tâm sau: 

Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng và 
chính quyền cần quán triệt sâu sắc và tổ 
chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, 
quan điểm của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, của tỉnh về phát triển 
KH-CN và đổi mới sáng tạo. Xác định rõ 
KH-CN và đổi mới sáng tạo là động lực 
quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng bền 
vững; tạo đột phá về phát triển kinh tế - xã 
hội; là nền tảng để thực hiện chuyển đổi số. 
Đẩy mạnh truyền thông về khởi nghiệp và 
đổi mới sáng tạo, hướng mạnh đến tầng lớp 
trí thức, học sinh, sinh viên; khơi dậy niềm 
đam mê khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo 
của thế hệ trẻ. 
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Hai là, phát huy tiềm lực KH-CN gắn 
chặt chẽ với phát triển sản xuất và phục 
vụ đời sống Nhân dân. Các ngành, các 
cấp cần quan tâm đầu tư, tạo điều kiện 
thuận lợi nhằm phát huy tiềm năng, tính 
chủ động sáng tạo của đội ngũ trí thức 
KH-CN. Rà soát, đánh giá hiện trạng và 
nhu cầu sử dụng nhân lực KH-CN chất 
lượng cao trong từng ngành, lĩnh vực để 
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; 
xây dựng, ban hành và triển khai thực 
hiện cơ chế, chính sách thu hút nguồn 
nhân lực KH-CN chất lượng cao làm việc 
tại tỉnh. Lựa chọn một số khoa, chuyên 
ngành của Trường Đại học Hồng Đức, 
Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội để 
đào tạo nguồn nhân lực KH-CN chất 
lượng cao. 

Ba là, xây dựng, ban hành và triển khai 
thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích 
chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội 
số trên địa bàn tỉnh; thu hút đầu tư, nâng cao 
hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và trang 
thiết bị của Trung tâm công nghệ thông tin 
của tỉnh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
công nghệ thông tin sản xuất phần mềm, nội 
dung số. Thu hút các tập đoàn kinh tế, 
doanh nghiệp lớn đầu tư dự án ứng dụng 
công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn trong các 
lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, công 
nghệ thông tin, viễn thông... 

Bốn là, đổi mới công tác quản lý nhà 
nước về KH-CN, nhất là việc giao thực hiện, 
đánh giá nhiệm vụ KH-CN sử dụng ngân 
sách nhà nước; việc đánh giá, công nhận kết 
quả nghiên cứu khoa học. Sửa đổi, bổ sung 
Quy định về quản lý nhiệm vụ KH-CN cấp 
cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước. Nâng 
cao chất lượng, hiệu quả việc lựa chọn và 
thực hiện các nhiệm vụ, đề tài KH-CN. Đẩy 

mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với các tổ 
chức KH-CN công lập. Xây dựng sàn giao 
dịch công nghệ - thiết bị. Đẩy mạnh hoạt 
động kết nối cung - cầu về công nghệ, 
các hoạt động hỗ trợ phát triển thị trường 
KH-CN; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ (chỉ 
dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể...) đối với các 
sản vật, đặc sản địa phương; hỗ trợ doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng và phát 
triển thương hiệu đối với sản phẩm, hàng 
hóa của tỉnh. 

Năm là, tăng cường hội nhập quốc tế về 
KH-CN và đổi mới sáng tạo. Tích cực 
phối hợp, liên kết với các trường đại học, 
viện nghiên cứu đầu ngành trong nước và 
quốc tế để thực hiện một số nhiệm vụ 
KH-CN đột phá. Triển khai có hiệu quả các 
chương trình, thỏa thuận ký kết hợp tác với 
nước ngoài; trao đổi, đào tạo nguồn nhân 
lực KH-CN, kêu gọi vốn đầu tư từ nước 
ngoài để triển khai, thực hiện các dự án 
KH-CN trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn. 
Phát huy hơn nữa hiệu quả hợp tác nghiên 
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với 
các đối tác truyền thống, như: tỉnh 
Mittelsachsen (Đức), thành phố Seongnam 
(Hàn Quốc)… 

Với những thành tựu đạt được và sự 
đóng góp quan trọng trong giai đoạn vừa 
qua, KH-CN và đổi mới sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định được vai 
trò, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh và bền vững. Trong thời gian tới, hy 
vọng hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo 
sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò là nền tảng, 
động lực góp phần xây dựng và phát triển 
Thanh Hóa “Đến năm 2025, trong nhóm 
các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng 
trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc và đến 
năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo 
hướng hiện đại”./.
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Đối với tỉnh Thanh Hóa, những thành 
tựu quan trọng mà tỉnh đã đạt được 
trong thời kỳ đổi mới, nhất là những 

năm gần đây đều có dấu ấn, sự đóng góp 
quan trọng của đội ngũ trí thức toàn tỉnh. Trong 
15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), 
tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả 
quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp được 
thực hiện nghiêm túc, thiết thực, đạt hiệu quả 
cao, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề 
ra; nổi bật là:  

Một là, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền đối với việc xây 
dựng đội ngũ trí thức ngày càng được nâng 
cao; số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ trí 
thức chuyển biến rõ rệt. 

Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, 
chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 
của đội ngũ trí thức trong xã hội được nâng 

lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan 
tâm, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức 
được phát huy năng lực, cống hiến tài năng, 
trí tuệ cho sự nghiệp phát triển chung của 
tỉnh; Hoạt động đối thoại giữa trí thức và 
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cởi mở, 
dân chủ hơn; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể trong tỉnh là cầu nối tập hợp, đoàn kết đội 
ngũ trí thức, tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền, tăng cường khối đại 

TỈNH THANH HÓA - 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27-NQ/TW,  
NGÀY 06/8/2008 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X)    

VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH                     
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC 

 
Bùi Thị Mười *

* Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa.

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 khoa học, 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. 

Đoàn công tác Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 
làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, ngày 
15/9/2022.
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1 Giai đoạn 2016 - 2020, kinh phí sự nghiệp khoa học tăng gần 2,2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015. 
2 Giai đoạn 2012 - 2021, tổng chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ và chi đầu tư phát triển khoa 

học công nghệ đạt 0,6% tổng chi ngân sách tỉnh.

đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng 
hợp, gắn bó chặt chẽ giữa cấp ủy, chính 
quyền với trí thức và Nhân dân.  

Các cấp, các ngành, các địa phương triển 
khai các chủ trương, giải pháp nhằm xây 
dựng đội ngũ trí thức đảm bảo về số lượng, 
chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, có cơ 
cấu tương đối hợp lý. Hiện nay, đội ngũ trí 
thức của tỉnh có trên 236.000 người; trong đó 
có 78.642 cán bộ, công chức, viên chức. 
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức các cấp có chuyển biến tích cực; người 
có trình độ từ đại học trở lên có 66.608 người, 
chiếm tỷ lệ 84,89% (gồm: tiến sĩ, thạc sĩ 
7.144 người; đại học 59.464 người). Đặc biệt 
giai đoạn 2017 - 2022, đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức của tỉnh có trình độ tiến sĩ, 
thạc sĩ tăng mạnh (tăng thêm 3.234 người). 
100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện, 
96% cán bộ công chức cấp xã và 99,5% viên 
chức đạt chuẩn về trình độ theo quy định.  

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền đã 
vận dụng, cụ thể hóa các cơ chế, chính 
sách, hoàn thiện môi trường, tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động và phát triển của đội 
ngũ trí thức. 

Nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi 
cho đội ngũ trí thức phát huy năng lực hoạt 
động sáng tạo, các cấp ủy đảng, chính 
quyền, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã ban 
hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ 
thể hóa các chủ trương của Trung ương, 
như: Tỉnh ủy đã ban hành 23 văn bản, trong 
đó có 01 nghị quyết, 14  kế hoạch, 5 quyết 
định và ban hành nhiều loại văn bản khác 
để lãnh đạo, chỉ đạo; Hội đồng nhân dân tỉnh 
đã ban hành 44 nghị quyết về các cơ chế 

chính sách; UBND tỉnh đã ban hành 6 kế 
hoạch, 15 quyết định và nhiều loại văn bản 
khác để triển khai, tổ chức, thực hiện đồng 
bộ các chủ trương của Trung ương Đảng, 
của cấp ủy, Chính phủ và các bộ, ngành 
Trung ương. 

Hằng năm, tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí đối 
với sự nghiệp khoa học công nghệ đảm bảo 
bằng hoặc cao hơn mức Trung ương phân 
bổ1; đối với kinh phí đầu tư phát triển khoa 
học công nghệ được bố trí theo tình hình thực 
tế thu ngân sách trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ 
của Trung ương2. Thanh Hóa là một trong 
những địa phương đầu tiên thành lập Câu lạc 
bộ doanh nghiệp KHCN với 31 doanh nghiệp 
KHCN và 01 chi nhánh doanh nghiệp KHCN 
hoạt động trên địa bàn; thành lập các quỹ: 
Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật, Quỹ hỗ trợ sáng 
tạo văn học nghệ thuật, Quỹ hỗ trợ thanh 
niên khởi nghiệp, Quỹ khuyến học… đã góp 
phần phát triển về hạ tầng, môi trường làm 
việc, nghiên cứu, sáng tạo của trí thức. 

Các cấp, các ngành, đã triển khai thực 
hiện nhiều đề án, kế hoạch, cơ chế, chính 
sách hỗ trợ, phát triển đội ngũ trí thức, tạo 
điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức phát 
huy vai trò, năng lực. Thực hiện Nghị quyết 
số 81/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017, 
của Hội đồng nhân dân tỉnh; đến nay, đã có 
81 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ 
trợ thuộc 8/11 nhóm chính sách với tổng 
kinh phí gần 128,9 tỷ đồng. Giai đoạn 2012 - 
2021, tỉnh đã hỗ trợ gián tiếp 10 tỷ đồng cho 
19 sản phẩm đặc thù và sản phẩm truyền 
thống của các 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 
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3 Như: Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng, Trung tâm Nghiên cứu phát 
triển khoa học công nghệ Tiến Nông… 

2 Giai đoạn 2012 - 2021, tổng chi cho sự nghiệp khoa học công nghệ và chi đầu tư phát triển khoa 
học công nghệ đạt 0,6% tổng chi ngân sách tỉnh. 

4 Trường Đại học Hồng Đức: Đào tạo 04 chuyên ngành tiến sĩ, 19 chuyên ngành thạc sĩ, 35 ngành 
đại học và 01 ngành cao đẳng; quy mô đào tạo với tổng số hơn 10.000 người, với các hình thức đào tạo 
chính quy tập trung, liên thông, vừa làm vừa học; đào tạo liên kết với nước ngoài; đào tạo nguồn nhân 
lực cho nước bạn Lào với quy mô gần 200 sinh viên/năm. Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 
Đào tạo 01 chuyên ngành tiến sĩ, 02 chuyên ngành thạc sĩ, 18 ngành/23 chuyên ngành đào tạo đại học 
chính quy; 03 ngành trung cấp năng khiếu; 07 nghề du lịch, mỹ thuật cấp chứng chỉ ngắn hạn; 16 ngành 
đại học liên thông chính quy, vừa làm vừa học và bằng đại học thứ 2. 

5 Trường Đại học Hồng Đức hiện có 668 cán bộ, giảng viên và người lao động; trong đó, có 24 phó 
giáo sư, 161 tiến sĩ (chiếm 24,10%) - 28 tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài, 387 thạc sĩ (chiếm 57,93%; 
là trường đang nằm trong tốp đầu về trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên so với các trường đại học trực 
thuộc địa phương quản lý và nằm trong tốp cao của các trường đại học trong cả nước. 

6 Kết quả có 26 đồng chí được tuyển chọn đi học thạc sĩ tại Anh, Australia… theo Đề án số 01-ĐA/TU 
ngày 03/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường Đại học Hồng Đức triển khai thực hiện Đề án “Liên 
kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học với các trường nước ngoài”; kết quả có 
102 cán bộ giảng viên của nhà trường được cử đi đào tạo, trong đó có 57 người đã tốt nghiệp tiến sĩ, 
thạc sĩ từ các trường đại học nước ngoài. 

xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Năm 2019, chỉ 
đạo xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa 
học công nghệ của tỉnh trên các lĩnh vực. 
Hằng năm, tiến hành rà soát, bổ sung để 
phục vụ cho công tác tư vấn, đánh giá về 
khoa học và công nghệ. tỉnh đã đầu tư xây 
dựng Trung tâm Đào tạo, Chuyển giao công 
nghệ thông tin của Tỉnh; Trường Đại học 
Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch Thanh Hóa, Viện Nông nghiệp Thanh 
Hóa... Các doanh nghiệp, tổ chức xã hội 
nghề nghiệp thành lập một số tổ chức nghiên 
cứu và chuyển giao công nghệ với trang thiết 
bị hiện đại3. 

Ba là, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
trí thức, sắp xếp, quy hoạch các cơ sở đào 
tạo trên địa bàn tỉnh được quan tâm đặc biệt 
và có những chuyển biến căn bản  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm 
ban hành các chủ trương khuyến khích đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức thường 

xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn. Chỉ 
đạo các cấp, các ngành, các nhà trường nâng 
cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trí 
thức gắn với Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây 
dựng các chương trình đào tạo theo hướng 
nghề nghiệp ứng dụng4. Tăng cường đầu tư 
nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất phục vụ 
đào tạo, bồi dưỡng trí thức và nghiên cứu 
khoa học tại các cơ sở đào tạo của tỉnh5. Đẩy 
mạnh thực hiện đa dạng hóa các loại hình 
đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước; 
gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản 
xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện việc 
đưa cán bộ, học sinh, sinh viên có đạo đức và 
triển vọng đi đào tạo ở nước ngoài, chú trọng 
các chuyên ngành mà tỉnh có nhu cầu bức 
thiết6. Quan tâm sắp xếp, quy hoạch các 
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7 Tuyển chọn 54 trí thức trẻ tình nguyện tham gia công tác tại huyện Mường Lát; 15 trí thức trẻ tình 
nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. Kết thúc dự án có 
37 trí thức trẻ đã được bố trí, sử dụng.

trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và các 
cấp học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh; 
Năm 2011, Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ 
thuật được nâng cấp thành Trường Đại học 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 
(hoàn thành mục tiêu của Chương trình hành 
động số 54-CTr/TU). Ngày 05/9/2022, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 
935-KL/TU về xây dựng và phát triển Trường 
Đại học Hồng Đức đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045... 

Bốn là, chính sách trọng dụng, đãi ngộ, 
tôn vinh, động viên, khen thưởng trí thức 
được thực hiện kịp thời, góp phần thu hút 
đông đảo đội ngũ trí thức chất lượng cao về 
công tác tại tỉnh. 

Từ năm 2008 đến nay, các cấp ủy, chính 
quyền đã có nhiều chủ trương, chính sách 
nhằm đãi ngộ, tôn vinh, động viên, khen 
thưởng đội ngũ trí thức, như: Hội đồng nhân 
dân tỉnh ban hành 03 nghị quyết hỗ trợ đối 
với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý 
Trường THPT Chuyên Lam Sơn và các 
trường THPT trên địa bàn tỉnh; 02 nghị 
quyết đổi mới, nâng cao chất lượng xét chọn 
và nâng mức thưởng đối với các danh hiệu 
cao quý và các giải thưởng Nhà nước dành 
cho trí thức; 02 nghị quyết về cơ chế, chính 
sách thu hút đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức chất lượng cao về công tác (đến 
nay, đã thu hút được 71 bác sĩ nội trú cho 
Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh 
Hóa, 01 cán bộ khoa học trẻ về làm việc ở 
Sở Công Thương và 01 cán bộ khoa học trẻ 
về làm việc ở Sở Khoa học và Công nghệ); 

01 nghị quyết Quy định tặng danh hiệu “Vì 
sự phát triển Thanh Hóa”. 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 
22/KH-UBND, ngày 25/01/2019 triển khai 
thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 
của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo 
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất 
sắc, cán bộ khoa học trẻ; Đề án về đào tạo 
nguồn cán bộ lãnh đạo có trình độ thạc sĩ, 
tiến sĩ ở nước ngoài; ban hành các chính 
sách ưu đãi cụ thể đối với trí thức làm việc 
ở vùng kinh tế, xã hội khó khăn, trí thức là 
người dân tộc thiểu số, người khuyết tật. 
Chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kế hoạch 
tuyển chọn 61 trí thức trẻ tăng cường về 
làm phó chủ tịch UBND xã của 07 huyện 
nghèo trong tỉnh7. Chỉ đạo Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học 
Nghệ thuật tỉnh, các trường đại học, cao đẳng 
tập hợp và thu hút nhiều cán bộ trình độ cao, 
đã hết tuổi lao động nhưng có tâm huyết và 
sức khỏe tiếp tục làm việc và tham gia công 
tác nghiên cứu, đào tạo, đóng góp vào sự 
phát triển của đơn vị. 

Năm là, công tác kiện toàn, củng cố tổ 
chức, đổi mới phương thức, nâng cao chất 
lượng hoạt động của Liên hiệp hội, các hội trí 
thức luôn được quan tâm đã phát huy tinh 
thần khởi nghiệp sáng tạo, trách nhiệm cao 
của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Thực hiện Kế luận số 93-KL/TW của 
Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị 
(khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất 
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lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU, 
ngày 08/3/2021, theo đó, đã kiện toàn, 
củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt 
động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh8.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 4892/QĐ-UBND, ngày 
18/12/2017 về Chương trình hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và  
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 
2017 - 2020, Quyết định số 5519/QĐ-
UBND ngày 13/5/2022 phê duyệt Chương 
trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
KH&CN và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 
2021 - 2025; ban hành mới các kế hoạch, 
đề án, chương trình phát huy tinh thần khởi 
nghiệp và trách nhiệm của trí thức trong 
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh; kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia 
TCVN ISO 9001-2008 vào các cơ quan 
hành chính nhà nước. Đến hết năm 2021, 
toàn tỉnh có 530 cơ quan, đơn vị9 đã triển 
khai xây dựng, áp dụng và công bố hệ 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2008, trong đó có 62 cơ 

quan thuộc diện bắt buộc áp dụng, đạt tỷ 
lệ 100%.  

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương 
thức, nâng cao chất lượng hoạt động của 
Liên hiệp hội. 10 năm qua, các hội thành 
viên và Cơ quan Thường trực Liên hiệp hội 
đã thực hiện trên 400 nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ, trong đó có 18 dự án của 
các tổ chức quốc tế, một số đề tài cấp bộ và 
cấp tỉnh. Hoạt động sáng tạo kỹ thuật được 
quan tâm với nhiều việc làm thiết thực, hiệu 
quả, đã tổ chức thành công 12 Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật. Hoạt động đối ngoại và hợp tác 
quốc tế được chú trọng, đạt kết quả bước 
đầu đáng khích lệ. Được sự giúp đỡ tài 
chính của các tổ chức phi chính phủ tại Việt 
Nam, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã 
thực hiện thành công nhiều dự án quốc tế, 
với kinh phí được tài trợ gần 50 tỷ đồng; 
Trong đó, Cơ quan Thường trực Liên hiệp 
hội đã phối hợp tổ chức thực hiện thành 
công 9 dự án mang lại hiệu quả thiết thực. 
Phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ trí 
thức trong hoạt động tư vấn, phản biện và 
giám sát xã hội; từ năm 2015 đến nay, Liên 
hiệp hội và các hội đã tổ chức phản biện 
thành công 43 nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội được UBND tỉnh giao.  

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh có bước 
phát triển tiến bộ về tổ chức và hoạt động10. 

8 Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 34 hội thành viên (32 hội chuyên ngành 
cấp tỉnh và 2 hội khoa học kỹ thuật cấp huyện), 4 trung tâm khoa học công nghệ trực thuộc và 5 đơn 
vị liên kết với gần 25.000 cán bộ, hội viên (15 phó giáo sư, 450 tiến sĩ, 1.800 thạc sĩ đang công tác, nghỉ 
hưu tại Thanh Hóa).  

9 Gồm: UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; 16 cơ quan cấp sở; 05 ban, ngành; 13 chi cục trực 
thuộc các sở và 27 UBND cấp huyện, thị xã, thành phố; 01 đơn vị sự nghiệp công lập; 467/559 UBND 
cấp xã. 

10 Gồm 11 ban chuyên ngành: văn, thơ, lý luận phê bình, văn nghệ dân gian, mỹ thuật, nhiếp ảnh...
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Hội đã tổ chức các trại sáng tác, tập huấn 
nghiệp vụ, bồi dưỡng nhận thức và năng lực 
sáng tạo cho hội viên. Duy trì xuất bản Tạp 
chí Xứ Thanh với số lượng hàng nghìn ấn 
phẩm mỗi năm; đặc biệt trong năm 2017, 
Trang Thông tin điện tử Tạp chí Xứ Thanh 
được chính thức đi vào hoạt động - là bước đi 
quan trọng để Tạp chí hòa nhập cùng cộng 
đồng báo điện tử của tỉnh. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, 
công tác xây dựng đội ngũ trí thức trên địa 
bàn tỉnh còn một số hạn chế, như: Đội ngũ 
trí thức hiện còn những bất cập, mất cân 
đối về cơ cấu chuyên môn, lĩnh vực ngành 
nghề; Còn thiếu đội ngũ chuyên gia đầu 
ngành, tập thể khoa học mạnh, nhất là 
lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số. Cơ 
chế, chính sách xây dựng, phát triển đội 
ngũ trí thức chưa đồng bộ, chưa có cơ chế, 
chính sách đủ mạnh để thu hút, sử dụng 
cán bộ trẻ có trình độ cao, các chuyên gia 
đầu ngành về tỉnh làm việc... Công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số địa 
phương, đơn vị chưa gắn với quy hoạch và 
điều động, luân chuyển, chưa căn cứ vào 
nhu cầu công việc và năng lực cán bộ; 
công tác bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật 
kiến thức mới cho cán bộ ở một số nơi 
chưa duy trì thường xuyên.  

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu 
kém nêu trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy 
đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về 
vị trí, vai trò của trí thức, chưa thực sự quan 
tâm công tác xây dựng đội ngũ và phát huy 
tài năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức. Một bộ 
phận trí thức chưa cố gắng vươn lên trong 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, 
công nghệ, trong tu dưỡng rèn luyện về 
phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Công 
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức còn 

dàn trải, chưa tập trung vào những ngành, 
lĩnh vực trọng yếu, chất lượng còn có mặt 
hạn chế. Còn lúng túng trong việc cụ thể hóa 
các chính sách, pháp luật để phát triển đội 
ngũ trí thức. 

Từ thực tiễn 15 năm thực hiện Nghị quyết 
số 27-NQ/TW trên địa bàn tỉnh, bài học kinh 
nghiệm được rút ra là: 

Một là, phải tổ chức tuyên truyền, quán 
triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức của các 
cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò 
của đội ngũ trí thức và các tổ chức hội tập 
hợp trí thức; quan tâm chỉ đạo cụ thể hóa 
các chủ trương, định hướng của Nghị quyết 
27-NQ/TW thành các chương trình hành 
động và kế hoạch thực hiện, xác định rõ 
nhiệm vụ trọng tâm và phân công cấp ủy, 
chính quyền, các cơ quan chức năng triển 
khai tổ chức thực hiện. 

Hai là, các cấp ủy đảng, chính quyền cần 
ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể để 
thu hút, tập hợp, phát huy trí tuệ, năng lực 
sáng tạo của đội ngũ trí thức, nhất là đội 
ngũ trí thức trình độ cao tham gia phát triển 
ngành, lĩnh vực có vai trò đột phá của tỉnh.  

Ba là, tăng cường tổ chức các diễn đàn, 
hội thảo khoa học, hoạt động tư vấn, phản 
biện để huy động sự tham gia của đội ngũ trí 
thức trong hoạch định chủ trương, chính sách 
phát triển của tỉnh. 

Bốn là, phát huy vai trò của Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn 
học Nghệ thuật tỉnh và các tổ chức hội tập 
hợp trí thức của tỉnh trong công tác xây 
dựng tổ chức, phát triển hội viên; thường 
xuyên chỉ đạo đổi mới phương thức, nội 
dung hoạt động, tích cực tham gia thực 
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh./. 
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Tại sao Nhà nước lại can thiệp vào thị 
trường KH&CN? 

Nền kinh tế phải được phát triển trên cơ sở 
tự do kinh tế, tuân thủ các quy luật kinh tế 
khách quan. Đây là tư tưởng trong học thuyết 
kinh tế của Adam Smith (Bàn tay vô hình), tư 
tưởng này khẳng định vai trò của cá nhân, tư 
nhân, ủng hộ cơ chế tự điều tiết của thị 
trường. Tuy nhiên, đối với thị trường KH&CN 
thì Nhà nước lại cần phải can thiệp, đặc biệt 

là thị trường KH&CN tại các nền kinh tế mới 
chuyển đổi như Việt Nam, bởi: 

Thứ nhất, hàng hóa công nghệ trên thị 
trường KH&CN có tính đặc thù, có thể được 
biểu hiện dưới dạng kiến thức kỹ thuật, bí 
quyết, quy trình, giải pháp hợp lý hóa sản 
xuất, sáng chế hoặc các đối tượng sở hữu trí 
tuệ khác. Nghĩa là chúng có thể tồn tại ở 
dạng tri thức ẩn, không tồn tại ở dạng hữu 
hình, nên khó nhận biết rõ ràng, khó tiến 

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KH&CN: 
NHÀ NƯỚC NÊN CAN THIỆP ĐẾN ĐÂU? 

 
Phạm Đức Nghiệm*, Tạ Doãn Trịnh**, 

Nguyễn Hữu Xuyên***

* Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN. 
** Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN. 
*** Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

Tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ 
(KH&CN) là một nội dung quan trọng được thể hiện tại Quyết định số 
696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW 
ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 6 (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. Thực tế cho thấy, phát triển thị 
trường KH&CN có ý nghĩa quan trọng trong việc kích cung, tạo cầu, thúc 
đẩy mua bán, chuyển giao hàng hóa công nghệ, tài sản trí tuệ, góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế dựa trên 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bài viết tập trung làm rõ sự 
can thiệp của Nhà nước vào thị trường KH&CN, các khó khăn và phương 
hướng nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước về phát triển thị trường 
KH&CN phù hợp bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang 
diễn ra mạnh mẽ.



hành đánh giá, định giá hơn so với hàng hóa 
tiêu dùng thông thường, làm cho chi phí giao 
dịch tăng cao. Trong khi đó, lại có sự bất cân 
xứng về thông tin, nhận thức, trình độ giữa 
bên tiếp nhận và bên chuyển giao nên việc 
áp dụng công nghệ mới có thể không mang 
lại hiệu quả như mong muốn, đặc biệt đối với 
Việt Nam, khi năng lực hấp thụ công nghệ, 
năng lực đổi mới công nghệ còn nhiều hạn 
chế. Bên cạnh đó, việc mua bán công nghệ 
cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, khi công nghệ bán 
ra thị trường có thể bị rò rỉ thông tin hoặc có 
thể bị sao chép, giải mã, điều này dẫn đến 
bên bán không bán được với giá mong đợi, 
nhưng nếu không bán thì có thể dẫn tới công 
nghệ bị lỗi thời nhanh chóng. 

Thứ hai, sự can thiệp của Nhà nước thông 
qua chính sách đổi mới sẽ góp phần giải 
quyết các khiếm khuyết thị trường, khiếm 
khuyết hệ thống để xã hội có thể được hưởng 
lợi thông qua đổi mới công nghệ (Felman và 
cộng sự, 2002). Khi giảm được chi phí giao 
dịch và minh bạch được thông tin công nghệ 
trên thị trường thì hoạt động sáng tạo công 
nghệ sẽ được gia tăng về quy mô và giá trị, 
từ đó thúc đẩy thị trường KH&CN phát triển, 
đồng thời tác động ngược lại việc điều tiết, 
định hướng, dẫn dắt của Nhà nước đối với sự 
phát triển nền kinh tế dựa trên khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, việc 
kích thích, phân bổ đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu, triển khai và phổ biến, ứng dụng 
công nghệ là một trong các hoạt động can 
thiệp của Nhà nước để giải quyết thất bại thị 
trường và để tiệm cận tới mức đầu tư tối ưu 
cho KH&CN mà xã hội mong muốn, qua đó 
góp phần tăng cường truyền bá, phổ biến, 
chuyển giao tri thức, nâng cao năng lực nội 
sinh KH&CN quốc gia. Đặc biệt, sự can thiệp 
của Nhà nước thông qua chính sách phát 
triển thị trường KH&CN, đổi mới sáng tạo sẽ 
giúp nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về 
công nghệ với các nước phát triển. 

Thứ ba, nếu không có sự can thiệp của 
Nhà nước thì thị trường KH&CN rất dễ bị 
đóng băng, đặc biệt trong giai đoạn đầu hình 
thành và phát triển. Bởi về bản chất thị trường 
KH&CN là thị trường không hoàn hảo, nếu 
không điều tiết sẽ luôn xảy ra hiện tượng mất 
cân đối giữa cung và cầu. Bên cầu công 
nghệ, chủ yếu là các doanh nghiệp, có thể 
chưa có thông tin đầy đủ về hàng hóa công 
nghệ, thậm chí là không có thông tin đối 
chứng trên thị trường; đồng thời việc gia 
nhập, hoặc rút khỏi thị trường cũng gặp phải 
những rào cản nhất định. Bên cạnh đó, thị 
trường KH&CN ở nước ta phát triển muộn hơn 
so với các thị trường khác như: Vốn, hàng 
hóa, bất động sản, lao động. Đặc biệt, các tổ 
chức trung gian, kết nối cung cầu trên thị 
trường KH&CN cần năng lực cao hơn, nhưng 
lại khó kiếm lợi nhuận hơn, do đó việc hình 
thành tổ chức trung gian trên thị trường 
KH&CN cũng gặp nhiều rào cản hơn so với 
các loại thị trường khác. 

Có thể thấy, việc can thiệp của Nhà nước 
vào thị trường KH&CN là cần thiết. Tuy nhiên, 
nên can thiệp đến đâu, như thế nào và can 
thiệp đến khi nào là bài toán cần phải giải 
quyết. Bởi trên thực tế, việc nhận thức và 
phân định về vai trò, chức năng của Nhà 
nước trong quá trình can thiệp vào thị trường 
KH&CN cũng chưa thực sự rõ ràng. Nhà 
nước không chỉ tạo ra hành lang pháp lý cho 
thị trường KH&CN phát triển, mà còn đóng 
nhiều vai trò khác nhau: vai trò kích thích và 
là bên cung công nghệ, bên cầu công nghệ, 
một số trường hợp tham gia trực tiếp như tổ 
chức trung gian công nghệ. Do đó, nếu 
không có phương pháp, công cụ can thiệp 
thích hợp thì có thể dẫn tới sự méo mó của thị 
trường và ảnh hưởng xấu tới sự phát triển 
kinh tế, xã hội. 

- Nhà nước tạo hành lang pháp lý thông 
qua các luật lệ, thủ tục, quy tắc, chương trình, 
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dự án, đề án… (chính sách) nhằm định hướng, 
dẫn dắt, tạo tiền đề, kích thích, tạo động lực 
và điều tiết các hoạt động diễn ra trên thị 
trường KH&CN với mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy 
sự phát triển kinh tế, xã hội quốc gia. Các 
chính sách này luôn được bổ sung, hoàn 
thiện theo từng giai đoạn cụ thể, gắn với quan 
điểm, ý chí lãnh đạo và gắn với năng lực thực 
tiễn, xu hướng phát triển của KH&CN. 

- Nhà nước giữ vai trò là bên cung công 
nghệ trên thị trường KH&CN: (i) Nhà nước 
trực tiếp đóng vai trò sản xuất hàng hóa công 
nghệ để cung cấp ưu đãi, nhiều khi miễn phí 
cho các đối tượng thụ hưởng trong nền kinh 
tế. Nhà nước làm việc này thông qua hoạt 
động của các tổ chức KH&CN do Nhà nước 
thành lập, giao nhiệm vụ, cấp kinh phí và trực 
tiếp quản lý, như các phòng thí nghiệm, viện 
nghiên cứu, trường đại học, các doanh 
nghiệp nhà nước. Xét về lý thuyết, cách thức 
này có thể mang lại lợi ích xã hội lớn nhất, 
nhưng trong thực tế cũng làm phát sinh nhiều 
vấn đề liên quan tới năng suất, chất lượng và 
hiệu quả sử dụng của hàng hóa công nghệ 
được tạo ra. (ii) Nhà nước gián tiếp tạo ra 
hàng hóa công nghệ bằng cách đặt hàng các 
tổ chức, cá nhân độc lập để thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN, các tổ chức này có thể 
thuộc các thành phần kinh tế, thậm chí là tổ 
chức nước ngoài. Các thức này có thể lựa 
chọn được tổ chức, cá nhân thực hiện phù 
hợp, cạnh tranh nhất, nhưng do tính không 
chắc chắn của quá trình tạo ra hàng hóa 
công nghệ nên không phải lúc nào cạnh 
tranh cũng mang lại hiệu quả như mong 
muốn. (iii). Nhà nước trực tiếp mua kết quả 
nghiên cứu/sáng chế từ viện nghiên cứu, 
trường đại học hoặc nhập khẩu công nghệ 
phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu dân sinh, 
kinh tế, quốc phòng - an ninh. Phương thức 
này được một số quốc gia áp dụng thành 
công khi thực thi chính sách phát triển công 

nghệ cao, chính sách hỗ trợ phát triển một số 
chuỗi ngành hàng chủ lực. 

- Nhà nước giữ vai trò là bên cầu công 
nghệ trên thị trường KH&CN: Nhà nước cần 
hàng hóa công nghệ để vận hành bộ máy 
được hiệu quả, để cung cấp ưu đãi cho các 
đối tượng chính sách trong nền kinh tế, hoặc 
giải quyết những vấn đề công ích phát sinh từ 
thực tiễn sản xuất, an ninh, quốc phòng. Do 
đó, Nhà nước có thể chọn giải pháp thị 
trường, tức là mua (thông qua đấu thầu, đặt 
hàng, treo giải…) hay thuê hàng hóa công 
nghệ có sẵn ở trong và ngoài nước; hoặc có 
thể chọn giải pháp phi thị trường như tự tổ 
chức nghiên cứu để tạo ra hàng hóa công 
nghệ phục vụ nhu cầu của mình. 

Ngoài ra, Nhà nước có thể đồng thời giữ 
vai trò là bên cung công nghệ, bên cầu công 
nghệ và là tổ chức trung gian công nghệ: Nhà 
nước cung cấp hàng hóa công nghệ cho các 
đối tượng thụ hưởng trong nền kinh tế thông 
qua việc tự nghiên cứu, mua lại hàng hóa 
công nghệ từ các tổ chức, cá nhân độc lập ở 
trong và ngoài nước tạo ra; hoặc hỗ trợ thông 
qua các chính sách để các tổ chức, cá nhân 
hoàn thiện hàng hóa công nghệ và cung ứng 
ra thị trường. 

Những khó khăn về phát triển thị trường 
KH&CN Việt Nam trong thời gian qua 

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu về 
phát triển thị trường KH&CN thời gian qua, 
đặc biệt là các kết quả đã đạt được trong 
Chương trình phát triển thị trường KH&CN tới 
năm 2020 (Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 
08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ) như: 
môi trường thể chế cho phát triển thị trường 
KH&CN dần được hoàn thiện theo hướng lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm; số lượng nguồn 
cung công nghệ trong nước có xu hướng 
tăng; các tổ chức trung gian đã hình thành và 
từng bước nâng cao năng lực, đặc biệt hệ 



thống các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị 
đã bước đầu được liên kết trực tuyến để kết 
nối giao dịch (các sàn Hải Phòng, Thái Bình, 
Nam Định, Quảng Ninh, Ninh Bình đã được 
liên kết trực tuyến), tạo tiền đề cho việc liên 
thông giữa các sàn giao dịch ở trong và ngoài 
nước; mục tiêu tăng giá trị giao dịch mua bán 
các sản phẩm và dịch vụ KH&CN chung của 
toàn nền kinh tế trong giai đoạn 2012-2018 
đạt 20,9%, kết quả này phù hợp với mục tiêu 
đặt ra của Chương trình phát triển thị trường 
KH&CN đến năm 2020. Tuy nhiên, các loại 
công nghệ được giao dịch chủ yếu là máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (khoảng 
90%), còn lại là hàng hóa công nghệ khác; 
giao dịch công nghệ có nguồn gốc nước 
ngoài khoảng 70%, có nguồn gốc trong nước 
khoảng 30%. Nếu công nghệ được giao dịch 
có nguồn gốc trong nước thì chủ yếu là công 
nghệ được tạo ra từ doanh nghiệp (khoảng 
80%), còn 20% là từ các trường đại học, 
trung tâm công nghệ, viện nghiên cứu công 
nghệ. Nếu công nghệ được giao dịch có 
nguồn gốc ở nước ngoài thì chủ yếu ở châu Á 
với trên 75% (Trung Quốc chiếm phần lớn), 
tỷ lệ giao dịch công nghệ có nguồn gốc từ 
châu Âu và châu Mỹ lần lượt là khoảng 14 
và 8%, tỷ lệ giao dịch công nghệ thấp nhất là 
ở châu Đại Dương khoảng 2%. Đặc biệt, hình 
thức giao dịch công nghệ chủ yếu là trực tiếp 
giữa người mua và người bán (khoảng 95%), 
hình thức giao dịch công nghệ qua sàn giao 
dịch và các hình thức khác chiếm tỷ lệ nhỏ 
(khoảng 5%). Bên cạnh các thành tựu đạt 
được, việc phát triển thị trường KH&CN của 
Việt Nam vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất 
định. Có thể điểm qua những tồn tại, hạn chế 
chính là: 

Một là, các hỗ trợ, tài trợ cho các tổ chức, 
cá nhân tham gia phát triển thị trường 
KH&CN chưa đủ lớn và chưa tạo thành chuỗi 
liên kết để hướng tới đích là các giao dịch 

thành công trên thị trường. Mặc dù đến nay 
Chương trình phát triển thị trường KH&CN đã 
phê duyệt 65 nhiệm vụ trong 5 năm qua với 
tổng kinh phí là 340 tỷ đồng (45% nguồn kinh 
phí được đối ứng từ phía các doanh nghiệp 
tham gia; 55% từ ngân sách nhà nước), trong 
đó có 25 dự án đã được hỗ trợ thương mại 
hóa từ quy mô phòng thí nghiệm sang quy 
mô công nghiệp… Tuy nhiên, việc hỗ trợ, tài 
trợ này chưa được thiết kế theo chuỗi, còn 
riêng lẻ cho từng đối tượng, các thủ tục hành 
chính cho việc xét duyệt, thẩm định chưa 
đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp 
trong hoạt động thương mại hóa công nghệ, 
tài sản trí tuệ nên hiệu quả mang lại chưa 
thực sự cao. 

Hai là, các tổ chức trung gian chưa đủ sức 
để thực hiện tốt sứ mệnh của mình trên thị 
trường; chưa chuyên nghiệp trong việc cung 
cấp dịch vụ; chưa tạo được niềm tin vững 
chắc cho bên cung, bên cầu trong việc giảm 
bất cân xứng về thông tin, giảm chi phí giao 
dịch. Hiện các sàn giao dịch mới chủ yếu 
cung cấp, tổ chức dịch vụ đào tạo (ví dụ: giai 
đoạn 2015-2020 đã tổ chức được 120 lớp đào 
tạo về kỹ năng thương mại hóa công nghệ), 
cung cấp thông tin về sở hữu công nghiệp, hỗ 
trợ tổ chức các sự kiện, triển lãm hằng năm. 
Việc cung cấp các dịch vụ môi giới chuyển 
giao công nghệ, thẩm định, đánh giá, định 
giá công nghệ còn hạn chế; việc liên thông, 
liên kết của các tổ chức trung gian, đặc biệt 
là các sàn giao dịch tại miền Bắc (Hà Nội), 
miền Trung (Đà Nẵng) và miền Nam (TP. Hồ 
Chí Minh) với các sàn giao dịch trong nước và 
quốc tế chưa được đẩy mạnh, nên số lượng 
giao dịch thông qua các sàn giao dịch công 
nghệ và các tổ chức trung gian công nghệ 
còn thấp (chiếm 5% tổng số các giao dịch 
công nghệ trên thị trường). 

Ba là, việc hỗ trợ kinh phí sau nghiên cứu, 
mua sáng chế, các kết quả nghiên cứu đã 

15SỐ 03/2022

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI



16 SỐ 03/2022

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

được ứng dụng hiệu quả để chuyển giao cho 
cộng đồng doanh nghiệp chưa được triển 
khai đồng bộ, còn lúng túng về thủ tục, quy 
trình. Các hoạt động, sự kiện xúc tiến phát 
triển thị trường KH&CN chưa được đánh giá, 
theo dõi sau khi kết thúc nên hiệu quả mang 
lại chưa cao, mặc dù đã đạt được nhiều thành 
tựu đáng ghi nhận, cụ thể: trong giai đoạn 
2016-2018 đã tổ chức gần 1.000 phiên kết 
nối cung cầu, kết nối đầu tư cho hơn 5.000 tổ 
chức, doanh nghiệp về các công nghệ mới 
theo nhu cầu của doanh nghiệp và các địa 
phương; đã lựa chọn và giới thiệu được hơn 
1.500 quy trình, công nghệ, thiết bị, sản 
phẩm và kết quả nghiên cứu của gần 1.000 
doanh nghiệp/tổ chức KH&CN trong nước và 
quốc tế. 

Phương hướng nâng cao vai trò của Nhà 
nước về phát triển thị trường KH&CN trong 
bối cảnh 4.0 

Thứ nhất, Nhà nước chỉ nên can thiệp 
thông qua các chính sách hỗ trợ, tài trợ, ưu 
đãi cho các tổ chức, cá nhân tham gia phát 
triển thị trường KH&CN hướng tới các giao 
dịch công nghệ thành công, không nên hỗ 
trợ đơn lẻ mà nên hỗ trợ theo chuỗi với 
nguyên tắc không có giao dịch công nghệ 
thì không có thị trường KH&CN, và không có 
thị trường KH&CN thì KH&CN không còn là 
quốc sách hàng đầu, không còn là động lực 
cho phát triển kinh tế. Để thực hiện được 
nguyên tắc này thì cần lấy giao dịch công 
nghệ và giá trị giao dịch công nghệ làm 
trọng tâm cho sự phát triển thị trường 
KH&CN bên cạnh việc tạo hành lang pháp 
lý thuận lợi cho thị trường phát triển. Do đó, 
các chương trình, đề án, dự án về KH&CN 
định hướng ứng dụng không nên dàn trải, 
mà cần được cấu trúc lại theo hướng hỗ trợ 
giao dịch công nghệ thành công trên thị 
trường, từng bước chuyển hóa các kết quả 
nghiên cứu thành hàng hóa công nghệ hợp 

pháp để giao dịch trên thị trường, hạn chế 
chuyển giao phi chính thức; đồng thời tăng 
cường tính minh bạch của thị trường để giảm 
bớt hành vi che đậy thông tin về chất lượng 
công nghệ. Cùng với đó, là đa dạng hóa 
nguồn cung công nghệ thông qua các chính 
sách khuyến khích nhập khẩu công nghệ, 
đẩy nhanh việc thực hiện Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị 
về định hướng hoàn thiện thể chế, chính 
sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác 
đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Nghị 
quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của 
Chính phủ), khuyến khích nhập công nghệ 
đã qua sử dụng nếu đáp ứng được các yêu 
cầu theo quy định của Luật Chuyển giao 
công nghệ, Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ quy định việc 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng. 

Thứ hai, mức độ can thiệp của Nhà nước 
sẽ từng bước giảm đi khi thị trường KH&CN 
vận hành trôi chảy hơn. Tuy nhiên, trong điều 
kiện hiện nay của Việt Nam, số lượng cung, 
cầu hàng hóa công nghệ còn hạn chế, chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh 
tế, trong khi đó các tổ chức trung gian, các 
thiết chế của thị trường lại chưa giải quyết 
được sự bất cân xứng về thông tin giữa cung - 
cầu công nghệ, các chi phí phát sinh trong 
quá trình giao dịch công nghệ chưa phù hợp, 
đặc biệt đối với các công nghệ được hình 
thành từ ngân sách nhà nước. Do đó, trước 
tiên cần tiếp tục duy trì và nâng tầm Chương 
trình phát triển thị trường KH&CN trong giai 
đoạn tới, trong đó tập trung vào các hoạt 
động dịch vụ của thị trường để hỗ trợ doanh 
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ 
cao, doanh nghiệp KH&CN rút ngắn quá trình 
tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn sáng chế, 
công nghệ phục vụ cho đổi mới công nghệ, 



tiến tới làm chủ, giải mã và sáng tạo ra công 
nghệ mới.  

Thứ ba, Nhà nước cần tiếp tục kích thích 
mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo thông 
qua chính sách hỗ trợ một phần kinh phí sau 
nghiên cứu cho các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân tự đầu tư nếu các kết quả nghiên cứu 
có khả năng đăng ký sáng chế, có khả năng 
giao dịch, ứng dụng ngay vào hoạt động sản 
xuất, kinh doanh; đẩy nhanh việc mua sáng 
chế, mua công nghệ cung cấp cho các doanh 
nghiệp trong chuỗi ngành hàng có tiềm năng 
xuất khẩu lớn, bí quyết công nghệ (trong và 
ngoài nước), mua các kết quả nghiên cứu đã 
được ứng dụng hiệu quả ở quy mô nhỏ để 
phổ biến, chuyển giao cho doanh nghiệp sử 
dụng trên cơ sở pháp luật về đầu tư, mua 
sắm công. Việc hỗ trợ thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ nên giao trực 
tiếp cho doanh nghiệp chủ trì với điều kiện có 
sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia, các 
viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức 
KH&CN. 

Thứ tư, Nhà nước hỗ trợ việc xây dựng cơ 
sở dữ liệu chuyên gia công nghệ, dữ liệu các 
tổ chức trung gian chuyên nghiệp trên thị 
trường KH&CN để có thể tư vấn về công 
nghệ, pháp lý, hỗ trợ kết nối cung - cầu, hỗ 
trợ gọi vốn để hoàn thiện công nghệ, hỗ trợ 
đánh giá, định giá, giám định công nghệ, tư 
vấn sở hữu trí tuệ, dịch vụ về tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng, ký kết hợp đồng, đào tạo 
và các dịch vụ sau giao dịch công nghệ; hoàn 
thiện các chứng chỉ hành nghề, nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực để hình thành các 
tổ chức trung gian công nghệ, cùng với đó là 
thúc đẩy việc số hóa, liên kết, liên thông các 
tổ chức trung gian công nghệ ở Việt Nam với 
các tổ chức trung gian công nghệ ở khu vực 
và thế giới. 

Ngoài ra, cần tiếp tục triển khai các hoạt 

động xúc tiến phát triển thị trường KH&CN, 
đánh giá, theo dõi và nâng cao hiệu quả của 
các sự kiện trình diễn công nghệ, kết nối 
cung - cầu công nghệ ở phạm vi địa phương 
và quốc gia sau khi kết thúc. Các hoạt động 
xúc tiến, kết nối cần được triển khai theo 
hướng mở rộng hơn, đặc biệt cần liên kết với 
các đối tác công nghệ quốc tế ở nơi có văn 
phòng đại diện KH&CN của Việt Nam và các 
thị trường tiềm năng mà Việt Nam có lợi thế 
thông qua các Hiệp định thương mại tự do. 
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1. Mở đầu 

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của 
các cấp, ban, ngành, với sự tận tâm, tinh thần 
sáng tạo và nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ 
ngành Khoa học và công nghệ (KH&CN), 
cùng sự hợp tác ngày một sâu rộng của các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhiều 
thành tựu KH&CN hiện đại đã được ứng dụng 
trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời 
sống xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Khoa học 
và công nghệ đã thể hiện vai trò quan trọng 
trong đóng góp vào tăng trưởng tổng sản 
phẩm GRDP thông qua yếu tố năng suất 
tổng hợp (TFP) giai đoạn 2016 - 2020 đạt 
38,56%, vượt yêu cầu Nghị quyết của Quốc 
hội đề ra cho cả nước là mức 30-35%. Nhiều 
công nghệ mới, tiến tiến được tạo ra, tiếp thu, 
làm chủ và áp dụng trong các doanh nghiệp 
góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc 
tham gia hiệu quả các chuỗi cung ứng. 

Thị trường KH&CN là một trong những lĩnh 
vực quan trọng trong nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then 
chốt trong việc tạo môi trường thúc đẩy hoạt 
động sáng tạo, đổi mới công nghệ, nâng cao 
năng lực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước.  

Tại Thanh Hóa, thị trường KH&CN đã được 
hình thành, từng bước hoàn thiện và đã đạt 

được một số kết quả nhất định. Nguồn cung 
hàng hóa KH&CN từ các cơ sở nghiên cứu và 
doanh nghiệp khoa học công nghệ, các đề tài 
dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đã 
tăng đáng kể. Nhu cầu, năng lực tiếp cận, hấp 
thụ và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên 
tiến của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao 
và cải thiện; Đã hình thành hệ thống doanh 
nghiệp KH&CN và nhiều tổ chức tư vấn, môi 
giới chuyển giao KH&CN, 01 website phục vụ 
việc mua bán, tư vấn công nghệ, thiết bị, sản 
phẩm và dịch vụ về khoa học và công nghệ 
(http://www.cost-thanhhoa.gov.vn). Công tác 
xúc tiến thị trường KH&CN tiếp tục được duy trì 
và đẩy mạnh.  

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn và so 
với các thị trường khác, thị trường KH&CN 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn chậm phát 
triển, vận hành còn nhiều khó khăn. Do vậy, 
phát triển triển thị KH&CN một cách mạnh 
mẽ là một trong các nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
trong bối cảnh cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Đây cũng là yêu cầu đã 
được nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 
số 20/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của 
HĐND tỉnh về Chính sách Khuyến khích Phát 

CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030 
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triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột 
phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh 
Hóa giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Thực trạng thị trường khoa học và công 
nghệ trên địa bàn tỉnh 

2.1. Về cơ chế, chính sách 

Xác định khoa học và công nghệ đóng vai 
trò là nền tảng, là động lực thúc đẩy quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc phát 
triển thị trường KH&CN ở tỉnh Thanh Hóa sẽ 
tạo điều kiện ứng dụng các thành tựu nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ vào 
sản xuất; thúc đẩy chuyển giao, đổi mới công 
nghệ, thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến... góp phần thúc đẩy phát triển 
mạnh mẽ kinh tế - xã hội. 

Trong thời gian qua, việc hoàn thiện thể 
chế, chính sách về phát triển thị trường 
KH&CN là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm được đẩy mạnh nhằm tạo môi trường 
pháp lý thuận lợi cho các hoạt động giao dịch, 
chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu khoa học, phát triển công nghệ và khởi 
nghiệp sáng tạo. Các cấp, ngành, địa phương 
trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc hình 
thành và phát triển thị trường KH&CN. Điều 
này đã được thể hiện qua việc tỉnh đã ban 
hành nhiều văn bản về quy hoạch phát triển 
các tổ chức KH&CN, các đề án và chương 
trình hỗ trợ. Từ đó, tạo cơ sở để xây dựng và 
phát triển các tổ chức KH&CN trên địa bàn 
tỉnh, cũng như tạo hành lang pháp lý cho hoạt 
động nghiên cứu triển khai, cung cấp cho thị 
trường KH&CN các sản phẩm KH&CN ngày 
càng phong phú, thiết thực. 

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ hình thành và phát 
triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo (ĐMST) tỉnh trên địa bàn 
tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành: 

“Chương trình Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp 
KH&CN và Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020” theo Quyết 
định số 4892/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 
(gọi tắt là Chương trình 4892); “Chương trình 
Hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp KH&CN và 
Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” theo 
Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 
30/12/2021 (gọi tắt là Chương trình 5519). 
Cho đến nay đã có 61 doanh nghiệp của tỉnh 
được hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN các 
cấp, với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà 
nước trên 84 tỷ đồng. Thông qua triển khai 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN, đã ươm tạo công 
nghệ và ươm tạo nhiều doanh nghiệp 
KH&CN.  

2.2. Về chủ thể của thị trường KH&CN 

Tại Thanh Hóa, doanh nghiệp KH&CN là 
yếu tố trung tâm, quan trọng trong việc thúc 
đẩy phát triển thị trường KH&CN, là nơi thực 
hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ KH&CN để tạo ra sản phẩm hàng 
hóa từ kết quả nghiên cứu và phát triển công 
nghệ. Thông qua các hoạt động hỗ trợ thuộc 
Chương trình 4892 và Chương trình 5519 đã 
góp phần phát triển nhanh số lượng doanh 
nghiệp KH&CN của tỉnh, trung bình 3 - 4 
doanh nghiệp KH&CN/năm. Đến nay, toàn 
tỉnh có 31 doanh nghiệp KH&CN của tỉnh, 
01 chi nhánh doanh nghiệp KH&CN của tỉnh 
ngoài (đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng 
doanh nghiệp KH&CN, sau Thành phố Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Trong số 
các chủ thể tham gia thị trường KH&CN tại 
Thanh Hóa, nhiều doanh nghiệp KH&CN 
hoạt động hiệu quả với doanh thu từ hoạt 
động KH&CN mang lại ngày càng cao, điển 
hình như Công ty TNHH Trung tâm nghiên 
cứu và phát triển Nông nghiệp công nghệ cao 
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Lam Sơn với nhiều sản phẩm KH&CN nổi bật 
như: Giống mía sản xuất theo công nghệ nuôi 
cấy mô tế bào; Giống cam V2 và cam V2 
thương mại theo hệ thống nhân giống cây ăn 
quả 3 cấp; Công ty cổ phần Công Nông 
nghiệp Tiến Nông với sản phẩm Phân bón N-
P-K-Si có hàm lượng Si dễ tiêu từ 1-9%; Công 
ty CP giống cây trồng Thanh Hóa với sản 
phẩm Giống lúa lai 3 dòng Thanh Hoa 1; 
Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thuốc y học 
cổ truyền Bà Giằng với các sản phẩm Phong 
tê thấp Bà Giằng, Đại tràng hoàn Bà Giằng...  

Thanh Hóa là tỉnh sớm, tích cực trong việc 
thành lập Câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN 
trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp KH&CN 
Việt Nam. Thông qua hoạt động đổi mới sáng 
tạo, hình thành các mô hình doanh nghiệp 
khởi nghiệp ĐMST, góp phần hình thành 
doanh nghiệp KH&CN; Trong số 19 doanh 
nghiệp KH&CN mới được công nhận năm 
2017 - 2020, có 6 doanh nghiệp là doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST. 

Thị trường KH&CN ở Thanh Hóa được đẩy 

mạnh dưới nhiều hình thức. Nhiều sản phẩm 
khoa học, công nghệ đã thực sự trở thành 
hàng hóa, nhu cầu mua bán công nghệ ngày 
càng tăng. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều 
hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, thiết 
bị chuyên ngành, như: Hội chợ - triển lãm 
thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai 
đoạn 2010 - 2015, Hội chợ - triển lãm thành 
tựu kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 
2015 - 2020… Thông qua các hội chợ, triển 
lãm thu hút các đơn vị trong và ngoài tỉnh 
tham gia với hơn 90 sản phẩm là kết quả của 
các nhiệm vụ KH&CN trên tất cả các lĩnh vực: 
nông nghiệp, công nghiệp, y dược... Cho đến 
nay, thông qua các chợ công nghệ và thiết bị 
đã có 84 sản phẩm công nghệ được chào 
bán, 07 bản ghi nhớ và hợp đồng mua bán 
được ký kết với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng. 

2.3. Hạn chế của thị trường KH&CN tỉnh 
Thanh Hóa 

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan 
trọng, nhưng thị trường KH&CN ở Thanh Hóa 
còn nhiều tồn tại, hạn chế cụ thể là: 

Mô hình trồng cam 
V2 của Công ty CP 
Nghiên cứu và Phát 
triển nông nghiệp công 
nghệ cao Lam Sơn.



Một là, hoạt động KH&CN của tỉnh chưa 
chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. 
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
chưa thực sự trở thành động lực quan trọng 
để nâng cao năng suất lao động, khả năng 
cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. 

Hai là, việc phát triển thị trường KH&CN 
trên địa bàn tỉnh còn manh mún, chưa hội tụ 
đầy đủ các yếu tố thị trường, hiệu quả chưa 
cao; vai trò của các tổ chức trung gian, tư vấn 
chuyển giao công nghệ - nhất là các tổ chức 
có chức năng và đủ năng lực xúc tiến, định 
giá công nghệ, còn hạn chế cả về số lượng 
và quy mô; chưa hình thành được các cơ sở 
ươm tạo công nghệ và sàn giao dịch KH&CN. 

Ba là, chưa phát huy hết vai trò trung tâm 
của doanh nghiệp trong mối quan hệ giữa 
viện, trường đại học, doanh nghiệp KH&CN, 
trong việc triển khai, thương mại hóa các kết 
quả nghiên cứu. 

Bốn là, việc giao dịch các sản phẩm 
KH&CN chủ yếu là mua bán thiết bị, bí 
quyết công nghệ giữa các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh, chưa có nhiều hợp tác 
với nước ngoài.  

Năm là, việc hỗ trợ, chuyển giao công 
nghệ, ứng dụng sản phẩm từ đề tài KHCN 
còn hạn chế do vướng mắc các quy định của 
Nghị định 70/2018/NĐ-CP về bồi hoàn giá trị 
tài sản là trang thiết bị nghiên cứu hoặc là 
kết quả nghiên cứu có sử dụng ngân sách 
nhà nước. 

3. Giải pháp đẩy mạnh phát triển thị 
trường Khoa học và công nghệ đến 
năm 2030 

Để đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN 
ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới cần tập 
trung triển khai các giải pháp sau: 

(1) Lồng ghép nhiệm vụ, kế hoạch/đề án 
phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
vào kết hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh hằng năm, và giai đoạn 5 năm. Tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20/2021/ 
NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 
về Chính sách Khuyến khích Phát triển Khoa 
học Công nghệ trở thành khâu đột phá trong 
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai 
đoạn 2021-2025. 

(2) Tổ chức triển khai và thực hiện hiệu 
quả các mục tiêu lớn và các nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp đã đề ra tại Chương trình phát triển 
thị trường khoa học và công nghệ quốc gia 
đến năm 2030, trong đó:  

- Thúc đẩy phát triển nguồn cung và cầu 
của thị trường khoa học và công nghệ, nâng 
cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh, đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp, 
viện nghiên cứu, trường đại học trong và 
ngoài tỉnh; tận dụng năng lực nghiên cứu của 
các tổ chức khoa học công nghệ tỉnh nhà như 
Trường Đại học Hồng Đức, Viện Nông nghiệp 
và kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp 
có nhu cầu (bên mua) và và các tổ chức có 
khả năng nghiên cứu, tạo ra sản phẩm (bên 
bán) để phục vụ thương mại hóa sản phẩm. 

- Nâng cao năng lực hoạt động các tổ 
chức KH&CN trung gian, nhất là các tổ chức 
lớn, tập trung vào các ngành mũi nhọn định 
hướng phát triển của tỉnh như công nghiệp 
nặng, nông nghiệp công nghệ cao quy mô 
lớn, các ngành công nghiệp năng lượng, công 
nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics, 
theo tinh thần Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ 
Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh 
Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 
Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 
của Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 
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58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị 
về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết 
định số 2999/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 về 
việc ban hành Kế hoạch hành động của 
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP 
ngày 03/02/2021 của Chính phủ và Chương 
trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 
05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và 
phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. 

- Triển khai thực hiện dự án sàn giao dịch 
công nghệ tỉnh Thanh Hóa và đầu tư trang 
thiết bị chuyên môn theo Nghị quyết 112/NQ-
HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh, kết 
nối liên thông với hệ thống các trung tâm ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ của các tỉnh, 
thành phố, kết nối với các sàn giao dịch công 
nghệ khu vực và thế giới. 

- Đẩy mạnh việc xúc tiến thị trường khoa 
học và công nghệ tại các địa bàn có nhiều 
nguồn cung công nghệ cao, tiên tiến và thân 
thiện môi trường. Tăng cường tổ chức và 
tham gia các sự kiện xúc tiến thị trường khoa 
học và công nghệ quy mô vùng, quốc gia; 
quảng bá các sản phẩm KH&CN nổi bật của 
tỉnh; tìm kiếm, mua công nghệ nguồn, công 
nghệ cao trong một số ngành, lĩnh vực ưu 
tiên, trọng điểm của tỉnh. 

- Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng của 
thị trường khoa học và công nghệ, đẩy mạnh 
công tác kết nối giữa cơ quan quản lý nhà 
nước, các cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp 

và người dân. Triển khai xây dựng hệ thống 
thông tin và cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý 
khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa theo 
Kế hoạch 272/KH-UBND ngày 21/12/2020 
của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước, phát triển chính quyền số và 
bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng 
nguồn nhân lực khoa học, công nghệ. Đẩy 
mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, 
ý nghĩa, tầm quan trọng của thị trường khoa 
học và công nghệ. Khuyến khích các sở, ban, 
ngành, huyện, thị xã tham gia đặt hàng và 
trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề 
bức xúc, nóng bỏng thuộc ngành, lĩnh vực và 
địa bàn mình quản lý. 

- Phát triển các doanh nghiệp tiên phong 
trong mua bán công nghệ, nhất là công 
nghệ cao.  

(3) Hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh 
tốc độ đổi mới công nghệ, có chính sách 
khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công 
nghệ lõi thông qua các viện nghiên cứu, 
trường đại học trên địa bàn tỉnh để giải mã, 
hấp thụ và làm chủ công nghệ.  

(4) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương 
trình 5519, phát triển cơ sở dữ liệu lớn, chia 
sẻ dữ liệu, thông tin để đẩy mạnh phát triển 
hệ sinh thái khoa học và công nghệ, khởi 
nghiệp một cách toàn diện và đồng bộ./.
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN 
TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN ĐỊNH HIỆN NAY 
 

                                                                ThS. Nguyễn Thị Lan Hương*

* Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. 
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“Miến Gạo Phúc Thịnh” xã Quý Lộc được công nhận sản phẩm đạt 
chất lượng 3 sao năm 2021.
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Mở đầu 
Thúc đẩy hoạt động khoa học và công 

nghệ (KH&CN) trong các doanh nghiệp được 
xác định là một trong những định hướng và 
giải pháp quan trọng của Nhà nước để nâng 
cao năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp, nền kinh tế Việt Nam, góp phần đổi 
mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu dựa 
vào KH&CN, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân 
lực chất lượng cao. Để thực hiện định hướng 
này, Nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, 
chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi 
mới, nâng cao năng lực công nghệ, và việc 
thành lập quỹ phát triển KH&CN cũng là một 
trong những giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy 
hoạt động đổi mới, nâng cao năng lực công 
nghệ cho các doanh nghiệp. 

Thực hiện chủ trương của các cấp, ngày 
27/10/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 
đã ban hành Quyết định số 3079/QĐ-UBND 
về việc thành lập Quỹ phát triển Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là 
Quỹ). Quỹ là quỹ tài chính ngoài ngân sách 
nhà nước, hoạt động theo mô hình đơn vị sự 
nghiệp, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa1. 
Quỹ hoạt động theo nguyên tắc bảo toàn vốn, 
không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích 
tài trợ, cho vay và bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ 
nâng cao năng lực khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Thực tiễn trong thời gian qua, Quỹ phát 
triển KH&CN tỉnh Thanh Hóa đã được thực 
hiện và đạt được một số kết quả nhất định. 
Mặc dù vậy, Quỹ vẫn còn nhiều hạn chế, bất 
cập như thủ tục sử dụng quỹ phức tạp, việc 

giải ngân quỹ còn thấp, chưa hiệu quả… Chính 
vì vậy, bài viết này đánh giá hiệu quả hoạt 
động và rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục 
hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Thanh Hóa trong giai đoạn mới. 

1. Thực trạng về nguồn vốn, hoạt động 
nghiệp vụ và các tồn tại hạn chế của Quỹ 

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ được cấp từ 
Quỹ ngân sách sự nghiệp khoa học công 
nghệ và các nguồn ngân sách khác. Ngoài ra, 
Quỹ được huy động các nguồn vốn khác như: 
các khoản thu từ kết quả hoạt động của Quỹ; 
các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hiến 
tặng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; 
các nguồn vốn hợp pháp khác. 

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số vốn 
của Quỹ là 8,86 tỷ đồng, chủ yếu cấp từ nguồn 
ngân sách nhà nước. Từ khi thành lập đến nay, 
Quỹ chưa nhận được tài trợ, hỗ trợ, đóng góp 
nào từ các tổ chức, cá nhân. Điều này cho 
thấy khả năng vận động và thu hút tài trợ, 
đóng góp cho Quỹ từ bên ngoài rất hạn chế. 

Đối với hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, trong 
giai đoạn 2006 - 2022, hoạt động của Quỹ đã 
đạt được kết quả khả quan. Cụ thể, Quỹ đã tổ 
chức cho vay tổng số 31 dự án, 100% số dự 
án được các tổ chức, cá nhân sử dụng vốn vay 
đúng mục đích, cơ bản các dự án đã hoàn trả 
gốc lãi đúng hạn, những dự án gặp khó khăn 
về tài chính được gia hạn, có 01 dự án vay 
không hoàn trả được một phần vốn vay hiện 
đã và đang được ngân hàng xử lý nợ theo quy 
định hiện hành. 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THANH HÓA TRONG GIAI ĐOẠN 2022 - 2027 

 
                        TS. Phạm Thị Thanh Hương*

* TP. Phòng Quản lý Công nghệ, Sở KH&CN Thanh Hóa.

1 Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Điều 
lệ về Tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa. 
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2. Các tồn tại tồn tại, hạn chế và 
nguyên nhân 

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của 
Quỹ cũng gặp phải một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Một là, vướng mắc trong cơ chế và sự bất 
cập trong hệ thống văn bản hiện hành. Mặc 
dù Quỹ có tư cách pháp nhân, sử dụng con 
dấu riêng để giao dịch, nhưng hệ thống văn 
bản, thông tư hướng dẫn của Bộ Khoa học và 
công nghệ chưa cụ thể, chưa sát với tình hình 
thực tế tại địa phương. Điều này dẫn đến quá 
trình triển khai thực hiện gặp không ít khó 
khăn, bất cập, chưa có sự thống nhất về mô 
hình hoạt động, quy mô tổ chức, chức năng 
nhiệm vụ của Quỹ ở từng địa phương. 

- Hai là, bộ máy điều hành và quản lý Quỹ 
chưa được kiện toàn trong một thời gian dài, 
lực lượng cán bộ đều kiêm nhiệm, thiếu 
chuyên môn về nghiệp vụ tài chính, không 
chuyên trách và chưa được hưởng các chế độ, 
chính sách như lương, phụ cấp. 

- Ba là, Quỹ hoạt động chủ yếu dựa vào 
nguồn ngân sách nhà nước cấp khi thành lập 
(6 tỷ đồng), còn việc vận động các tổ chức, cá 
nhân hỗ trợ vốn cho Quỹ chưa được thực hiện. 
Do đó, chưa đủ để đảm bảo thực hiện mục 
đích là hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, đổi mới 
công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu và 
đáp ứng được nhu cầu vay vốn thực tế của các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

- Bốn là, thời gian thẩm định, 
hoàn thiện hồ sơ vay vốn của một 
số đơn vị còn chậm, kéo dài do 
khả năng lập hồ sơ vay vốn của 
các tổ chức cá nhân còn nhiều 
lúng túng khi xây dựng thuyết 
minh về nội dung, phương án tài 
chính, tính toán hiệu quả, xác định 
nguồn gốc, giá trị, tính pháp lý của 
tài sản thế chấp. Trong khi đó thủ 
tục pháp lý tại các ngân hàng ủy 
thác yêu cầu rất chặt chẽ. 

- Năm là, việc thu hồi vốn trong 
quá trình hỗ trợ cho vay còn gặp 
nhiều khó khăn do một số doanh 

nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm đầu ra, 
dẫn đến không có nguồn vốn trả nợ đúng thời 
hạn cam kết. 

- Sáu là, nhu cầu vay vốn nhiều, nhưng do 
điều kiện thế chấp bằng đất và tài sản gắn 
liền với đất để vay được đủ số vốn đề xuất 
thực hiện dự án là rất khó khăn, do vậy thực 
tế có những dự án nội dung khoa học tốt, thiết 
thực song không thể giải quyết cho vay vì 
không có tài sản thế chấp hợp lệ. Mức cho vay 
đều bị khống chế ở mức tối đa, hoặc khống 
chế dưới tỷ lệ % của vốn ngân sách cấp cho 
Quỹ, mức tài trợ chỉ khoảng 20 - 30% tổng 
kinh phí thực hiện. 

- Bảy là, cơ sở vật chất kỹ thuật của Quỹ 
chưa đáp ứng được quy định tại Điều 4 Quyết 
định số 37/2015/QĐ-TTg ngày 08/9/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ. Trụ sở làm việc, trang 
thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết của 
Quỹ được bố trí trong khuôn khổ vật chất kỹ 
thuật hiện có của Sở Khoa học và Công nghệ 
(cơ quan điều hành Quỹ), Quỹ vẫn chưa có 
phòng làm việc riêng. 

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế 
- Mức kinh phí đầu tư cho Quỹ còn thấp so 

với nhu cầu và kinh phí ngân sách khoa học 
và công nghệ. Để nâng cao chất lượng các đề 
tài/dự án nghiên cứu, thúc đẩy các các kết quả 
nghiên cứu triển khai, ứng dụng vào cuộc 
sống, ngoài trình độ của nhà khoa học, cơ sở 

Bà Phạm Thị Thanh Hương giới thiệu Quỹ Phát triển KH&CN 
Thanh Hóa tại Hội nghị xúc tiến phát triển các doanh nghiệp KH&CN, 
doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST năm 2022, tỉnh Thanh Hóa. 
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vật chất thì cần phải nâng mức kinh phí đầu tư 
cho Quỹ. 

- Do phương thức đầu tư mới, mô hình tổ 
chức còn nhiều bất cập, chưa có đội ngũ 
chuyên nghiệp đảm nhiệm việc tài trợ/cho vay. 
Quy trình tổ chức thực hiện cho vay còn phải 
qua nhiều khâu, thời gian thẩm định hồ sơ kéo 
dài từ 60 đến 90 ngày, ảnh hưởng tới tiến độ 
thực hiện của các dự án nghiên cứu. 

- Định mức tài trợ/cho vay chưa phù hợp với 
tình hình nghiên cứu, thực hiện đổi mới công nghệ 
của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh 
nghiệp hiện nay. Quỹ chưa thu hút được các nhà 
khoa học và nhiều doanh nghiệp tham gia.  

- Thời hạn cho vay còn chưa hợp lý, khó 
khăn cho việc thực hiện được các dự án đầu tư 
đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN 
vào sản xuất. 

- Lãi suất theo quy định của Quỹ được tính 
bằng 60% lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 
được tính bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy định tại thời điểm cho 
vay (thời điểm hiện nay, căn cứ Quyết định số 
1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Thống 
đốc Ngân hàng Nhà nước, lãi suất ưu đãi cho 
vay được tính là 7,5%/năm x 60% = 4,5%/năm). 
Tuy nhiên, hiện nay lãi suất cho vay của các 
Ngân hàng thương mại đã hạ xuống chỉ còn 6% 
đến 11%/năm, gần bằng với lãi suất cho vay ưu 
đãi của Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ 
tỉnh Thanh Hóa. Mặt khác, theo quy định của 
Điều lệ Quỹ, mức vay tối đa đối với các đối 
tượng vay vốn là 01 tỷ đồng và thời hạn vay 
tối đa là 2 năm, vì vậy nhiều doanh nghiệp 
thuộc đối tượng ưu đãi cho vay từ nguồn vốn 
của Quỹ thường chọn đến các ngân hàng 
thương mại để được vay nhiều hơn và thời hạn 
vay lâu hơn, do nguồn vốn vay từ Quỹ phát 
triển Khoa học và công nghệ kém hấp dẫn 
hơn về lãi suất và thời hạn vay. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 
thời gian tới 

Nhiệm vụ  
- Kiện toàn tổ chức bộ máy của Quỹ và 

hoàn thiện các cơ sở pháp lý có liên quan. 

Thực hiện ký kết lại Hợp đồng ủy thác với Chi 
nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 
Thanh Hóa để tiếp tục thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ, cho vay. 

- Tìm kiếm, tiếp nhận và nhận ủy thác các 
nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; 
huy động các khoản đóng góp tự nguyện của 
tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; 
quản lý và sử dụng đúng mục đích có hiệu quả 
nguồn vốn của Quỹ. 

Giải pháp  
- Một là, cần tích cực huy động vốn cho 

Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ tỉnh 
Thanh Hóa theo kết quả thực hiện, tăng cường 
sự phối hợp tốt với các tổ chức, cơ quan, ban, 
ngành tại địa phương; lồng ghép, phối hợp với 
các chương trình, chính sách khác của Trung 
ương và địa phương.  

- Hai là, từng bước chuyển dịch sang mô 
hình tổ chức bộ máy hoạt động độc lập, hình 
thành một đội ngũ chuyên nghiệp trong tài trợ 
và cho vay. 

- Ba là, thực hiện đãi ngộ tốt với cán bộ 
tham gia hoạt động tại Quỹ để nhân rộng và 
thu hút cán bộ tín dụng giỏi trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ, nâng cao hơn nữa 
tinh thần trách nhiệm, khuyến khích nghiên 
cứu, học tập, tăng cường bồi dưỡng nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ 
tham gia công tác quản lý Quỹ. 

- Bốn là, tăng cường sự phối hợp giữa Ngân 
hàng Chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa với 
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thanh 
Hóa trong việc cải cách, hoàn thiện, thực hiện 
thủ tục cho vay, thẩm định dự án, báo cáo định 
kỳ, thường xuyên về các hoạt động cho vay và 
thu hồi nợ. 

- Năm là, tích cực tuyên truyền, phổ biến 
thông tin về Quỹ Phát triển Khoa học và Công 
nghệ đến các doanh nghiệp, tăng định mức tài 
trợ cho vay, nới lỏng điều kiện thế chấp vay 
vốn, điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với 
tình hình thực tế, phục vụ thiết thực cho việc 
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp./. 
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Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hiện có 
5.873 tổ chức hội quần chúng với trên 
02 triệu hội viên tham gia, hoạt động 

trên các lĩnh vực xã hội, nhân đạo, từ thiện, 
văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, pháp luật, 
khoa học kỹ thuật, hữu nghị... Trong đó, có 
5.315 tổ chức hội quần chúng được Đảng, 
Nhà nước giao nhiệm vụ (14 hội có phạm vi 
hoạt động trong tỉnh, 270 hội có phạm vi hoạt 
động trong huyện, 5.031 hội có phạm vi hoạt 
động trong xã) và 558 tổ chức hội quần 
chúng khác (102 hội có phạm vi hoạt động 
trong tỉnh, 107 hội có phạm vi hoạt động 
trong huyện, 349 hội có phạm vi hoạt động 
trong xã). Vai trò của các tổ chức hội là nhằm 
mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, xây 
dựng, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, hỗ 
trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, góp 
phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. 

Các hội quần chúng phát triển nhanh về 
số lượng, chất lượng hoạt động từng bước 
được nâng lên với nội dung thiết thực, đa 
dạng về loại hình, tập hợp ngày càng đông 
hội viên và thu hút ngày càng nhiều hơn quần 
chúng nhân dân tham gia; bám sát tôn chỉ, 
mục đích, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch 
của các cấp hội đề ra,  các tổ chức hội đã làm 
tốt việc quán triệt, tuyên truyền chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; giáo dục pháp luật, phổ biến kiến 
thức khoa học kỹ thuật có liên quan, giúp hội 
viên và người dân nắm bắt, nâng cao kiến 
thức, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời 
sống đã góp phần nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của hội viên, xuất hiện nhiều gương 
điển hình trong học tập, lao động, sản xuất, 
kinh doanh, nhiều mô hình, điển hình trở 
thành điểm sáng của tỉnh và cả nước. 

Trong hoạt động nhân đạo, từ thiện, các tổ 
chức hội đã tập hợp, đoàn kết đông đảo hội 
viên để quan tâm, chăm sóc nhau về vật 
chất, tinh thần; tổ chức có hiệu quả nhiều 
chương trình thu hút hội viên và các tầng lớp 
nhân dân tham gia các hoạt động xã hội, 
nhân đạo, từ thiện, nhằm quyên góp, giúp đỡ 
những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 
trong cuộc sống, đối tượng yếu thế trong xã 
hội; tham gia cứu trợ xã hội, giúp đỡ đồng bào 
bị thiên tai, bão lũ; tư vấn khám, chữa bệnh, 
phát thuốc miễn phí; dạy nghề, giải quyết 
việc làm cho người nghèo, người khuyết tật; 
trao thưởng cho học sinh đạt giải Olympic 
Quốc tế, trao học bổng cho học sinh, sinh 
viên nghèo vượt khó học giỏi; tặng xe lăn, xe 
lắc cho người khuyết tật, bảo trợ thường 
xuyên cho người thuộc diện nghèo, người tàn 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC HỘI QUẦN CHÚNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI 
 

ThS. Nguyễn Quốc Thanh*

* Nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa.



tật; xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo... 
góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã 
hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn 
đề xã hội của địa phương. 

Với vai trò là tổ chức thành viên của Mặt 
trận Tổ quốc, các hội đã phát huy trí tuệ của 
đông đảo thành viên, hội viên nhất là trí thức 
tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ; tham gia giám sát, tư vấn, 
phản biện các quy hoạch, đề án, dự án, 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, về 
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động 
nguồn lực xây dựng nông thôn mới, việc thực 
hiện chính sách đối với người nghèo, công 
tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo 
vệ môi trường, đặc biệt là các vấn đề nhạy 
cảm, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm. 
Tổ chức cho hội viên tham gia đóng góp ý 
kiến vào các văn kiện đại hội đảng các cấp, 
các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 
phối hợp tham gia tích cực cuộc bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên 
địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 
triển khai Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của 
Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham gia góp ý cho tổ 
chức đảng và đảng viên theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn 
đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; 
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ 
chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, 
Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt 
động giám sát, phản biện xã hội của các hội 
đã góp phần nâng cao chất lượng của các dự 
án, đề án, đồng thời đem lại hiệu quả thiết 

thực, đảm bảo môi trường và đời sống của 
Nhân dân. 

Hoạt động đối ngoại nhân dân và hợp tác 
quốc tế được các hội tham gia chủ động, linh 
hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phát huy vai trò tích 
cực, tuân thủ đường lối của Đảng và pháp 
luật của Nhà nước. Hằng năm, các hội thành 
viên xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 
đối ngoại nhân dân, hoạt động viện trợ, giao 
lưu hữu nghị, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh tế 
với nước bạn, nhiều chương trình, dự án như 
quỹ Môi trường toàn cầu, GEF, SGP tài trợ... 
Phối hợp tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao 
lưu với học sinh, sinh viên; tọa đàm giữa các 
thế hệ cán bộ, học sinh đã và đang học tập, 
công tác tại các nước bạn; giao lưu phát triển 
kinh tế, văn hóa - xã hội; vận động kiều bào 
ở trong và ngoài nước ủng hộ xây dựng quê 
hương, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ 
thiện, chung tay "xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh" bằng những việc làm cụ thể 
như: làm đường giao thông nông thôn, xây 
dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, tặng 
quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, học sinh nghèo,... Tổ chức các hoạt 
động xúc tiến thương mại, liên doanh, liên 
kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ 
thông tin trong sản xuất kinh doanh, vận 
động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam"; "Doanh nhân Thanh Hóa hướng về 
quê Thanh"; tạo dựng thương hiệu hàng hóa; 
tư vấn hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp; 
đào tạo, tư vấn nghề cho hội viên và người 
lao động, góp phần giải quyết việc làm cho 
hội viên.  

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác hội 
còn một số hạn chế: hoạt động của một số 
hội chưa sát với thực tế; sự phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể còn thiếu chặt chẽ; nội 
dung, phương thức hoạt động chậm đổi mới, 
hiệu quả chưa cao, chưa thực sự gắn với 
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nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương và chưa tổ chức được nhiều hoạt 
động lớn có ý nghĩa thiết thực; một số hội 
hoạt động còn hình thức, chưa thực hiện 
đúng Điều lệ, chưa bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp, chính đáng cũng như chưa phát 
huy tốt tính năng động, sáng tạo, tự chủ của 
hội viên; kinh phí hoạt động, điều kiện cơ sở 
vật chất, trang thiết bị làm việc của một số hội 
chưa được đảm bảo; công tác vận động, tập 
hợp quần chúng tham gia vào các tổ chức hội 
chưa cao; một số hội chưa chủ động tham 
mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền 
lãnh đạo, định hướng về tổ chức, hoạt động 
của hội.  

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các hội quần chúng trên địa bàn 
tỉnh trong tình hình mới, cần tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, 
cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của các hội 
quần chúng. Các cấp ủy đảng, chính quyền 
phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ 
đạo và tạo điều kiện thuận lợi để các hội hoạt 
động; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước của chính quyền các 
cấp đối với hoạt động của các hội quần 

chúng, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công 
tác hội. Các hội quần chúng phải thường 
xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp; 
chủ động, tích cực đổi mới nội dung, phương 
thức hoạt động phù hợp, hiệu quả, xây dựng 
chương trình, kế hoạch cụ thể, chọn những 
việc trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, đơn vị để triển khai 
thực hiện; chủ động phối hợp hoạt động với 
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh 
nhằm tạo điều kiện cho hội viên phát huy 
tiềm năng, sự năng động, sáng tạo tham gia 
vào thực hiện các hoạt động phát triển kinh 
tế, văn hóa, xã hội, các phong trào thi đua; 
tranh thủ các nguồn lực, tạo nguồn kinh phí 
hoạt động; nghiên cứu, đề xuất chủ trương, 
chế độ, chính sách phù hợp để các cấp hội có 
điều kiện hoạt động tốt hơn; tăng cường công 
tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá tình 
hình tổ chức và hoạt động của các hội quần 
chúng từ tỉnh đến cơ sở; kịp thời phát hiện, 
biểu dương, khen thưởng những điển hình 
tiên tiến, những kinh nghiệm tốt và khắc phục 
những hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ 
chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh./. 
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Hội thảo thực trạng và giải 
pháp nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các hội quần chúng 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
trong tình hình mới. 
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Giải thưởng Chất lượng Việt Nam nay 
là Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
(sau đây viết tắt là Giải thưởng) được 

hình thành từ năm 1995, trong dịp khởi xướng 
Phong trào Năng suất Chất lượng và chính 
thức triển khai năm 1996. Giải thưởng được 
thiết lập trên cơ sở chấp nhận mô hình 7 tiêu 
chí của Giải thưởng Chất lượng quốc gia của 
Hoa Kỳ và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất  
lượng  Quốc  tế  Châu  Á  -  Thái  Bình  Dương 
của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình 
Dương. 

Giải thưởng  được quy định tại  Luật  
Chất  lượng  sản  phẩm,  hàng  hóa và các 
Nghị  định  số  132/2008/NĐ-CP, Nghị định  
số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Giải 
thưởng được tổ chức hằng năm và Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao 
là cơ quan thường trực tham mưu triển khai 
thực hiện. 

Sự hình thành Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia đánh dấu một bước phát triển mới 
cho hoạt động phong trào năng suất chất 
lượng tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vai  
trò  và  vị  thế của  Giải  thưởng  Chất  lượng 
quốc gia đối với sự phát triển của nền kinh tế, 
góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và 
chuẩn bị những điều kiện cần thiết để các 

doanh nghiệp của Việt Nam hội nhập sâu 
rộng thị trường khu vực và quốc tế. 

Có thể khẳng định rằng, Giải thưởng  Chất 
lượng quốc gia không chỉ là phần thưởng đơn 
thuần cho việc nâng cao năng suất chất 
lượng mà còn là bộ công cụ tiên tiến, hữu 
hiệu giúp các doanh nghiệp, nhất là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tự hoàn thiện, nâng 
cao khả năng cạnh tranh, trình độ quản lý, 
tạo dựng uy tín đối với khách hàng thông qua 
các Tiêu chí của Giải thưởng. 

Được thiết lập và triển khai trên cơ sở chấp 
nhận mô hình và 7 tiêu chí của Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia của Hoa Kỳ (Giải 
thưởng Malcolm Baldrige), đây là mô hình 
được đã được nhiều nước trên thế giới coi là 
mô hình chuẩn để nghiên cứu, học tập khi 
xây dựng Giải thưởng chất lượng cho quốc 
gia của mình. Các tiêu chí Giải thưởng bao 
gồm: Vai trò của lãnh đạo; hoạch định chiến 
lược; định hướng vào khách hàng và thị 
trường; đo lường, phân tích và quản lý tri 
thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; 
quản lý quá trình hoạt động; kết quả hoạt 
động. Thông qua tiếp cận, áp dụng đồng bộ 
giá trị cốt lõi là các tiêu chí của Giải thưởng 
sẽ giúp các doanh nghiệp hướng tới sự tuyệt 

TIẾP CẬN TOÀN DIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG 
THÔNG QUA CÁC TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG 

CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
 

ThS. Nguyễn Trọng Nam*

* TP. Tổ chức Hành chính, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thanh Hóa.
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hảo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và 
dịch vụ. 

Tầm nhìn và sứ mệnh: Tầm nhìn và sứ 
mệnh là những mục tiêu định hướng hoạt 
động dài hạn của doanh nghiệp. Để đạt được 
sự thành công trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh thì doanh nghiệp phải xác định được 
tầm nhìn và sứ mệnh, thể hiện được trách 
nhiệm cần gánh vác, từ đó làm cơ sở xác định 
các mục tiêu cụ thể cho từng khoảng thời 
gian xác định. Tầm nhìn và sứ mệnh phải 
được Lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để tất cả 
người lao động biết và cam kết thực hiện. 

Tầm nhìn và sứ mệnh được thể hiện qua 
Tiêu chí 1 “Vai trò của lãnh đạo” của Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia. 

Chính sách và chiến lược hoạt động phù 
hợp: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia coi 
việc xây dựng chính sách và chiến lược phù 
hợp của doanh nghiệp là rất quan trọng. 
Thông qua Tiêu chí 2 “Hoạch định chiến 
lược”, doanh nghiệp thiết lập các mục tiêu 
chiến lược và kế hoạch hành động như thế 
nào để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi và sự 
cạnh tranh ngày gay gắt của thị trường. Ngoài 
ra, các yếu tố hưởng đến hoạt động như: Nhu 
cầu của các bên liên quan, sự thay đổi của 
công nghệ,...  

Để thực hiện được tiêu chí này, việc nâng 
cao năng lực và chất lượng quản lý thì việc áp 
dụng các Hệ thống quản lý chất lượng, các 
công cụ quản lý chất lượng tiên tiến là rất cần 
thiết đối với doanh nghiệp. 

Cam kết vươn tới sự tuyệt hảo trong hoạt 
động: Giải thưởng Chất lượng Quốc gia định 
hướng cho các doanh nghiệp phải gắn kết 
hoạt động của mình với những thay đổi hiện 
thời. Ba tiêu chí của Giải thưởng: định hướng 

vào khách hàng và thị trường (Tiêu chí 3); đo 
lường, phân tích và quản lý tri thức (Tiêu chí 4); 
quản lý quá trình hoạt động (Tiêu chí 6) là 
những tiêu chí liên quan. 

Các tiêu chí này đề cập đến việc áp dụng 
các công nghệ tiên tiến, tri thức, phát triển 
sản phẩm mới, cải tiến và nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng, thu thập và xử lý ý 
kiến phản hồi của khách hàng… Thông qua 
việc tự đánh giá để xác định các cơ hội cải 
tiến và đổi mới liên tục là con đường đúng 
đắn nhất. 

Phát triển nguồn nhân lực; động viên người 
lao động: Trong bối cảnh hiện nay, các doanh 
nghiệp không thể không chú trọng đến việc 
huy động mọi tiềm lực và nguồn lực nhằm tạo 
được lợi thế cạnh tranh cao nhất. Chính vì 
vậy, doanh nghiệp phải bỏ ra cả thời gian và 
chi phí cho việc phát triển, nâng cao chất 
lượng, kỹ năng của người lao động; đồng thời 
chú trọng gây dựng môi trường làm việc 
thuận lợi; động viên và khích lệ kịp thời, người 
lao động, hình thức thức tôn vinh, khen 
thưởng và đề bạt, thăng tiến nhằm tạo được 
sự đóng góp lớn nhất của người lao động cho 
sự phát triển của doanh nghiệp. 

Vấn đề này được đề cập đến tại Tiêu chí 5 
“Quản lý, phát triển nguồn nhân lực”, ngoài ra 
còn được quy định ở một số tiêu chí khác của 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

Sự thoả mãn của khách hàng: Đảm bảo 
chất lượng dịch vụ tốt nhất đối với khách 
hàng góp phần quan trọng trong việc thoả 
mãn khách hàng, từ đó tạo mối liên kết bền 
vững với khách hàng. 

Tiêu chí 3 "Định hướng vào khách hàng và 
thị trường", trong đó, trọng tâm là vấn đề thu 
thập và xử lý ý kiến phản hồi của khách hàng. 
Ngoài ra, còn đề cập đến việc thiết lập mối 



quan hệ tốt với khách hàng, lắng nghe và 
thậm chí học hỏi khách hàng để đáp ứng họ 
một cách tốt hơn. 

Quản lý bằng dữ kiện: Đo lường và phân 
tích hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với 
việc đánh giá, ra quyết định và xác định các 
cơ hội cải tiến của doanh nghiệp. 

Đo lường hiệu quả hoạt động liên quan 
đến khách hàng, sản phẩm, dịch vụ...; các 
vấn đề về quản lý, điều hành, thị trường và 
cạnh tranh; quan hệ với nhà cung ứng, người 
lao động; chi phí và tài chính... 

Phân tích thông tin và dữ liệu sẽ giúp cho 
việc quản lý, điều hành đạt được hiệu quả 
mong muốn, đặc biệt là trong việc hoạch 
định, xem xét và đánh giá, cải tiến cũng như 
so sánh với các đối thủ cạnh tranh và với các 
chuẩn đối sánh về thực hành tốt nhất. 

Tiêu chí 4 "Đo lường, phân tích và quản lý 
tri thức"  đề cập đến việc doanh nghiệp phải 
đảm bảo sự sẵn có và chất lượng của thông 
tin và dữ liệu, sau đó phải tạo các điều kiện 
thuận lợi cho việc phổ biến, chia sẻ tri thức và 
áp dụng các thực hành tốt nhất. 

Kết quả hoạt động và trách nhiệm với 
cộng đồng và xã hội: Đo lường và phân tích 
giúp cho việc xác định các kết quả hoạt 

động chính. Tuy nhiên, kết quả hoạt động 
của doanh nghiệp phải được sử dụng một 
cách cân đối và hài hòa giữa các bên liên 
quan như: Khách hàng, người lao động, 
người góp vốn, nhà cung ứng, các bên đối 
tác, cộng đồng xung quanh và xã hội. 
Doanh nghiệp không thể chỉ phát triển tự 
thân mà còn phải đóng góp cho sự phát 
triển chung của đất nước. Tiêu chí 7 "Kết 
quả hoạt động" quy định việc báo cáo các 
kết quả hoạt động không chỉ đề cập đến 
kết quả về sản phẩm, tài chính và thị 
trường, phát triển nguồn nhân lực của 
doanh nghiệp mà còn phải đề cập đến các 
kết quả mang lại giá trị cho khách hàng và 
xã hội. 

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Giải thưởng đã 
được các ngành, các tổ chức và cộng đồng 
doanh nghiệp đón nhận, quan tâm và duy trì 
liên tục suốt hơn 25 năm qua. Đến nay, trên 
địa bàn tỉnh đã có 106 lượt doanh nghiệp 
được Thủ tướng Chính phủ tặng giải thưởng 
(có 16 lượt doanh nghiệp được tặng Giải 
Vàng Chất lượng quốc gia và 90 lượt doanh 
nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia). Có thể nói, hoạt động tham dự 
Giải thưởng ở Thanh Hóa đã trở thành phong 

trào thường xuyên và có ý nghĩa 
quan trọng trong việc nâng cao 
năng suất chất lượng, vị thế sản 
phẩm, hàng hóa và uy tín thương 
hiệu của các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Qua đó, tăng cường 
năng lực cạnh tranh và tăng 
cường hội nhập kinh tế của các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
góp phần vào sự phát triển bền 
vững của doanh nghiệp nói riêng 
và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh nói chung./.
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Là vùng đất địa linh nhân kiệt với diện 
tích rộng lớn và vị trí địa lý đặc biệt, 
gạch nối giữa miền Bắc và miền Trung 

Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa hội đủ các điều 
kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch. 
Cùng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, 
danh thắng nổi tiếng, sản vật dồi dào, xứ 
Thanh còn đậm đặc các di chỉ khảo cổ học, 
chứng tích của các nền văn minh tiền sử nằm 
trong lòng đất.  Tiêu biểu nhất là nền văn hoá 
Đông Sơn của thời đại Hùng Vương, thành 
tựu nổi bật của người Việt cổ trong buổi đầu 
sơ khai dựng nước. Trong tiến trình lịch sử 
của dân tộc, xứ Thanh còn là nơi phát tích của 
những vương triều lớn với những nhân vật kiệt 
xuất để lại cho ngày nay những áng thơ văn, 
chỉ dụ cùng với những đền đài, lăng tẩm, 
thành trì mà ít vùng đất nào có được. Vì vậy, 
đây cũng là mảnh đất dày đặc các di tích lịch 
sử văn hóa. Theo kết quả điều tra thống kê, 
hiện nay tỉnh Thanh Hóa có hơn 4.000 di tích 
lịch sử, văn hóa, trong đó có trên 800 di tích 
được công nhận là di sản văn hóa Thế giới, di 
tích cấp Quốc gia đặc biệt, cấp Quốc gia và 
cấp tỉnh. Các di tích này cũng chính là những 
địa danh lịch sử - văn hóa quan trọng, là 
những tài nguyên nhân văn có giá trị đặc sắc 
mà nếu xây dựng thành những sản phẩm du 
lịch sẽ là điểm nhấn hết sức khác biệt, độc 
đáo của du lịch Thanh Hóa. 

Bên cạnh di sản văn hóa vật thể phong 
phú, Thanh Hóa còn là kho tàng lưu giữ 
những giá trị to lớn của văn hóa phi vật thể. 
Kết quả khảo sát cho thấy hiện Thanh Hóa có 
hơn 300 lễ hội, lễ tục dân gian được tổ chức 
hằng năm trên địa bàn 27 huyện, thị, thành 
phố. Các loại hình văn hóa dân gian với hệ 

thống trò diễn, dân ca, dân vũ… vô cùng 
phong phú và độc đáo mang đậm bản sắc 
văn hóa xứ Thanh như Trò chiềng (Yên Định), 
trò Xuân Phả (Thọ Xuân), múa đèn Đông Anh 
(Đông Sơn), hát chầu Văn (Hà Trung, Bỉm 
Sơn, hát nhà trò Văn Trinh (Quảng Xương)…
cũng có sức thu hút cao đối với khách du lịch.  

Với những lợi thế đặc biệt về tài nguyên 
thiên nhiên và tài nguyên nhân văn như vậy, 
Thanh Hóa có đủ điều kiện để trở thành một 
điểm đến vô cùng hấp dẫn, kì thú đối với du 
khách trong và ngoài nước. Vì vậy, việc tạo ra 
các sản phẩm du lịch độc đáo, mang dấu ấn 
và khác biệt của Thanh Hóa, nhằm quảng bá 
giá trị văn hóa xứ Thanh, giải quyết vấn đề 
bất cập nảy sinh trong quá trình bảo tồn di 
sản văn hóa với phát triển du lịch hiện nay, 
khắc phục những hạn chế, nghèo nàn về sản 
phẩm du lịch, đưa du lịch Thanh Hóa trở 
thành địa bàn trọng điểm du lịch quốc gia có 
sức hấp dẫn đối với du khách là hướng đi 
đúng đắn và cần thiết trong giai đoạn hiện 
nay. Để đạt được mục tiêu này, ngày 
16/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã 
ban hành Quyết định 2695/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 
“Xây dựng Từ điển địa danh lịch sử - văn hóa 
Thanh Hóa phục vụ phát triển du lịch tỉnh 
Thanh Hoá”. Nhiệm vụ do Trường Đại học Sư 
phạm chủ trì. Sau 40 tháng triển khai, nhiệm 
vụ đã hoàn thành những nội dung và mục tiêu 
đề ra. Kết quả cụ thể như sau: 

1. Xây dựng được cấu trúc vĩ mô của Từ 
điển địa danh lịch sử - văn hóa Thanh Hóa 
phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa 

Cấu trúc vĩ mô của Từ điển địa danh lịch sử - 

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI “XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN ĐỊA DANH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH THANH HÓA” 

                                                            
                                                             PGS,TS. Lê Thị Lan Anh*

* Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
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văn hóa Thanh Hóa gồm bảng từ với 1.000 mục 
từ tương đương với 1.000 địa danh lịch sử - văn 
hóa trên địa bàn tỉnh. Các địa danh này được 
lựa chọn dựa vào những nguyên tắc và tiêu 
chí nghiêm ngặt:   

* Nguyên tắc lựa chọn 

Các địa danh lịch sử - văn hóa được lựa 
chọn đưa vào Từ điển dựa trên những nguyên 
tắc sau: 

(1) Phù hợp với định hướng phát triển văn 
hóa - du lịch của tỉnh. 

(2) Phản ánh được giá trị văn hóa đặc sắc 
của địa phương. 

(3) Đảm bảo sự tôn trọng đối với di sản văn 
hóa (phi vật thể và vật thể) của cộng đồng 
theo nguyên tắc đa dạng văn hóa. 

(4) Đảm bảo sự kết hợp giữa địa danh lịch 
sử - văn hóa truyền thống và địa danh lịch sử - 
văn hóa hiện đại. 

(5) Đảm bảo sự cân đối giữa các loại địa 
danh: di tích, di chỉ khảo cổ, làng nghề, làng 
lễ hội, công trình giao thông, chợ… nhưng ưu 
tiên những loại địa danh gắn với loại hình du 
lịch nổi trội của tỉnh.  

(6) Hài hòa giữa các địa phương nhưng có 
chú trọng tới những địa phương được xác định 
là trọng điểm du lịch của huyện, của tỉnh. 

* Tiêu chí lựa chọn 

Tiêu chí 1: Phải là địa danh lịch sử - văn hóa 
(là những địa danh có giá trị lịch sử và văn hóa). 

Tiêu chí 2: Phải là những địa danh lịch sử 
- văn hóa đáp ứng tiêu chí của một điểm đến 
du lịch. Cụ thể: 

- Có giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, hấp 
dẫn với khách du lịch. 

- Đang tồn tại hoặc còn khả năng phục 
dựng, tôn tạo. 

- Có khả năng kết nối với các địa danh du 
lịch và loại hình du lịch khác. 

- Đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, hạ 
tầng (khuôn viên rộng, giao thông, nơi ăn ở 
thuận lợi…) tạo điều kiện thuận lợi cho khách 

du lịch đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú. 

- Có khả năng thu hút khách du lịch thường 
xuyên và lâu dài. 

Việc sắp xếp các mục từ có thể theo thứ tự 
bảng chữ cái, theo địa chỉ (huyện) hay theo 
loại địa danh. Tuy nhiên, trong Từ điển địa 
danh lịch sử - văn hóa tỉnh Thanh Hóa, chúng 
tôi sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái.  

1.000 mục từ (địa danh lịch sử - văn hoá) 
được lựa chọn đưa vào Từ điển phân bố không 
đồng đều ở các huyện/thị/thành phố trong tỉnh: 

 Biểu đồ 1: Số lượng địa danh lịch sử - văn 
hóa ở 27 huyện/thị 

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, các 
huyện/thị/thành phố trong tỉnh có tiềm năng 
phát triển du lịch không giống nhau. Nhìn vào 
biểu đồ trên, có thể thấy, các địa phương 
trong tỉnh Thanh Hóa có tiềm năng lớn trong 
việc phát triển du lịch là: thành phố Thanh 
Hóa, Vĩnh Lộc, Hoằng Hóa, thị xã Nghi Sơn, 
thành phố Sầm Sơn. Các địa phương có tiềm 
năng phát triển du lịch hạn chế là: Thường 
Xuân, Mường Lát, Như Xuân.  

Trong 1.000 địa danh lịch sử - văn hóa được 
lựa chọn đưa vào Từ điển, chiếm đa số là các 
địa danh phi tự nhiên. Tổng số các địa danh phi 
tự nhiên là: 875/1.000 địa danh, trong đó địa 
danh hành chính chiếm 264 địa danh và địa 
danh là các công trình xây dựng chiếm 614 địa 
danh. Trong các địa danh hành chính, chiếm số 
lượng lớn nhất là các làng/bản: 145/264 địa 
danh, tiếp theo là xã/phường/mường chiếm 
93/264 địa danh. Số địa danh là thành phố, 
huyện, thị trấn chiếm 23/264 địa danh và hạn 
chế nhất là các địa danh là thôn/xóm, chỉ chiếm 
3/264 địa danh. Trong các công trình xây dựng, 
có số lượng vượt trội nhất là các công trình tâm 
linh (đình, chùa, miếu, nghè…): chiếm 483/614 
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địa danh, tiếp đó là các công trình kinh tế 
(55/614 địa danh) và các công trình khác như 
khảo cổ học, an ninh quốc phòng, khu bảo tồn 
sinh học (53/614 địa danh); số lượng địa danh 
là các công trình sinh hoạt và công trình giao 
thông rất hạn chế: các công trình sinh hoạt chỉ 
chiếm 11/616 địa danh và các công trình giao 
thông chỉ chiếm 10/614 địa danh. Tổng số các 
địa danh tự nhiên chỉ là 125/1.000 địa danh. 
Trong các địa danh tự nhiên, nhiều nhất là sơn 
danh (chiếm 79/125 địa danh; thủy danh chiếm 
41/125 địa danh và chỉ có 02 địa danh là vùng 
đất phi dân cư). Có thể hình dung cụ thể thông 
qua biểu đồ sau đây:  

Biểu đồ 2: Phân bố 1.000 địa danh lịch sử - 
văn hóa theo loại hình địa danh 

2. Xây dựng cấu trúc vi mô của Từ điển 
địa danh lịch sử - văn hóa Thanh Hóa phục 
vụ phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa 

Cấu trúc vi mô của từ điển chính là cách 
thiết kế thông tin bên trong mỗi mục từ của Từ 

điển. Vì Từ điển địa danh lịch sử - văn hóa được 
nghiên cứu và biên soạn để phục vụ phát triển 
du lịch tỉnh Thanh Hóa nên chúng tôi xác định, 
trong mỗi mục từ, bên cạnh tên mục từ (tên địa 
danh lịch sử - văn hóa) hoặc tên gọi khác, cần 
có những thông tin để góp phần định hướng du 
lịch cho du khách. Do đó, mỗi mục từ sẽ có cấu 
trúc gồm những thông tin: (1) Tên mục từ, tên 
gọi khác (nếu có); (2) Loại hình địa danh; (3) Vị 
trí địa lí; (4) Giá trị lịch sử - văn hóa; (5) Kết nối 
du lịch; (6) Đặc sản du lịch; (7) Loại hình du 
lịch và xếp hạng (nếu có). 

Dựa vào cấu trúc chung này, chúng tôi đã 
thiết kế cấu trúc vi mô một số mục từ phù hợp 
với 5 nhóm loại hình địa danh lịch sử - văn 
hóa tiêu biểu: 1. Địa danh lịch sử - văn hóa là 
các danh lam, thắng cảnh; 2. Địa danh lịch sử - 
văn hóa là các công trình giao thông, các 
công trình xây dựng;  3. Địa danh lịch sử - văn 
hóa chứa di tích lịch sử văn hóa; 4. Địa danh 
lịch sử - văn hóa gắn với các di chỉ khảo cổ 
học; 5. Địa danh lịch sử - văn hóa là đơn vị cư 
trú như làng, xã, thôn, bản, vùng đất, huyện 
gắn với các làng nghề, lễ hội, trò chơi, trò 
diễn… Xin dẫn một ví dụ về cấu trúc vi mô mục 
từ: Địa danh lịch sử - văn hóa chứa di tích lịch 
sử văn hóa;  3. Địa danh lịch sử - văn hóa chứa 
di tích lịch sử văn hóa. 
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Loại                  
địa danh Cấu trúc mục từ địa danh lịch sử - văn hóa

 Địa danh 
lịch sử - 
văn hóa 
chứa di 

tích lịch sử 
văn hóa

1. Tên đầu mục: bao gồm tên gọi thường gặp và các tên gọi khác (nếu có) 
2. Loại hình địa danh: đền, đền thờ, phủ, điện, chùa, khu mộ cổ, mộ, lăng mộ, văn chỉ, 
đình, tháp, nhà thờ Thiên Chúa, tịnh xá, tượng đài, đài tưởng niệm, lăng, miếu, thiền 
viện, am, nghè, nghĩa trang…
3. Vị trí địa lí: 

- Theo địa lí hành chính (thuộc làng, xã, huyện nào?)

- Nếu có thêm chỉ dẫn du lịch thì càng tốt (VD: nằm cách thành phố Thanh Hóa 30km 
về phía Đông…)

4. Đặc điểm và giá trị lịch sử - văn hóa
 - Đặc điểm
Cần chỉ ra những đặc điểm nổi trội, khác biệt của các di tích như: lịch sử hình thành, 
xây dựng; truyền thuyết, sự tích,... liên quan (nếu có); kiến trúc; hệ thống thờ tự; hiện 
vật còn lưu giữ

 - Giá trị lịch sử - văn hóa

Vai trò của di tích trong lịch sử, trong giáo dục truyền thống, trong đời sống văn hóa 
của nhân dân… 

5. Kết nối du lịch

Chú ý kết nối các địa danh cùng loại hình, các địa danh gần, các địa danh có mối liên 
quan (đền, chùa, phủ, miếu…gắn với các lễ hội) hoặc các địa danh nổi tiếng ở huyện 
lân cận (nếu giao thông thuận tiện).
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3. Kết quả biên soạn Từ điển địa danh 
lịch sử - văn hóa Thanh Hóa phục vụ phát 
triển du lịch tỉnh Thanh Hóa 

Sau 40 tháng thực hiện đề tài, chúng tôi đã 

có sản phẩm là cuốn Từ điển địa danh lịch sử - 
văn hóa phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thanh 
Hóa với 1.000 địa danh lịch sử - văn hóa 
(cũng chính là 1.000 mục từ) tiêu biểu.  

 Địa danh 
lịch sử - 
văn hoá 
chứa di 

tích lịch sử 
văn hóa

Cần chỉ ra những đặc điểm nổi trội, khác biệt của các di tích như: lịch sử hình thành, 
xây dựng; truyền thuyết, sự tích,... liên quan (nếu có); kiến trúc; hệ thống thờ tự; hiện 
vật còn lưu giữ

 - Giá trị lịch sử - văn hóa

Vai trò của di tích trong lịch sử, trong giáo dục truyền thống, trong đời sống văn hoá 
của nhân dân… 

5. Kết nối du lịch

Chú ý kết nối các địa danh cùng loại hình, các địa danh gần, các địa danh có mối liên 
quan (đền, chùa, phủ, miếu… gắn với các lễ hội) hoặc các địa danh nổi tiếng ở huyện 
lân cận (nếu giao thông thuận tiện).

6. Đặc sản du lịch

Đặc sản về ẩm thực hoặc sản phẩm của các làng nghề trong địa bàn. 

7. Xếp hạng 

Xếp hạng cấp Quốc gia, cấp tỉnh của di tích (nếu có).

 Địa danh 
lịch sử - 

văn hoá là 
đơn vị cư 
trú như 

làng, xã, 
thôn, bản, 
vùng đất, 
huyện gắn 

với các 
làng nghề, 
lễ hội, trò 
chơi, trò 

diễn…

1. Tên đầu mục: bao gồm tên gọi thường gặp và các tên gọi khác (nếu có) 

2. Loại hình địa danh: làng cổ, làng nghề truyền thống, làng có lễ hội, có trò chơi, trò 
diễn, các làng có danh nhân…

3. Vị trí địa lí 

- Theo địa lí hành chính của địa danh gắn với lễ hội, làng nghề, trò chơi, trò diễn nào 
(thuộc làng, xã, huyện nào)

- Nếu có thêm chỉ dẫn du lịch thì càng tốt (Ví dụ: “làng nghề nằm cách thành phố 
Thanh Hóa 30km về phía Đông”…)

4. Đặc điểm và giá trị lịch sử - văn hóa

- Đặc điểm

 Tuỳ vào loại hình địa danh mà chỉ ra những đặc điểm nổi trội, khác biệt của địa danh. 

 Chẳng hạn: nếu địa danh là các lễ hội thì sẽ chú ý tới các đặc điểm như: nguồn gốc 
của lễ hội, ngày tổ chức, các hoạt động chính (phần lễ: các nghi thức, vật tế lễ; phần 
hội: các trò chơi, trò diễn, các môn thể thao…); nếu địa danh là làng nghề thì chú ý tới 
các đặc điểm: hình thức, màu sắc, hình dạng, hương vị,... của sản phẩm, nguyên liệu, 
dụng cụ, quy trình tạo ra sản phẩm…

- Giá trị lịch sử - văn hóa

 Nêu được giá trị tiêu biểu của địa danh về mặt lịch sử, văn hóa (giá trị lịch sử văn hóa 
của lễ hội, làng nghề, trò chơi, trò diễn)

5. Kết nối du lịch

Chú ý kết nối các địa danh cùng loại hình, các địa danh gần, các địa danh có mối liên quan 

(chẳng hạn: lễ hội sẽ kết nối trực tiếp với đền, chùa, phủ, nghè…, nơi diễn ra lễ hội) 
hoặc các địa danh nổi tiếng ở huyện lân cận (nếu giao thông thuận tiện). 

6. Đặc sản du lịch 

Đặc sản về ẩm thực hoặc sản phẩm của các làng nghề trong địa bàn.

7. Xếp hạng 

Xếp hạng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện của lễ hội, làng nghề, trò chơi, trò diễn 
(nếu có). 
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Cuốn sách dày 720 trang, gồm những nội 
dung chính sau: 1. Lời nói đầu; 2. Hướng 
dẫn dùng sách; 3. 1.000 mục từ; 4. 42 tranh 
ảnh minh hoạ về các địa danh; 5. Tài liệu 
tham khảo. Cuốn sách được xuất bản tại 
Nhà xuất bản Thanh Hóa, theo giấy phép 
xuất bản số 294/QĐ-NXBThaH, ngày 06 
tháng 12 năm 2022. 

Mỗi địa danh (mục từ) trong Từ điển sẽ 
bao gồm các thông tin như ở Mục 2 đã trình 
bày. Ví dụ:  

LAM KINH Khu lăng mộ và điện miếu 
(tk Tây Kinh, Tây Đô) thờ các vị vua và hoàng 
hậu nhà Hậu Lê thời Lê Sơ, tọa lạc tại thị trấn 
Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, cách thành phố 
Thanh Hóa 51km về phía Tây Bắc. Tại đây, 
vào năm 1418 Lê Lợi đã dựng cờ khởi nghĩa, 
lãnh đạo cuộc kháng chiến mười năm (1418 - 
1427) đánh đuổi giặc Minh giành độc lập dân 
tộc. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, vua Lê Thái 
Tổ (Lê Lợi) cho xây dựng điện Lam Kinh, các 
tòa Thái Miếu để thờ cúng ngay trên đất quý 
hương của bản triều và thuận lợi cho việc 
thăm viếng đất tổ, cáo yết miếu đường. Điện 
Lam Kinh dựa vào núi Dầu ở phía Bắc, nhìn 
ra sông Chu ở phía Nam, có núi Chúa làm 
tiền án che chắn, bảo vệ Lam Kinh, bên tả là 
rừng Phú Lâm, bên hữu là núi Hương, núi 
Hàm Rồng chắn phía Tây. Khu điện miếu 
Lam Kinh bố trí xây dựng theo trục Bắc - Nam 
trên một khoảng đồi gò có hình chữ Vương, 
theo bình đồ hình chữ nhật có chiều dài 
314m, chiều ngang 254m trên một sườn đồi 
thoai thoải về phía sông Chu. Phía Tây của 
Điện có hồ Tây và Hồ Như Áng vừa tạo phong 
thủy vừa là nguồn sinh thủy quanh năm cho 
sông Ngọc. Phía trước điện có sông Chu uốn 
lượn làm đại minh đường, sông Ngọc lặng lẽ 

chảy qua cầu Bạch làm tiểu minh đường, tạo 
cho Lam Kinh có phong thủy cực kỳ đắc địa, 
bảo vệ vòng ngoài cho khu điện miếu có La 
Thành bao bọc. Là khu sơn lăng của nhà Hậu 
Lê nên Lam Kinh có  Vĩnh Lăng (lăng vua Lê 
Thái Tổ), Hựu Lăng (lăng vua Lê Thái Tông), 
Khôn Nguyên lăng (lăng Hoàng Thái Hậu 
Ngô Thị Ngọc Dao), Chiêu Lăng (lăng vua Lê 
Thánh Tông), Dụ Lăng (lăng vua Lê Hiến 
Tông), Kính Lăng (lăng vua Lê Túc Tông). Ở 
mỗi lăng đều có bia để ghi lại thân thế, sự 
nghiệp và công tích của mỗi nhà vua. Trong 
số đó, đặc biệt nhất là bia Vĩnh Lăng ghi lại 
toàn bộ thân thế, sự nghiệp, công lao của vua 
Lê Thái Tổ trong kháng chiến chống Minh và 
xây dựng đất nước. Đến với Lam Kinh, du 
khách có dịp tham quan các công trình kiến 
trúc nổi tiếng, được phục dựng tinh xảo bởi 
bàn tay của các nghệ nhân tài hoa theo đúng 
kiến trúc gỗ thuần Việt như Chính điện hình 
chữ Công với 3 tòa Quang Đức, Sùng Hiếu, 
Diên Khánh; 5 toà Miếu thờ, ngọ môn, sân 
rồng, thềm rồng; cầu Bạch. Du khách còn 
được vãn cảnh thăm rừng Lam Kinh, Hồ Tây, 
Hồ Như Áng, sông Ngọc hay đi dưới  tán rừng 
lim xanh tỏa bóng quanh năm, ngắm cây đa 
thị sừng sững giữa trời xanh và ghé qua xem 
cây ổi cười kì bí. Du khách về với Lam Kinh là 
về với một vùng văn hóa ẩn chứa một kho 
tàng văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền 
với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và vùng đất hai 
vua Thọ Xuân. Nếu có nhiều thời gian, du 
khách có thể trèo lên đỉnh núi Dầu (núi Lam 
Sơn) để thắp hương cho bà hàng Dầu và ngắm 
toàn cảnh Lam Kinh… Hằng năm, tại Lam Kinh 
diễn ra lễ hội kỷ niệm ngày mất của Vua Lê 
Thái Tổ (21-22 tháng 8 âm lịch). Khi về với 
Lam Kinh, du khách cũng có thể ghé thăm một 
số địa danh nổi tiếng khác như đền thờ Ngọc 
Lan (thị trấn Lam Sơn), đền thờ Lê Hoàn (xã 
Xuân Lập), đền Tép (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc 
Lặc), đền Cửa Đặt (huyện Thường Xuân)… 
Đến với Lam Kinh, du khách có dịp được 
thưởng thức những đặc sản  truyền thống ngon 
nổi tiếng của vùng đất này như bánh gai, bánh 
răng bừa, nem nướng, bưởi tiến Vua Luận 
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Văn.. hay các sản phẩm nông 
nghiệp công nghệ cao của 
Công ty cổ phần Mía đường 
Lam Sơn như dưa kim hoàng 
hậu, cam D2,… Lam Kinh đã 
được Nhà nước xếp hạng di 
tích lịch sử và kiến trúc nghệ 
thuật cấp Quốc gia đặc biệt 
theo Quyết định số 1419/QĐ-
TTg ngày 27/9/2012; được 
công nhận là khu du lịch cấp 
tỉnh, thuộc loại hình du lịch lịch 
sử - văn hóa. 

Các mục từ trong cuốn Từ 
điển địa danh lịch sử - văn hóa Thanh Hóa 
phục vụ phát triển du lịch được biên soạn theo 
3 kích cỡ: 1. Mục từ nhỏ: từ 150 đến 400 chữ; 
2. Mục từ trung bình: từ 400 đến 600 chữ; 
3. Mục từ lớn: trên 600 chữ. 

Trong số 1.000 địa danh lịch sử - văn hóa 
được biên soạn trong Từ điển địa danh lịch sử - 
văn hóa Thanh Hóa phục vụ phát triển du 
lịch, có 173/1.000 địa danh được viết với 
dung lượng theo quy định của một mục từ 
nhỏ, chiếm 17,3%. Các địa danh được viết 
theo quy định của mục từ trung bình chiếm tỉ 
lệ lớn nhất (698/1.000 địa danh, chiếm 
69,8%). Cuối cùng là những địa danh được 
biên soạn với dung lượng theo quy định của 
mục từ lớn chiếm 129/1.000 địa danh, tương 
ứng với 12,9%.  

Biểu đồ 3: Số lượng địa danh lịch sử - văn 
hoá theo số lượng chữ 

Từ điển đã sử dụng 41 ảnh do nhiếp ảnh 
gia Trần Đàm và Hoàng Cao Đại và Ban quản 
lí các di tích cung cấp. Đây là những bức ảnh 

đẹp, minh hoạ cho các địa danh lịch sử - văn 
hóa được giới thiệu trong Từ điển, như: Đền 
Bà Triệu, Khu di tích quốc gia Lam Kinh.  

4. Phương hướng sử dụng, chuyển giao 
kết quả của đề tài “Xây dựngTừ điển địa 
danh lịch sử - văn hóa phục vụ phát triển 
du lịch tỉnh Thanh Hóa” 

4.1. Đề tài nghiên cứu xây dựng từ điển địa 
danh lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du 
lịch Thanh Hóa là công trình nghiên cứu đầu 
tiên thống kê, đánh giá, biên tập và công bố 
1.000 địa danh lịch sử văn hóa tiêu biểu nhất 
của Thanh Hóa. Không chỉ dừng lại ở tập hợp, 
đánh giá, phân loại và sắp xếp theo hình thức 
từ điển, kết quả nghiên cứu còn là gợi ý cho 
việc quy hoạch các khu điểm du lịch trọng 
điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch mũi 
nhọn, các tour tuyến du lịch hấp dẫn là thế 
mạnh của Thanh Hóa. Vì vậy, kết quả nghiên 
cứu đề tài là căn cứ khoa học, là gợi ý cho các 
cơ quan quản lý xây dựng chiến lược phát 
triển du lịch, xây dựng quy hoạch phát triển 
du lịch trung hạn và dài hạn, ban hành cơ chế 
chính sách phát triển du lịch tỉnh nhà trong 
thời gian tới. 

4.2. Xác định 1.000 địa danh lịch sử - văn 
hóa được đưa vào Từ điển là tài nguyên du 
lịch nổi trội của tỉnh, vì vậy, các cơ quan quản 
lý nhà nước về văn hóa - du lịch, cần có kế 
hoạch bảo vệ, bảo tồn và từng bước đầu tư để 
1.000 địa danh này thành các điểm đến hoàn 

Đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc)
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chỉnh, phục vụ cho phát triển du lịch tỉnh 
Thanh Hóa.  

4.3. Từ 1.000 địa danh lịch sử văn hóa 
được nêu trong Từ điển, có thể nghiên cứu 
xây dựng thành các loại hình sản phẩm du 
lịch đặc thù: du lịch lịch sử văn hóa; du lịch 
làng nghề; du lịch các chợ truyền thống; du 
lịch lễ hội; du lịch trải nghiệm; du lịch khám 
phá; du lịch văn hóa - tâm linh. Trên cơ sở đó, 
các doanh nghiệp du lịch sẽ xem xét, đánh 
giá tiềm năng, tài nguyên, thế mạnh của từng 
loại hình để xây dựng thành các sản phẩm 
tour du lịch, đồng thời kết nối giữa các sản 
phẩm với nhau để tạo nên giá trị và sức hấp 
dẫn của chuyến đi và tạo ra những sản phẩm 
du lịch đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của 
du khách ở các thị trường khác nhau. 

4.4. Từ sản phẩm Từ điển này, tỉnh Thanh 
Hóa có thể đặt hàng cho in ấn với số lượng 
lớn để phát hành cho khách du lịch, thành ấn 
phẩm quảng bá, xúc tiến du lịch Thanh Hóa 
tại các hội chợ trong nước và quốc tế. Có thể 
dịch cuốn Từ điển địa danh lịch sử văn hoá 
phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa ra 
tiếng nước ngoài để phục vụ cho từng đối 
tượng khách, thị trường khách phù hợp. Mặt 
khác, Từ điển là loại sách dễ đọc, dễ nhớ, dễ 
hiểu, dễ tra cứu nên đây sẽ là sản phẩm 
được khách du lịch ưa chuộng khi tìm hiểu 
các địa danh, các sản phẩm du lịch để lựa 
chọn điểm đến, cách tổ chức chuyến đi của 
mình khi tìm về du lịch xứ Thanh. Vì vậy, tỉnh 
Thanh Hóa nên xem xét và cho in ấn với số 
lượng phù hợp Từ điển này để kết quả nghiên 
cứu đi vào cuộc sống và hữu ích trong việc cụ 
thể hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh 
nhà về phát triển du lịch trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn 

4.5. Tỉnh cũng nên số hóa Từ điển, đưa lên 
trang web du lịch của tỉnh, kết nối với các 
trang web quảng bá xúc tiến du lịch của Tổng 
cục Du lịch để Từ điển địa danh lịch sử - văn 
hóa phục vụ phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa 
đến được với khách du lịch quốc tế, giúp đưa 
du lịch Thanh Hóa ra với thế giới. 

4.6. Kết quả nghiên cứu của đề tài còn 
phục vụ cho công tác giảng dạy học tập về 
văn hóa lịch sử, dân tộc học, du lịch học tại 
các trường Đại học trên địa bàn tỉnh. Kết quả 
đề tài nghiên cứu về địa danh lịch sử văn hóa 
với cách tiếp cận liên ngành: địa lí, lịch sử, 
văn hóa, ngôn ngữ sẽ góp phần làm sáng tỏ 
nhiều vấn đề liên quan đến các ngành khoa 
học này như vấn đề tọa độ địa lí của địa danh, 
ý nghĩa lịch sử - văn hóa của địa danh, vấn đề 
nghĩa từ nguyên của tên gọi địa danh, các tên 
gọi khác nhau với các cách định danh khác 
nhau, những nét văn hóa độ đáo của địa danh 
về ẩm thực về kiến trúc, điêu khắc, về loại 
hình văn hóa nghệ thuật.  Kết quả nghiên cứu 
của đề tài có thể là cơ sở cho việc xây dựng 
chuyên đề Thanh Hóa học cho các lớp Cử 
nhân, Thạc sĩ ngành Việt Nam học tại các 
trường đại học trong tỉnh như Đại học Hồng 
Đức, Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 
Kết quả nghiên cứu đề tài còn góp phần hoàn 
thiện lí thuyết về địa danh, lí thuyết Từ điển 
học và là những tư liệu quý giá cho các nhà 
Việt ngữ học khi nghiên cứu lịch sử tiếng Việt 
nói chung, lịch sử tiếng địa phương Thanh 
Hóa nói riêng; là những chứng tích khảo cổ 
quý giá cho các nhà nghiên cứu lịch sử, dân 
tộc, văn hóa ở địa bàn tỉnh nói riêng và trên 
toàn quốc nói chung. 

  4.7. Đề tài Xây dựng từ điển địa danh lịch 
sử - văn hóa phục vụ phát triển du lịch Thanh 
Hóa có khả năng ứng dụng cao và trên diện 
rộng nên cần chuyển giao kết quả nghiên cứu 
đề tài cho các doanh nghiệp du lịch để mang 
lại hiệu quả sớm nhất. Trên cơ sở kết quả đề 
tài, các doanh nghiệp du lịch sẽ có căn cứ tổ 
chức các đoàn FAM khảo sát, đánh giá xây 
dựng thành các sản phẩm du lịch hoàn thiện, 
có sức hấp dẫn cao, phù hợp với nhu cầu thị 
hiếu của khách du lịch để bán cho khách. 
Như vậy, đề tài sẽ nhanh chóng đi vào cuộc 
sống, góp phần quan trong khai thác tiềm 
năng lợi thế về du lịch của tỉnh, phát triển du 
lịch Thanh Hóa sớm trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn như nghị quyết số 58/NQ-TW của 
Bộ Chính trị đối với Thanh Hóa./.

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN



1. Đặt vấn đề 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc lặc là 
bệnh viện hạng II tuyến tỉnh thành lập 
năm 2004 từ bệnh viện huyện Ngọc Lặc. 
trong những năm đầu cơ sở vật chất còn 
rất hạn chế, các kỹ thuật ứng dụng khám 
chữa bệnh cả nội khoa và ngoại khoa chỉ 
tương đương một bệnh viện cấp huyện 
miền núi. Ngay sau khi được thành lập 
được sự đầu tư về cơ sở vật chất được sự 
quan tâm đào tạo về con người trong gần 
20 năm qua bệnh viện đã không ngừng 
phát triển cả về qui mô và các kỹ thuật 
khám và chữa bệnh. 

Trong những năm gần đây, bệnh viện đã 
triển khai được nhiều kỹ thuật mới trong khám 
và chữa bệnh như: Phẫu thuật sọ não, cột 
sống, kỹ thuật tiêu sợi huyết, thay khớp háng, 
thay khớp gối... 

Năm 2019, được sự giúp đỡ của Phó giáo 
sư Tiến sỹ Lưu Hồng Hải, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108, Tiến sỹ Kiều Quốc Hiền, 
Bệnh viện E Hà Nội. Ê kíp phẫu thuật của 
chúng tôi đã phát triển thành công kỹ thuật 
phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo 
trước khớp gối bằng gân tự thân. 

Trong năm 2020, bệnh viện đã triển khai 
kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo trước khớp 

gối bằng gân tự thân và kỹ thuật này đã đem 
lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh cũng như 
góp phần cho sự phát triển chung của bệnh 
viện.  

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

- Từ tháng 4/2020 đến 4/2021, chúng tôi 
đã phẫu thuật cho 80 bệnh nhân.  

- Phương pháp nghiên cứu là phương 
pháp mô tả tiến cứu.  

- Các biến cố nghiên cứu: Tuổi, Giới, Nghề 
nghiệp, Triệu chứng lâm sàng, Cận lâm sàng, 
Phương pháp phẫu thuật, Đánh giá kết quả 
sau mổ, sau 3 tháng, 6 tháng.   

- Chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện. 

- Hệ thống mổ nội soi và dụng cụ nội soi 
khớp của hãng Kalstozt. 

- Treo gân, vít chèn của hãng Conmed/ Mỹ. 

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHẪU THUẬT NỘI SOI 
TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG GÂN TỰ THÂN 
TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC LẶC NĂM 2020 - 2021” 

 
ThS, BS. Nguyễn Hữu Hùng*

* Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc.

Hình ảnh giải phẫu của điểm bám mâm chày.
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3. Kết quả nghiên cứu 
Phẫu thuật cho 80 bệnh nhân, chúng tôi 

thu được kết quả sau: 

- Giới tính: Trong nghiên cứu của chúng tôi 
tỷ lệ nam cao hơn nữ tương đương tỷ lệ 2:1.  

- Tuổi bệnh nhân: Tuổi bệnh ở độ tuổi 20 
đến 39 tuổi chiếm 58,75%.  

- Nghề nghiệp: Trong nghiên cứu của 
chúng tôi nông dân chiếm 66,25%.  

- Triệu chứng lâm sàng: Có 2 triệu chứng 
chiếm 100% là ngăn kéo trước và Lachman.  

- Triệu chứng cận lâm sàng: Hình ảnh trên 
X Quang thường chỉ phát hiện 3 trường hợp 
bong điểm bám mâm chày; MRI là 100%. 

- Phương pháp mổ: Có 57 ca mổ theo 

phương pháp All Inside và 23 trường hợp mổ 
theo phương pháp Plawesky. 

- Thời gian nằm điều trị: Thời gian nằm điều 
trị trung bình của bệnh nhân là 8,71 ngày. 

- Thời gian mổ: Thời gian mổ chủ yếu là từ 
60 đến 90 phút chiếm 80,00%  

- Kết quả điều trị: tỷ lệ bệnh nhân có kết 
quả tốt là 72,50%. 

- Tỷ lệ bệnh nhân khám lại sau 3 tháng có 
kết quả tốt là 81,25%. 

- Tỷ lệ bệnh nhân khám lại sau 6 tháng có 
kết quả tốt là 86,25%. 

- Tai biến và biến chứng: Có 1 trường hợp 
rách bao khớp thoát dịch trong mổ và 1 trường 
hợp đào thải vật liệu sau mổ. 

Một số hình ảnh trong phẫu thuật 

4. Kết luận 

Từ khi triển khai phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối chúng tôi đã phẫu thuật 
cho rất nhiều bệnh nhân và đem lại những hiệu quả rất lớn cho bệnh nhân cũng như bệnh viện. 

Tuy nhiên, để phát triển một kỹ thuật mới ở tuyến cơ sở chúng tôi cũng gặp không ít khó 
khăn như: Con người được đào tạo từ những chuyên ngành như chấn thương, phẫu thuật thần 
kinh, ngoại chung mà đây lại là kỹ thuật của chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Máy mổ 
nội soi, vật tư, hóa chất, Thuốc men điều trị ở một bệnh viện hạng II còn nhiều hạn chế. Vì 
vậy, để phát triển được kỹ thuật này chúng tôi đã được sự hỗ trợ của toàn thể bệnh viện từ 
ban giám đốc đến các khoa phòng trong bệnh viện.

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN

Làm gân mổ tái tạo dây chằng chéo trướcKhoan tạo đường hầm xương đùi và mâm chày 
bằng phương tiện cố định trong nội soi khớp.
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1. Đặt vấn đề 

Ở Việt Nam, giống lợn Móng Cái được biết 
đến là giống lợn nội có khả năng sinh sản 
cao, chịu đựng kham khổ, nuôi con khéo và 
được sử dụng rộng rãi trong sản xuất để làm 
nái nền và làm nguyên liệu lai tạo lợn nái lai 
để sản xuất lợn thương phẩm. Nhằm đa dạng 
hóa giống lợn, góp phần nâng cao năng suất 
sinh sản và hiệu quả chăn nuôi của đàn lợn 
nái ở nước ta, từ năm 2010, giống lợn 
Meishan, là một giống lợn nổi tiếng thế giới 
về số lượng vú nhiều, thành thục về tính sớm 
và có khả năng sinh sản cao đã được Trung 
tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương (Viện Chăn 
nuôi) tiến hành chọn lọc, nuôi khảo nghiệm. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy giống lợn 
Meishan đã thích nghi với điều kiện chăn nuôi 
ở Việt Nam, có khả năng sinh sản cao, đã 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn công nhận là giống lợn mới (đặt tên là 
VCN-MS15) và cho phép đưa vào sản xuất, 
kinh doanh. 

Giống lợn VCN-MS15 là một trong những 
giống lợn có khả năng sinh sản tốt nhất trên 
thế giới, chất lượng thịt ngon, có khả năng 
truyền lại cho thế hệ lợn nái lai sinh sản tốt. 
Lợn nái hiền lành, đẻ con sai (số con/lứa đẻ 
15-16 con, bình quân 2,2 lứa/năm), nuôi con 
khéo và có khả năng tiết sữa tốt. Tuy nhiên, 
nhược điểm của giống lợn này là khả năng 
tăng trưởng chậm và tỷ lệ nạc thấp, đặc biệt 
có đôi tai to chưa phù hợp với tiêu chuẩn lợn sữa 

xuất khẩu. Để khắc phục những hạn chế trên 
việc lai tạo giữa giống lợn cái VCN-MS15 và lợn 
đực Móng Cái sẽ cho ra con lai (     VCN-MS15 
x   MC) có được phẩm chất tốt từ giống bố 
mẹ; giảm được kích thước tai, tỷ lệ nạc và mỡ 
cân đối đáp ứng được yêu cầu của hàng xuất 
khẩu mà vẫn giữ được chỉ số sinh sản tốt của 
lợn VCN-MS15. 

Ở Thanh Hóa, việc nghiên cứu để đưa 
giống lợn VCN-MS15 vào sản xuất  bước đầu 
được thực hiện và mang lại kết quả khả quan. 
Với mục tiêu chọn tạo được lợn cái làm giống 
(    VCN-MS15 x    MC) từ tổ hợp lai giữa lợn 
cái VCN-MS15 và lợn đực Móng Cái thuần để 
sản xuất lợn sữa thương phẩm xuất khẩu 
có chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho người dân chăn nuôi, đồng 
thời cung cấp thêm thông tin cho người 
chăn nuôi và làm cơ sở cho việc lựa chọn 
trong lai tạo cải thiện sức sản xuất của đàn 
lợn địa phương. Năm 2020, Viện Nông 
nghiệp Thanh Hóa đã được UBND tỉnh 
giao thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh 
“Nghiên cứu lai tạo, chọn lọc lợn cái từ tổ hợp 
lai (   VCN-MS15 x    MC) để sản xuất lợn sữa 
xuất khẩu tại Thanh Hóa”.  

2. Vật liệu, nội dung và phương pháp 
nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Gia súc thí nghiệm 

- Nghiên cứu được tiến hành trên 20 con 

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU LAI TẠO CHỌN LỌC 
LỢN CÁI SINH SẢN TỪ TỔ HỢP LAI ( o VCN-MS15 x o MC) 
ĐỂ SẢN XUẤT LỢN SỮA XUẤT KHẨU TẠI THANH HÓA 

 
                                                                        ThS. Lê Trần Thái*

* Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. 
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lợn nái VCN-MS15 và 02 con lợn đực giống 
Móng Cái thuần chủng, đảm bảo tiêu chuẩn 
làm giống, được nuôi cá thể trên chuồng lồng  
tại Trung tâm Nghiên cứu khảo nghiệm và 
Dịch vụ vật nuôi và trong hệ thống chuồng hở 
tại tác hộ chăn nuôi lợn sinh sản ở xã Minh 
Sơn, huyện Triệu Sơn; 

 - Chọn lọc được 100 lợn F1 cái làm giống 
(MC-VCN-MS15) từ tổ hợp lai (   VCN-MS15 
x   MC) để phối giống với lợn đực Yorkshire 
và lợn đực Landrace có năng suất sinh sản 
đạt > 24 con cai sữa/nái/năm nhằm sản 
xuất được 2.400 con lợn sữa đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu. 

- Lợn thí nghiệm khi động dục, được 
phối giống trực tiếp bằng 02 đực giống 
Móng Cái 2 lần cách nhau 12 giờ. Trong giai 
đoạn mang thai, lợn cũng được nuôi cá thể 
trong các ô chuồng kích thước 2,2m x 0,6m. 
Trước khi đẻ 1 tuần và trong thời gian nuôi 
con, 10 lợn nái VCNMS15 nuôi tại Trung tâm 
được nuôi cá thể trên lồng đẻ kích thước 2,2m x 
1,8m và được trang bị đầy đủ máng ăn, núm 
uống. Còn 10 nái VCNMS15 được nuôi tại 
các hộ gia đình với kiểu chuồng hở; Lợn cái 
F1 (MC-VCN-MS15) được nuôi tại các nông 
hộ để phối giống nhân tạo với tinh lợn đực 
giống Yorkshire và lợn đực Landrace để sản 
xuất lợn sữa theo quy trình chăn nuôi lợn nái 
sinh sản tại nông hộ. 

- Thức ăn và cho ăn: Thức ăn sử dụng 
trong nghiên cứu này là các hỗn hợp thức 
ăn hoàn chỉnh. Thức ăn cho lợn thí nghiệm 
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về cảm quan và 
các chỉ tiêu lý hóa, giá trị dinh dưỡng theo 
TCVN 1547: 2007 [14] cho các giai đoạn sinh 
sản. Trong giai đoạn chửa kỳ 1 (80 ngày 
đầu) lợn được cho ăn 1,4 -1,8kg thức 
ăn/ngày, giai đoạn chửa kỳ 2 (34 ngày 
cuối) là 1,8-2,4kg thức ăn/ngày với hàm 
lượng protein thô 14%, năng lượng trao đổi 
2800 kcal/kg thức ăn, chia làm 2 lần/ngày 

(lúc 8 giờ và 16 giờ). Trong giai đoạn nuôi 
con, lợn mẹ được cho ăn tự do hỗn hợp thức 
ăn có hàm lượng protein thô 16%, năng 
lượng trao đổi 3.000 kcal/kg. Lợn con theo 
mẹ được tập ăn từ lúc 7 ngày tuổi và được bổ 
sung thức ăn có hàm lượng protein thô 21%, 
năng lượng trao đổi 3.200 kcal/kg. Nước uống 
từ nguồn nước giếng khoan qua hệ thống lọc 
được cung cấp cho lợn đầy đủ qua hệ thống 
cấp nước tự động và các núm uống đặt trong 
ô chuồng. 

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Năng suất sinh sản của lợn nái VCN-MS15 
và lợn nái lai F1 (MC-VCN-MS15) được đánh 
giá thông qua một số nhóm chỉ tiêu cơ bản 
sau: 1) Thời gian mang thai (ngày), số lợn 
con (con/ổ) ở các ngày tuổi khác nhau và tỷ 
lệ nuôi sống lợn con đến cai sữa (%) gồm các 
chỉ tiêu: thời gian mang thai, số lợn con sơ 
sinh, số lợn con sơ sinh còn sống, số lợn con 
để nuôi, số lợn con còn sống đến 21 ngày 
tuổi, số lợn con sống đến cai sữa (30 ngày 
tuổi), tỷ lệ nuôi sống lợn con đến cai sữa; 
2) Khối lượng lợn con (kg/con) bú sữa ở các 
ngày tuổi khác nhau gồm các chỉ tiêu: khối 
lượng lớn con sơ sinh, khối lượng lợn con lúc 
21 ngày tuổi, khối lượng lợn con lúc 30 ngày 
tuổi; 3) Các chỉ tiêu sinh sản liên quan đến 
lợn mẹ: tỷ lệ hao mòn cơ thể lợn mẹ (%), thời 
gian động dục trở lại của lợn mẹ sau khi cai 
sữa (ngày), số lứa đẻ/nái/năm, tổng khối 
lượng (kg) lợn con cai sữa/nái/năm. Các chỉ 
tiêu nghiên cứu trên được đánh giá theo các 
phương pháp thường quy dụng trong nghiên 
cứu chăn nuôi lợn. 

Số liệu thu thập được được xử lý thống kê 
theo phương pháp phân tích phương sai 
(ANOVA) qua mô hình GLM trên phần mềm 
Mimitab phiên bản 16.0. Kết quả được trình 
bày là giá trị trung bình + sai số của số trung 
bình. Các giá trị trung bình được cho là khác 
nhau vi nghĩa thống kê khi p<0,05. 

o
o
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3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Thời gian mang thai, số lợn con ở 
các ngày tuổi khác nhau và tỷ lệ nuôi sống 
lợn con đến cai sữa của lợn núi VCN-MS15 
và F1 (MC-VCN-MS15) lứa 1 

Kết quả ở bảng 1 cho thấy lợn nái VCN-
MS15 và lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) sinh 
sản lứa thứ 1 có thời gian mang thai lần lượt 
là 113,20 ngày và 114,25 ngày. Kết quả chỉ 
tiêu này của 2 giống lợn VCN-MS15 và F1 
(MC-VCN-MS15) là tương đương nhau và 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p > 0,05). Thời gian mang thai của 2 giống 
lợn trong nghiên cứu này cũng tương đương 
với thời gian mang thai của các nhóm nái lai 
giữa lợn nái Móng Cái thuần với lợn đực ngoại, 
và giữa lợn nái VCN-MS15 với lợn đực ngoại.  

Các chỉ tiêu: số lợn con sơ sinh, số lợn con 
sơ sinh còn sống, số lợn để nuôi, số lợn con 
còn sống đến 21 ngày tuổi và đến cai sữa 
30 ngày tuổi/ổ ở lợn nái VCN-MS15 đạt cao, lần 
lượt là 14,40 con/ổ, 13,10 con/ổ, 13,00 con/ổ và 
12,55 con/ổ, cao hơn so với các kết quả tươn 
ứng trên lợn nái  F1 (MC-VCN-MS15) là 
12,05 con/ổ (p < 0,01), 11,30 con/ổ (p < 
0,05), 11,30 con/ổ (p < 0,05) và 11,00 con/ổ 
(p 0,05). Số lợn con/ổ ở các ngày tuổi khác 
nhau trên đàn lợn nái VCN-MS15 trong 
nghiên cứu này cao hơn so với các kết quả 
tương ứng ở lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) 

được phối tinh nhân tạo cùng giống lợn 
đực ngoại.  

Theo tác giả Phùng Thăng Long, số lợn 
con sơ sinh/ổ ở lợn nái Móng Cái được phối 
tinh đực giống Yorkshire và Landrace trung 
bình là 9,77 con, ở lợn nái Móng Cái  thuần 
phối tinh đực giống Pietrain là 11,62 con. 
Theo tác giả Lê Đình Phùng và Mai Đức 
Trung, lợn nái Móng Cái thuần phối tinh đực 
giống Yorkshire có số lợn con sơ sinh/ổ là 
10,49 con. Nguyên nhân lợn nái VCN-MS15 
có số lợn con sơ sinh/ổ cao hơn lợn nái F1 
(MC-VCN-MS15) và các giống lợn khác được 
cho là do lợn nái VCN-MS15 có số lượng tế 
bào trứng rụng cao, tỷ lệ sống của bào thai 
trong giai đoạn trước khi đẻ cao. Ngoài ra 
trong nghiên cứu này, số lợn con sơ sinh còn 
sống, số lợn con còn sống đến 21 ngày tuổi 
và đến cai sữa (30 ngày tuổi)/ổ của lợn nái 
VCN-MS15 cao hơn các kết quả nghiên cứu 
trên lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) có thể còn 
do lợn nái VCN-MS15 được nuôi trong 
điều kiện trang trại có chuồng trại, thức 
ăn, nuôi dưỡng và chăm sóc tốt hơn. Đối 
với chỉ tiêu tỷ lệ nuôi sống lợn con đến cai 
sữa của 2 giống lợn nghiên cứu đều cao, đạt 
tỷ lệ 96,82% ở lợn nái VCN-MS15 và 97,5 % 
ở lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) (p>0,05). Điều 
này khẳng định rằng lợn nái VCN-MS15 và 
lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) đều có khả năng 
nuôi con khéo. 
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Bảng 1. Thời gian mang thai, số lợn con sơ sinh còn sống, sống đến 21, 30 ngày tuổi (Cai 
sữa)/ổ và tỷ lệ nuôi sống lợn con đến cai sữa của lợn nái VCN-MS15 và nái F1 (MC-VCN-
MS15) lứa 1 

Thời tiêu
Lợn nái

n (ổ) VCN-MS 15 n (ổ) F1 (MC-VCN-
MS15) p

Thời gian mang thai (ngày) 10 113,20 + 0,29 20 114,25+0,20 >0,05

Số lợn con sơ sinh (con/ổ) 10 14,40 + 0,63 20 12,05+0,50 <0,01

Số lợn con sơ sinh còn sống đến 
24 giờ (con/ổ) 10 13,10 + 0,57 20 11,30+0,34 <0,05
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3.2. Khối lượng lợn con bú sữa ở các 
ngày tuổi khác nhau của lợn nái VCN-
MS15 và F1 (MC-VCN-MS15) lứa 1 

Kết quả bảng 2 cho thấy, khối lượng lợn 
con sơ sinh, lúc 21 ngày tuổi và lúc cai sữa 
30 ngày tuổi ở lợn nái VCN-MS15 lứa 1 lần 
lượt 0,82 kg/con, 4,01kg/con và 5,68 kg/con. 
Ở lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) lứa 1, kết 
quả này thứ tự là 1,05kg/con, 4,53 kg/con 
và 6,73 kg/con. 

Kết quả phân tích thống kê các chi tiêu 
này cho thấy, con của lợn nái F1 (MC-VCN-
MS15) ở bất kỳ ngày tuổi nào (sơ sinh, 21 và 
30 ngày tuổi) bú sữa, đều cao hơn giá trị 
tương ứng của lợn nái VCN-MS15 (p<0,001). 
Điều này được lý giải là do đực giống 
Landrace/Yorkshire phối giống với lợn 
F1(MC-VCN-MS15) có khối lượng cơ thể, 
tầm vóc lớn hơn nhiều so với đực giống Móng 

Cái đã phối giống với lợn nái VCN-MS15. 

Chỉ tiêu con sơ sinh của lợn nái VCN-
MS15 và lơn nái F1 (MC-VCN-MS15) trong 
nghiên cứu này cũng cao hơn đáng kể so với 
quả nghiên cứu trước đây trên đối tượng lợn 
nái Móng Cái thuần phối tinh lợn đực ngoại: 
Theo nghiên cứu của tác giả Phùng Thăng 
Long, lợn nái Móng Cái được phối tinh đực 
giống Pietrain hoặc Landrace/ Yorkshire có 
khối lượng lợn con lúc sơ sinh đạt 0,76 kg/con 
hoặc 0,70 kg/con; theo tác giả Lê Đình 
Phùng và  Mai Đức Trung lợn nái Móng Cái 
được phối tinh đực giống Yorkshire có con lúc 
sơ sinh là 0,58 kg/con. Các chỉ tiêu khối 
lượng lợn con lúc 21 ngày tuổi 30 ngày tuổi 
của lợn nái VCN-MS15 phối tinh với lợn đực 
giống ngoại trong tương đương với các kết 
quả của lợn nái lai F1 (Yorkshire x Móng Cái) 
và F1( Pietrain X Móng Cái). 

Số lợn để nuôi (con/ổ) 10 13,00+0,57 20 11,30+0,34 <0,05

Số lợn con sống đến 21 ngày tuổi 
(con/ổ) 10 12,60+0,52 20 11,05+0,29 <0,05

Số lợn con sống đến cai sữa 30 
ngày tuổi (con/ổ) 10 12,55+0,52 20 11,0+0,30 <0,05

Tỷ lệ nuôi sống lợn con đến cai 
sữa (%) 10 96,820,92 20 97,57+0,86 >0,05

Bảng 2. Khối lượng lợn con bú sữa ở các ngày tuổi khác nhau của lợn nái VCN-MS15 và 
Móng Cái lứa 1 

Chỉ tiêu
Lợn nái

n VCN-MS15 n F1 (MC-VCN-
MS15) p

Khối lượng lợn con sơ sinh 
(kg/con) 130 0,82 + 0,03 220 1,05 + 0,01 <0,001

Khối lượng lợn con 21 ngày 
tuổi (kg/con) 124 4,01 + 0,05 205 4,53 + 0,05 <0,001

Khối lượng lợn con 30 ngày 
tuổi (kg/con) 123 5,68 + 0,07 200 6,73 + 0,05 <0,001
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4. Các chỉ tiêu sinh sản liên quan đến 
lợn mẹ của lợn nái VCN-MS15 và F1 (MC-
VCN-MS15) 

So sánh kết quả các chỉ tiêu sinh sản liên 
quan đến lợn mẹ giữa lợn nái giống VCN-MS15 
và lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) chúng ta thấy 
tỷ lệ hao mòn cơ thể lợn mẹ, thời gian động dục 
trở lại, số lứa đẻ/nái/năm ở lợn nái VCN-MS15 
và lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) là tương đương 
nhau (p> 0,05). 

Kết quả này cũng tương tự kết quả đã công 
bố trên khối lượng lợn con cai sữa/nái/năm ở 

lợn F1 (MC-VCN-MS15) đạt 179,89kg cao 
hơn so với lợn nái VCN-MS15 là 165,62 kg 
(p< 0,001). Điều này có thể giải thích bởi sự 
vượt trội của lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) so 
với lợn nái VCN-MS15 về khối lượng lợn con 
ở các ngày tuổi khác nhau trong thời gian 
bú sữa (khối lượng sơ sinh, khối lượng cai 
sữa). Kết quả của chỉ tiêu tổng hợp này 
cho thấy lợn nái VCN-MS15 có năng suất 
sinh sản cao hơn lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) 
với chỉ tiêu số con sinh ra, nhưng khối lượng 
lợn con thì lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) lại 
cao hơn. 
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Bảng 3. Chỉ tiêu sinh sản liên quan đến lợn mẹ của lợn nái VCN0MS15 và F1 (MC-
VCN-MS15) 

Chỉ tiêu
Lợn nái

n (ổ) VCN-MS15 n (ổ) F1 (MC-VCN-
MS15) p

Tỷ lệ hao mòn cơ thể mẹ (%) 10 15,02 + 0,48 20 15,20 + 0,49 > 0,05

Thời gian động dục trở lại 
(ngày) 10 5,95 + 0,20 20 5,85 + 0,23 > 0,05

Số lứa đẻ/nái/năm (lứa/năm) 10 2,43 + 0,01 20 2,43 + 0,01 > 0,05

Khối lượng lợn con cai sữa/nái/ 
năm (kg) 10 165,62 + 7,24 20 179,89 + 5,62 < 0,001

5.  Các chỉ tiêu về kích thước tai lợn đảm 
bảo tiêu chuẩn lợn sữa xuất khẩu 

Để đảm bảo, phù hợp với tiêu chuẩn 
lợn sữa xuất khẩu thi cần phải giảm kích 
thước tai lợn. Do vậy, sử dụng lợn đực  
Móng Cái để lai tạo giống lợn ngoài khả 
năng sinh sản tốt, còn đạt tiêu chí là giảm 
kích thước tai lợn, vì tai lợn Móng Cái có 
kích thước tai nhỏ nhất trong các giống 
lợn và có khả năng sinh sản tốt. Các chỉ 
tiêu được theo dõi là chiều dài vành tai 

trên, chiều dài vành tai dưới được đo từ 
điểm tiếp xúc với gốc tai và đỉnh chóp tai 
được đo từ ốc tai đên đỉnh chóp của tai 
tính bằng (cm). 

Trong nghiên cứu này chúng tôi chỉ 
đánh giá về kích thước tai lợn Meishan, 
lợn F1 (MC-VCNMS15) và lợn sữa thương 
phẩm được sinh ra từ lợn cái F1 phối 
giống với lợn Yorkshire có độ tuổi 30 ngày 
tuổi. Kết quả, đánh giá được thể hiện tại 
bảng 4. 
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Kết quả trên cho thấy, kích thước tai lợn 
của lợn sữa ở đội tuổi 30 ngày đã giảm khá 
nhiều so với kích thước tai lợn Meishan thuần 
chuẩn ban đầu. Chiều dài vành tai trên của 
lợn sữa chỉ còn 5,8cm, vành tai dưới là 6,3cm 
và đỉnh chóp tai là 5,7cm. Kích thước này 
đảm bảo tiêu chuẩn, ngoại hình và cảm quan 
theo tiêu chuẩn của lợn sữa xuất khẩu. 

6. Kết luận 

Lợn nái VCN-MS15  được phối giống với lợn 
đực Móng Cái và lợn nái F1 (MC-VCN-MS15) 
được phối giống nhân tạo bằng tinh dịch của 
lợn đực giống ngoại (Yorchisia, landrace), 
nuôi bằng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, trong 
chuồng hở và thiết kế theo kiểu chuồng nuôi 
công nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa có năng suất 
sinh sản cao. Lợn nái VCN-MS15 và lợn nái 
F1 (MC-VCN-MS15)  có năng suất sinh sản 
cao hơn so với lợn nái Móng Cái thuần và 
một số giống lợn nội ở hầu hết các chỉ tiêu 
theo dõi. Do vậy, cần phát triển giống lợn 
F1(MC-VCN-MS15) trong chăn nuôi nông 
hộ, gia trại để sản xuất lợn sữa ở tỉnh 
Thanh Hóa và các địa phương có điều kiện 
tương đồng để đa dạng hóa giống lợn và làm 
cơ sở để lai tạo với các giống lợn hiện có 
nhằm cải thiện khả năng sinh sản của đàn 
lợn địa phương. 
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Bảng 4. Kích thước tai lợn của giống lợn Meishan, lợn F1 (MC-VCNMS15) và lợn sữa 

Chỉ tiêu
Giống Lợn

n 
(con) VCN-MS15 n 

(con)
F1 (MC-VCN-

MS15) n (con) Lợn sữa

Vành tai trên 10 11,1 + 0,01 20 7,20 + 0,03 30 5,8 + 0,05

Vành tai dưới 10 17,0 + 0,20 20 9,5 + 0,02 30 6,3 + 0,02

Chóp tai 10 18,2 + 0,03 20 8,3 + 0,01 30 5,7 + 0,04
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I. GIỚI THIỆU 

Cá ngạnh (Cranoglanis sinensis) là loài cá 
thuộc họ cá Lăng, phân bố ở Trung Quốc vàc 
Việt Nam. Tại Việt Nam, loài này phân bố ở 
hầu hết ở vùng đồng bằng và trung lưu các 
sông lớn miền Bắc như: Hà Nội (sông Hồng), 
Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa (sông Mã, 
Nghệ An (sông Lam vùng Con Cuông). Đây 
là loài cá bản địa có giá trị kinh tế cao, chất 
lượng thịt thơm ngon, dễ dàng nuôi nhốt trong 
ao đất cũng như lồng bè trên sông. 

Trong những năm gần đây, ở Việt Nam nói 
chung, Thanh Hóa nói riêng sản lượng cá 
Ngạnh khai thác tự nhiên bị giảm sút mạnh 
và ngày càng trở nên khan hiếm. Nguyên 
nhân chủ yếu do việc khai thác quá mức 
bằng các dụng cụ đánh bắt hủy diệt, bên 
cạnh đó việc xây dựng các đập thủy điện 
cũng ảnh hưởng đến nơi sinh sống và các bãi 
đẻ của cá Ngạnh dẫn đến loài cá này đang 
ngày bị đe dọa. Tại Thanh Hóa, đã xuất hiện 
một số hộ nuôi thử nghiệm cá Ngạnh trong 
lồng bè trên sông cho kết quả khả quan. Tuy 
nhiên, con giống hoàn toàn phụ thuộc vào 
đánh bắt tự nhiên và chưa có quy trình kỹ 
thuật nuôi. Để chủ động con giống nhằm mở 
rộng quy mô nuôi trồng trên địa bàn tỉnh, 
Viện Nông nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện 
Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo Cá 
ngạnh (Cranoglanis sinensis). Quá trình 
nghiên cứu được thực hiện từ khâu lựa chọn 
cá bố mẹ, kỹ thuật nuôi vỗ, sinh sản và ương 

giống. Kết quả thực hiện không chỉ cung cấp 
dẫn liệu ban đầu về kỹ thuật thuật sinh sản 
nhân tạo cá Ngạnh mà còn cung cấp được 
con giống cho người dân nuôi trồng. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu: 

2.1.1. Thời gian và địa điểm bố trí thí nghiệm 

- Thời gian: từ tháng 10/2021 đến tháng 9 
năm 2022 

- Địa điểm: tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu: 

Cá Ngạnh (Cranoglanis sinensis) có nguồn 
gốc thu thập từ đánh bắt tự nhiên, khối lượng 
từ 0,8 - 1,2 kg/con, cá hoàn toàn khỏe mạnh, 
không dị tật, không trầy xước da, không 
có dấu hiệu bị bệnh, đủ tiêu chuẩn làm 
cá bố mẹ. 

2.1.3. Ao thí nghiệm nuôi vỗ:  

Ao có bờ lát bê tông, độ sâu nước 1,8 - 
2,0m, độ sâu bùn đáy 0,2m. Dùng lưới ngăn 
ao thành các ô thí nghiệm riêng biệt, mỗi ô có 
diện tích 20m2. Ao có công cấp và thoát nước 
thường xuyên để tạo dòng chảy liên lục. 
Nguồn nước chủ động lấy vào từ hệ thống 
cấp nước nội đồng. 

2.1.4. Dụng cụ ấp trứng:  

Sử dụng hệ thống khay nhựa ấp trứng 
(chuyên dụng ấp cá rô phi). Số lượng một hệ 
thống 10 khay. 

* Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT 
SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ NGẠNH (CRANOGLANIS SINENSIS) 

  
ThS. Hoàng Văn Tuân*, ThS. Nguyễn Văn Hóa*

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN



53SỐ 03/2022

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN

2.2. Phương pháp nghiên cứu: 

2.2.1. Thí nghiệm ảnh hưởng thức ăn 
nuôi vỗ đến thành thục sinh dục cá bố mẹ  

- Bố trí thí nghiệm: bố trí nuôi 09 ô thí 
nghiệm trong ao, mỗi ô có diện tích 20m2 
(4m x 5m). Mật độ nuôi 01 con/m2, khối 
lượng cá bố mẹ từ 0,8 - 1,2 kg/con. Thí 
nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên 
hoàn toàn với 03 nghiệm thức, tương ứng với 
03 loại thức ăn khác nhau, mỗi nghiệm thức 
lặp lại 03 lần.  

Các nghiệm thức thức ăn trong nuôi vỗ 
cá bố mẹ 

Chế độ cho ăn: Cho ăn ngày 2 lần (8 giờ 
và 16 giờ). Thức ăn cho vào khay và cố định 
một vị trí để kiểm soát lượng thức ăn dư thừa, 
tỷ lệ thức ăn 3% khối lượng thân. Theo dõi 
môi trường ao nuôi hằng ngày và kiểm tra 
khả năng thành thục, phát dục của cá định 
kỳ 1 tháng/lần để xác định độ thành thục của 
cá bố mẹ.  

2.2.2. Thí nghiệm xác định liều lượng 
kích dục tố tối ưu  

- Bố trí thí nghiệm: Chọn những cá cái, cá 
đực có tuyến sinh dục đã thành thục trong thí 
nghiệm nuôi vỗ bằng các loại thức ăn khác 
nhau tiến hành thí nghiệm liều lượng kích dục 
tố khác nhau. 

Liều lượng kích dục tố  

Phương pháp tiêm kích dục tố: Cá cái, 
tiêm 2 lần (1 liều sơ bộ, 1 liều quyết định), 
liều sơ bộ bằng 1/3 tổng liều, còn lại là liều 
quyết định, tiêm vào cơ lưng, khoảng cách 
giữa 2 lần tiêm là 24 giờ; đối với cá đực 
tiêm 1 lần vào cơ lưng, liều tiêm bằng 1/3 
tổng liều tiêm cho cá cái. Nhiệt độ nước tại 
thời điểm tiêm kích dục tố cho cá trong 
khoảng 25 - 27

0
C 

Mỗi nghiệm thức sẽ được sử dụng để tiêm 
cho 03 cặp cá bố mẹ và được lặp lại 3 lần. 
Lựa chọn công thức phù hợp và tiếp tục cho 
thực hiện lại nhiều đợt để đánh giá. 

Phương pháp thụ tinh: 

Trứng được vuốt vào bát sứ khô sau đó 
dùng tuyến sinh dục của cá đực đã được 
cắt nhỏ nghiền nát trong cối sứ để trộn vào 
với trứng, dùng lông gà đảo đều trứng 
khoảng 1 - 2 phút cho trứng được thụ tinh. 
Trứng được rửa bằng nước sạch sau đó đưa 
vào dụng cụ ấp nở. 

2.2.3. Phương pháp tính toán:                     

2.2.4. Xử lý số liệu: Số liệu được phân tích 
bằng phần mềm Excel. 

Nghiệm thức Loại thức ăn và hàm lượng 
protein (%)

Nghiệm thức 1 Sử dụng 100% cá rô phi cắt 
lát (02cm2)

Nghiệm thức 2

Sử dụng 50% cá rô phi cắt 
lát + 50% thức ăn viên hỗn 
hợp hàm lượng protein 40%, 
lipid 10%

Nghiệm thức 3
Sử dụng 100% thức ăn viên 
với hàm lượng protein 40%, 
lipid 10%.

Nghiệm thức Thành phần Liều lượng

Nghiệm thức 1
LRHa + 

Domperidom
(30 µg LRHa + 5 

mg DOM)/kg cá cái

Nghiệm thức 2
LRHa + 

Domperidom
(60 µg LRHa + 6 

mg DOM)/kg cá cái

Nghiệm thức 3
LRHa + 

Domperidom
(90 µg LRHa + 7 

mg DOM)/kg cá cái

Tỷ lệ thành thục (%) = x 100
Số cá thành thục

Số cá kiểm tra

Tỷ lệ thụ tinh (%) = x 100
Số trứng thụ tinh

Tổng số trứng theo dõi

Tỷ lệ nở (%) = x 100
Số cá bột sau khi nở

Tổng số trứng thu tinh
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III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng thức ăn nuôi vỗ đến thành thục sinh dục cá bố mẹ  

Sau 6 tháng nuôi vỗ cá bố mẹ, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, tỷ lệ cá bố 
mẹ thành thục ở giai đoạn IV như sau: 

Bảng 1. Kết quả nuôi vỗ cá bố mẹ ở các nghiệm thức 

μ 

Kết quả được dẫn ra ở bảng 1 cho thấy: Tỷ 
lệ tuyến sinh dục thành thục giai đoạn IV đạt 
cao nhất ở nghiệm thức 2, cá cái đạt 63,33%, 
cá đực đạt 70%; tiếp theo là nghiệm thức 1, cá 
cái đạt 46,67%, cá đực đạt 43,33% và thấp nhất 
ở nghiệm thức 3, cá cái đạt 30%, cá đực đạt 
36,67%. Điều này cho thấy, thức ăn có ảnh 
hưởng rất lớn đến khả năng thành thục của 
tuyến sinh dục, đối với việc sử dụng thức ăn 
50% cá rô phi + 50 % thức ăn hỗn hợp thích hợp 
nhất trong giai đoạn nuôi vỗ. Điều này có thể do 
việc sử dụng cá bố mẹ khai thác tự nhiên, cá đã 
quen thức ăn tươi sống, việc bổ sung thêm 
thức ăn tổng hợp đảm bảo đầy đủ dưỡng chất 
cho cá trong giai đoạn này. Ở nghiệm thức 3, 
việc sử dụng toàn bộ thức ăn tổng hợp cho 
thấy tỷ lệ thành thục sinh dục thấp, tích mỡ 
và béo hơn ở các nghiệm thức còn lại.   

Khi so sánh với một số loại cá tương tự cho 
thấy, tỷ lệ thành thục sinh dục cá ngạnh thấp 
hơn nhiều khi so sánh với đối tượng cá Leo 
(Wallago Attu Bloch &Schneider, 1801) cá cái 
đạt từ 83 - 85% và cá đực 74 - 78,6% nhưng 
tương đương với Cá Lăng đuôi đỏ (Hemibagrus 
wyckioides) cá cái 45%, cá đực 70% 

Kết quả này có thể khẳng định, việc nuôi 
vỗ cá ngạnh bố mẹ có nguồn gốc khai thác tự 

nhiên thì sử dụng thức ăn tươi sống và bổ 
sung thêm thức ăn hỗn hợp cho tỷ lệ thành 
thục sinh dục cao nhất. 

3.2. Xác định liều lượng kích dục tố tối ưu  
Kết quả kích thích sinh sản được dẫn ra ở 

bảng 2. Qua bảng 2 cho thấy, liều lượng kích 
dục tố ở các nghiệm thức đều kích thích quá 
trình chín và rụng trứng ở cá ngạnh. Tuy 
nhiên, liều lượng kích dục tố khác nhau tỷ 
lệ rụng trứng khác nhau; cao nhất là ở 
nghiệm thức 1 đạt 95,7%, tiếp theo là ở 
nghiệm thức 2 đạt 73,33% và thấp nhất là ở 
nghiệm thức 3 đạt 55,37%. Điều đó cho thấy 
lượng kích dục tố thích hợp nhất với cá ngạnh 
là (60   g LRHa + 6 mg DOM)/kg cá cái.  

Chỉ tiêu theo dõi
NT 1 NT 2 NT 3

Cái Đực Cái Đực Cái Đực

Số lượng cá nuôi vỗ (con) 30 30 30 30 30 30

Số lượng cá sống sau nuôi vỗ (con) 30 30 30 30 30 30

Số lượng cá TTSD giai đoạn IV (con) 14 13 19 21 9 11

Tỷ lệ Tuyến SD ở giai đoạn IV (%) 46.67 43.33 63.33 70.00 30.00 36.67

Hình 1. Biểu đồ tỷ lệ thành thục tuyến 
sinh dục cá ngạnh
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Kết quả này cao hơn liều lượng kích dục tố sử dụng cho một số loài cá da trơn khác như 
cá chiên và cá lăng chấm. Theo Nguyễn Anh Hiếu & CS (2008) thì cá chiên chỉ cần dùng liều 
kích dục tố 30   g LRH-A + 7mg DOM/kg cá cái[5] và theo Lê Văn Dân &CS (2017) cá lăng 
chấm cho tỷ lệ rụng trứng ở liều lượng 30   g LRHa + 6mg Dom)/kg cá cái [4]. 

3.3. Kết quả thụ tinh nhân tạo và ấp trứng 

Sử dụng pháp thụ tinh khô và hệ thống ấp trứng chuyên dụng cho cá rô phi để ấp trứng cá 
Ngạnh. Kết quả thực hiện được dẫn ra ở bảng 3. Qua bảng 3 cho thấy: 

Bảng 3: Thụ tinh nhân tạo và ấp trứng 

Trong cùng hàng, có cùng chữ cái sự khác nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê 
P>0.05) 

Tỷ lệ thụ tinh đạt cao nhất ở nghiệm thức 2 với 50,52%, tiếp theo là nghiệm thức 1 đạt 
48,67% và nghiệm thức 3 đạt 48,30%. Tuy nhiên, sự khác nhau giữa nghiệm thức 1 và nghiệm 
thức 3 không có ý nghĩa về mặt thống kê. 

Tỷ lệ nở cho thấy có sự sai khác rất lớn ở các nghiệm thức; đối với nghiệm thức 2, tỷ 
lệ nở đạt cao nhất với 65,74% và nghiệm thức 1 đạt 35,05%, thấp nhất là nghiệm thức 3 
đạt 22,55%.  

Kết quả này cho thấy, tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở ở cá ngạnh tương đương với cá lăng chấm 
(tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở trung bình đạt 48,3 - 54,4% và 38,2 - 47,3%), và thấp hơn  so với 
nhiều loại cá da trơn khác như cá chiên (tỷ lệ thụ tinh đạt 68,2% và tỷ lệ nở đạt  68,1%) [2] 
và cá nheo Mỹ (tỷ lệ thụ tinh đạt 76,3 - 93,2%, tỷ lệ nở đạt 58,4% đến 70,8%)[6] . 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, liều lượng kích dục tố ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ thụ 

Chỉ tiêu theo dõi
Nghiệm thức kích dục tố

NT 1 NT 2 NT 3

Số lượng cá cái (tham gia sinh sản) 9 9 9

Khối lượng trung bình cá cái (kg/con) 1,07 + 0,74 1,07 + 0,85 1,07 + 0,74

Tổng khối lượng cá cái (kg) 12,32 12,33 12,29

Tỷ lệ rụng trứng (%) 73,33 95,7 55,37

Bảng 2. Liều lượng kích dục tố 

Chỉ tiêu theo dõi
Nghiệm thức kích dục tố

NT 1 NT 2 NT 3

Tỷ lệ thụ tinh (%) 48,67 + 4,18b 50,52 + 3,45a 48,30 + 3,87b

Tỷ lệ nở (%) 35,05 + 3,33 65,74 + 5,35 22,55 + 3,17

Thời gian hiệu ứng kích dục tố (giờ) 8 - 10 8 - 10 8 - 10

KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN

μ 

μ 



μ 

tinh và tỷ lệ nở của trứng. Theo Hogendoorn 
& Vismans (1980)[7], việc sử dụng kích dục 
tố không đúng liều lượng có thể dẫn đến việc 
vuốt trứng quá sớm khi trứng “chưa chín” kết 
quả là làm giảm tỉ lệ thụ tinh và tăng tỉ lệ phôi 
dị hình hoặc liên quan đến rối loạn thành thục 
sinh dục dẫn đến hiện tượng vỡ noãn hoàng 
hay không hấp thu được noãn hoàng của cá 
bột (Zohar và Mylonas, 2001)[8]. 

Về thời gian hiệu ứng của thuốc, không có 
sự khác biệt giữa các công thức sử dụng kích 
dục tố. Thời gian hiệu ứng kích dục tố của cá 
ngạnh là 8 - 12 giờ ở nhiệt độ nước 25-290C, 
khoảng thời gian này được cho là trung bình 
so với các loài cá thông thường (ở cùng nhiệt 
độ) như cá chép 6-8 giờ, cá trắm cỏ 7-8 giờ 
(Phạm Báu & CS, 2000)[1] và cá nheo Mỹ 
16 giờ (Nguyễn Văn Chung & CS, 2017)[3]. 

KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu có thế khẳng định 
một số vấn đề về sinh sản nhân tạo trên cá 
ngạnh như sau: 

1. Đối với cá ngạnh sông có nguồn gốc tự 
nhiên được tuyển chọn nuôi vỗ, sử dụng thức 
ăn là cá tạp 50% + thức ăn tổng hợp 50% cho 
tỷ lệ thành thục sinh dục cao nhất, cá cái đạt 
63,33% và cá đực 70% 

2. Liều lượng kích dục tố tối ưu nhất là 
(60   g LRHa + 6 mg DOM)/kg cá cái. 

3. Tỷ lệ thụ tinh đạt 50,52%, tỷ lệ nở 
đạt 65,74%, thời gian hiệu ứng của kích 
dục tố từ 8 - 10 giờ tùy theo nhiệt độ môi 
trường nước. 

KIẾN NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được quy 
trình sinh sản nhân tạo cá ngạnh sông và đã 
đưa vào sản xuất giống tại Thanh Hóa. Tuy 
nhiên, cần có những nghiên cứu tiếp theo để 
hoàn thiện quy trình, đặc biệt là nghiên cứu 
các về kỹ thuật nuôi vỗ, kích dục tố, đối với 
cá ngạnh đã thuần dưỡng trong điều kiện 
nuôi nhốt. 
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