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Ngày 21/4 hằng năm được Liên Hợp 
Quốc (UN) chọn làm Ngày Đổi mới 
sáng tạo thế giới, nhằm nâng cao 

nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi 
mới trong mọi khía cạnh của sự phát triển 
con người. 

Ngày 26/4 hằng năm được Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn làm Ngày 
Sở hữu trí tuệ thế giới. Để kỷ niệm Ngày Sở 
hữu trí tuệ thế giới năm 2022, WIPO đưa ra 
thông điệp “IP and Youth innovating for a 
Better Future” - “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ 
đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp 
hơn” để ghi nhận tiềm năng to lớn của giới 
trẻ trong việc tìm ra các giải pháp mới hỗ trợ 
sự chuyển đổi đến một tương lai tốt đẹp hơn 
một cách bền vững. 

Hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng nêu 
trên, trong Kế hoạch tháng 4/2022, trọng 
tâm là từ ngày 19/4 đến hết ngày 26/4/2022, 
Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phối 
hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp 
tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức 
các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp 
với chủ đề hưởng ứng của Ngày Đổi mới 
sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế 
giới năm 2022 ở Việt Nam là: “Sở hữu trí tuệ, 
Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương 
lai tốt đẹp hơn”. 

Theo đó, các hoạt động chính cần được 
quan tâm thực hiện là treo pano, băng rôn, 
áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu 
vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan 
và các địa điểm phù hợp khác; Phối hợp với 

các cơ quan phát thanh, truyền hình, đăng 
tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt 
động đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ; Tổ 
chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao 
lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về đổi mới sáng 
tạo, sở hữu trí tuệ; Xây dựng và giới thiệu 
các phóng sự, các chương trình, tài liệu trực 
tuyến, hoặc tổ chức các cuộc thi, diễn đàn 
trên các nền tảng mạng xã hội, các website 
có nội dung liên quan đến chủ đề Ngày Đổi 
mới sáng tạo thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới năm 2022 nhằm tăng cường sự quan 
tâm, tương tác của cộng đồng.  

Một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng 
thông điệp, chủ đề Ngày Đổi mới sáng tạo thế 
giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022: 

Thế hệ trẻ là lực lượng tiên phong thực hiện 
đổi mới sáng tạo và phát triển tài sản trí tuệ. 

Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì 
tương lai tốt đẹp hơn. 

Sở hữu trí tuệ - công cụ hữu hiệu để phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Văn hóa sở hữu trí tuệ - Nét đẹp của Thế 
hệ trẻ hôm nay. 

Đổi mới sáng tạo - Khơi nguồn tri thức. 

Đổi mới sáng tạo - Nền tảng thúc đẩy 
phát triển quốc gia hiện đại. 

Đổi mới sáng tạo - Nâng cao giá trị cuộc sống. 

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm 
tuyên truyền Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 
và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2022,  
thông tin Khoa học và Công nghệ Thanh 

TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THẾ GIỚI 
VÀ NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI
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Hóa xin được giới thiệu toàn văn nội dung 
Thông điệp năm nay của Tổng Giám đốc 
WIPO: 

“Ngày 26 tháng 4 hằng năm, chúng ta kỷ 
niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để cùng tìm 
hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) 
trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. 
Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ghi nhận 
tiềm năng to lớn của giới trẻ trong việc tìm ra 
các giải pháp mới và tốt hơn hỗ trợ sự chuyển 
đổi đến một tương lai bền vững. 

Những người trẻ trên toàn thế giới đang 
chấp nhận những thách thức của sự đổi mới 
sáng tạo, sử dụng năng lượng và sự khéo 
léo, trí tò mò và sự sáng tạo của mình để đi 
tới một tương lai tốt đẹp hơn. Những bộ óc 
đổi mới, năng động và sáng tạo đang giúp 
thúc đẩy những thay đổi mà chúng ta cần để 
hướng tới một tương lai bền vững hơn. Hãy 
cùng khám phá cách thức mà quyền SHTT 
có thể hỗ trợ thế hệ trẻ ngày mai kiến tạo 
một tương lai tốt đẹp hơn. 

Năm nay, chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ 
thế giới 2022 là “Sở hữu trí tuệ và Thế hệ trẻ: 
Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp 
hơn” và tôn vinh những đổi mới và sáng tạo 
do thanh niên dẫn dắt. 

Tuổi trẻ ngày nay là một nguồn sáng tạo 
và khéo léo đáng kinh ngạc và chưa được 
khai thác. Những quan điểm mới mẻ, giàu 
năng lượng, trí tò mò và ý thức “có thể làm 
được”, chưa kể đến sự khao khát về một 
tương lai tốt đẹp hơn đã và đang định hình lại 
các phương pháp tiếp cận và thúc đẩy hành 
động vì đổi mới sáng tạo và thay đổi. 

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022 là cơ hội 
để những người trẻ tìm hiểu cách thức mà 
quyền SHTT có thể hỗ trợ các mục tiêu của 
họ, giúp biến ý tưởng của họ thành hiện 
thực, tạo thu nhập, tạo việc làm và tác động 
tích cực đến thế giới xung quanh. Với quyền 
SHTT, những người trẻ tuổi được tiếp cận 
một số công cụ chính mà họ cần để thúc đẩy 
tham vọng của mình. 

Qua cuộc vận động hưởng ứng, những 
người trẻ tuổi sẽ có thể hiểu rõ hơn về cách 
các công cụ của hệ thống SHTT - nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, sáng 
chế, giống cây trồng, chỉ dẫn địa lý, bí mật 
kinh doanh và các đối tượng khác - có thể hỗ 
trợ họ thực hiện tham vọng xây dựng một 
tương lai tốt đẹp hơn. 

Chúng tôi cũng xem xét kỹ hơn vai trò của 
WIPO trong việc hỗ trợ các nỗ lực của quốc 
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gia và khu vực tạo ra môi trường pháp lý và 
chính sách cho các nhà sáng chế, người 
sáng tạo và nhà doanh nghiệp trẻ phát triển. 

Năm ngoái, chúng ta đã chứng kiến sự 
tham gia kỷ lục trong Ngày Sở hữu trí tuệ thế 
giới. Với sự giúp đỡ của bạn, Ngày Sở hữu trí 
tuệ thế giới 2022 sẽ đạt tầm cao mới. 

Những người trẻ tuổi là những nhà đổi mới, 
nhà sáng tạo và nhà doanh nghiệp của ngày 
mai. Bằng sự sáng tạo và khéo léo của mình, 
những người trẻ tuổi ở mọi khu vực đang thúc 
đẩy sự thay đổi và tạo ra những con đường 
đến một tương lai tốt đẹp hơn. Ngày Sở hữu 
trí tuệ thế giới 2022 vinh danh thế hệ những 
người tạo ra sự thay đổi thú vị này. 

Hưởng ứng ngày 26 tháng 4 năm 2022. 
Hãy cùng chúng tôi tôn vinh sự khéo léo, 
sáng tạo, tầm nhìn và lòng dũng cảm của 
những nhà sáng tạo, nhà sáng chế và nhà 
doanh nghiệp trẻ của thế giới để xây dựng 
một tương lai tốt đẹp hơn. 

Thế hệ Z và Thế hệ thiên niên kỷ: Những 
nhà sáng tạo của tương lai. 

Những người trẻ tuổi ngày nay là một 
nguồn sáng tạo và khéo léo đáng kinh ngạc 
và chưa được khai thác. Hiện nay, thế giới có 
khoảng 1,8 tỷ người trẻ tuổi (đến 24 tuổi). 
Chín mươi phần trăm trong số họ sống ở các 
nước đang phát triển. Tỷ lệ người trẻ (dưới 
35 tuổi) sẽ tăng lên trong những năm tới. Ở 
tất cả các khu vực, những người trẻ tuổi là 
tác nhân tự nhiên của sự thay đổi, của 
những con đường dẫn đến một tương lai tốt 
đẹp hơn. 

Thế hệ thiên niên kỷ và thế hệ Z là những 
người tạo ra sự thay đổi; họ là những người 
thực dụng, dám nói và dám chấp nhận thách 
thức. Những người trẻ ngày nay là những con 
người bẩm sinh của kỹ thuật số. Họ lớn lên 
trong một thế giới kết nối với điện thoại di 
động và internet, nơi làn ranh giữa thế giới 
vật lý và kỹ thuật số bị xóa nhòa. Điều này đã 
định hình nên một thế hệ được cho là có tinh 
thần kinh doanh, đổi mới và sáng tạo nhất. 

Kêu gọi tất cả những người trẻ tuổi, dù 
tham vọng của bạn đặt ở đâu - nghệ thuật, 
khoa học, công nghệ - thì tư duy đổi mới 
và sáng tạo được hỗ trợ bởi quyền SHTT 
sẽ giúp bạn tạo ra sự khác biệt. Vì vậy, 
hãy tham gia vào cuộc vận động hưởng 
ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay 
và tìm ra những gì mà SHTT có thể làm 
cho bạn. 

Đối với các nhà hoạch định chính sách, 
chúng tôi kêu gọi các quý vị hãy lắng nghe 
những mong muốn và mối quan tâm của các 
nhà sáng chế, các nhà sáng tạo và nhà 
doanh nghiệp trẻ, đồng thời phát triển các 
chính sách và chương trình nuôi dưỡng và 
hỗ trợ những nỗ lực đổi mới của họ vì một 
tương lai tốt đẹp hơn. 

Với những hạn chế liên quan đến dịch 
COVID đang diễn ra, Ngày Sở hữu trí tuệ thế 
giới 2022 sẽ là một cuộc vận động hưởng 
ứng kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp”.  

(Dịch từ bản tiếng Anh của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới - Nguồn Cục SHTT)
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NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

Trí thức là những người lao động trí óc, 
có trình độ học vấn cao về lĩnh vực 
chuyên môn nhất định, có năng lực tư 

duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu 
tri thức, tạo ra sản phẩm tinh thần và vật 
chất có giá trị đối với xã hội. Trí thức KH&CN 
là những người trí thức làm việc trong lĩnh 
vực KH&CN. Hiện nay, đội ngũ trí thức KH&CN 
tỉnh Thanh Hóa có trên 15 vạn người (trong 
đó có 26 phó giáo sư; trên 200 tiến sĩ; gần 
5.000 nghìn thạc sỹ) đang công tác trong 
các cơ quan Đảng, nhà nước, lực lượng vũ 
trang; các trường đại học, viện nghiên cứu, 
các tổ chức khoa học và công nghệ, đơn vị 
sự nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội 
khác; các doanh nghiệp và một bộ phận 
không nhỏ là những trí thức trong đội ngũ 
cán bộ hưu trí đang hoạt động trong hệ 
thống của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, 
các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp. 
Riêng trong hệ thống Liên hiệp các Hội 
KH&KT tỉnh có 9.704 hội viên trình độ đại 
học trở lên trên tổng số 23.261 hội viên 
(13 PGS, 150 tiến sỹ và 1.500 thạc sỹ) đang 
tham gia hoạt động trong 32 hội thành viên, 
6 trung tâm KH&CN, 05 đơn vị hội viên liên 
kết; cùng với sự phát triển của tỉnh, đội ngũ 
trí thức KH&CN đã có sự tăng nhanh về số 
lượng, chất lượng cũng được nâng lên. Đây 

là một nguồn lực trí tuệ rất lớn, trong đó 
nhiều trí thức nguyên là cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ chuyên môn chủ chốt công tác trong 
các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố, 
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh; là 
lực lượng lao động đã được đào tạo chuyên 
môn, kỹ thuật, nghiệp vụ bài bản, có nhiều 
kinh nghiệm trong công tác và đã được tích 
lũy, chọn lọc, có khả năng tham gia đóng 
góp ý kiến, tư vấn, phản biện đối với các vấn 
đề kinh tế - xã hội của tỉnh.  

1. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
cấp ủy, chính quyền tỉnh đối với đội ngũ 
trí thức KH&CN 

Trong các giai đoạn vừa qua, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
để các cấp, các ngành, địa phương quan 
tâm đến công tác trí thức; tỉnh đã có nhiều 
chủ trương quan trọng phát triển đội ngũ trí 
thức nói chung, trong đó có bộ phận không 
nhỏ trí thức KH&CN: (i) Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy ban hành Kế hoạch số 166-KH/TU ngày 
16/8/2019 thực hiện Kết luận số 52-KL/TW 
của Ban Bí thư (khóa XII) nhằm tăng cường 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ 
trí thức của tỉnh ngày càng vững mạnh. Chỉ 
đạo phát triển giáo dục đại học, cao đẳng để 
thu hút trí thức KH&CN vào làm việc. (ii) Ban 

PHÁT HUY TRÍ TUỆ VÀ ĐÓNG GÓP 
CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA 
TRONG THỜI KỲ MỚI 

 
    TS. Nguyễn Văn Phát *

* Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa.
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hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích 
đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, 
trình chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ cho 
đội ngũ trí thức; chính sách khen thưởng đối 
với trí thức có công trình nghiên cứu khoa 
học xuất sắc, đạt giải cao trong nghiên của 
khoa học và phát triển công nghệ; các quy 
định “Tôn vinh trí thức tiêu biểu” đạt thành 
tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, đổi mới, sáng 
tạo kỹ thuật, “Quy chế tiếp xúc, gặp gỡ, 
tham vấn và đối thoại giữa đội ngũ trí thức 
với lãnh đạo tỉnh”. Việc ban hành các  cơ 
chế, chính sách, quy định trên là nhằm động 
viên, khích lệ trí thức tích cực tiến quân vào 
hoạt động KH&CN, phục vụ xây dựng phát 
triển tỉnh nhà. (iii) Để tiếp tục đẩy mạnh 
công tác trí thức KH&CN, bên cạnh các chủ 
trương, quyết sách trên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU 
ngày 08/3/2021 thực hiện Kết luận số 93-
KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tiếp tục đổi 
mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh (mái nhà chung của đội ngũ trí 
thức KH&CN) trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; ngoài ra tỉnh cũng 
đã có nhiều chỉ đạo nhằm xây dựng và phát 
triển Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Thông 
qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền, Liên hiệp các Hội KH&KT đã 
tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, 
cấp ủy huyện, thị, thành và phấn đấu vươn 
lên làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, 
xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội, đại 
diện của trí thức KH&CN của tỉnh, là đầu 
mối tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền 
trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí 
tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức 
KH&CN vào công cuộc phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. 

2. Những kết quả về phát huy trí tuệ và 
đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN 
trong tỉnh thời gian qua 

Đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh đã có 
những đóng góp quan trọng và to lớn đối với 
quá trình xây dựng phát triển tỉnh nhà nói 
chung và phát triển KH&CN nói riêng, một 
số đóng góp chính đó là: (i) Bộ phận trí thức 
tham gia công tác lãnh đạo, quản lý đã phát 
huy trí tuệ có nhiều đóng góp trong việc 
tham gia ý kiến, đề xuất về những vấn đề 
chung, những vấn đề mang tính đặc thù về 
KH&CN gắn với kinh tế - xã hội, quốc phòng - 
an ninh, địa chính trị, lịch sử của địa phương 
với các bộ, ban, ngành trung ương khi tham 
mưu, đề xuất hoạch định các chủ trương, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, nhất là trong lĩnh vực KH&CN. (ii) Trực 
tiếp đối với địa phương, đội ngũ trí thức 
KH&CN của tỉnh đã tích cực, chủ động tham 
gia ý kiến đóng góp với cấp ủy, chính quyền, 
đoàn thể, các sở, ban, ngành, địa phương 
trong tỉnh về các vấn đề phục vụ phát triển 
của tỉnh như: Xây dựng luận cứ khoa học 
phục vụ ban hành các chủ trương, cơ chế, 
chính sách, các chương trình, đề án, dự án 
lớn, trọng tâm của tỉnh, ngành, huyện, thị xã 
và thành phố trong tỉnh thông qua các hoạt 
động tham mưu, đề xuất; tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, giáo dục và đào tạo, 
chăm sóc sức khỏe; bảo vệ tài nguyên - môi 
trường. (iii) Bộ phận trí thức trực tiếp công tác 
trong cơ quan quản lý nhà nước, trong các 
đơn vị sự nghiệp KH&CN; các tổ chức, doanh 
nghiệp KH&CN đã tích cực nghiên cứu tham 
mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền về cơ 
chế, chính sách khuyến khích phát triển 
KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
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tham gia các hoạt động tư vấn, đánh giá, 
thẩm định các chương trình, đề án, dự án do 
các ngành kinh tế - xã hội xây dựng; đề xuất 
việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước triển khai 
vào địa bàn tỉnh; tham mưu, tổ chức thực 
hiện việc cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp trong các chương trọng tâm, khâu 
đột phá về KH&CN theo nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh trong các nhiệm kỳ qua đã đề 
ra. (iv) Nhiều trí thức, nhà khoa học trẻ đã 
thể hiện được tính năng động, sáng tạo, 
thích ứng nhanh với sự phát triển của 
KH&CN trong nước và quốc tế, có khả năng 
nắm bắt kiến thức mới, tiến bộ KH&CN mới 
từ bên ngoài đề xuất triển khai nhiệm vụ 
nghiên cứu, phát triển vào địa bàn tỉnh,có 
trình độ và khả năng tham gia đóng góp 
nâng cao chất lượng công tác tư vấn, phản 
biện, đề xuất, các giải pháp, đóng góp ý 
kiến phát triển kinh tế - xã hội. (v) Đội ngũ 
trí thức hoạt động trong hệ thống liên hiệp 
hội là lực lượng trụ cột đóng góp sáng tạo 
trong “Hội thi sáng tạo kỹ thuật”, “Giải 
thưởng sáng tạo Việt Nam”; tích cực tham 
gia ý kiến đóng góp vào các hoạt động giám 
sát và phản biện xã hội do MTTQ tỉnh chủ 
trì; chủ động đề xuất hội viên tham gia làm 
thành viên của nhiều hội đồng KH&CN, hội 
đồng tư vấn, hội đồng thẩm định do các cơ 
quan nhà nước thành lập qua đó đã phản 
ánh trung thực, khách quan ý kiến của đội 
ngũ trí thức của tỉnh vào xây dựng chủ 
trương, đường lối, chính sách, pháp luật và 
thực hiện hiệu quả các chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích 
cực cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh 
đưa tỉnh ta ngày càng phát triển, đời sống 
của nhân dân ngày càng được nâng lên. 

Phát huy trí tuệ và đóng góp của đội ngũ trí 
thức KH&CN của tỉnh đã góp phần từng 
bước nâng cao trình độ khoa học và công 
nghệ của tỉnh, nhiều lĩnh vực đã vươn lên 
tiếp cận trong nhóm trình độ cao của đất 
nước; hoạt động của đội ngũ trí thức 
KH&CN trong các lĩnh vực đã góp phần 
quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. 

Bên cạnh những đóng góp của đội ngũ trí 
thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, thông qua phản ánh dư luận xã 
hội, từ một số cuộc hội thảo cho thấy việc 
phát huy trí tuệ và đóng góp của đội ngũ trí 
thức KH&CN trong tỉnh còn có một số tồn 
tại, hạn chế sau: (1) Những hạn chế trong 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có nguyên 
nhân xuất phát từ hạn chế, yếu kém về năng 
lực, trí tuệ, tâm huyết trong thực hiện chức 
trách nhiệm vụ được giao của đội ngũ trí 
thức KH&CN. (ii) Số lượng và chất lượng trí 
thức KH&CN của tỉnh chưa đáp ứng được với 
yêu cầu phát triển của tỉnh. Cơ cấu đội ngũ 
trí thức KH&CN còn bất hợp lý về ngành 
nghề, độ tuổi, giới tính. Trí thức KH&CN đầu 
ngành trên các lĩnh vực còn ít, chưa có 
nhiều tập thể khoa học và công nghệ mạnh. 
(iii) Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ chưa thật sự thiết thực và 
hiệu quả, chưa gắn bó mật thiết với thực tiễn 
sản xuất, kinh doanh và đời sống; còn một 
số lĩnh vực KH&CN chưa bắt kịp với tiến bộ 
chung của đất nước. (iv) Trình độ của trí thức 
KH&CN ở các cơ sở nghiên cứu, trường đại 
học chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển 
của tỉnh; năng lực sáng tạo, khả năng thực 
hành và ứng dụng, ngoại ngữ, hiểu biết về 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn 
hạn chế. (v) Một bộ phận trí thức KH&CN, kể 
cả người có học vấn cao, còn thiếu tự tin; có 
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biểu hiện chạy theo bằng cấp, chưa tạo 
được các nhóm nghiên cứu mạnh, một số trí 
thức không thường xuyên học hỏi, tìm tòi, 
trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, thiếu chí khí 
và hoài bão, chạy theo lợi ích trước mắt. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những 
tồn tại, hạn chế trên, trong đó cần chú ý đến 
nguyên nhân: Công tác xây dựng, phát triển 
đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng 
mức; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ 
trí thức KH&CN còn hạn chế, chưa được 
thường xuyên; chưa có những giải pháp phù 
hợp để phát huy trí tuệ, tiềm năng và sự 
đóng góp của đội ngũ trí thức KH&CN đối với 
sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về công tác trí thức KH&CN chậm đưa 
vào cuộc sống, chưa thực hiện đầy đủ. 

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm 
phát huy trí tuệ và đóng góp của đội ngũ 
trí thức KH&CN đối với sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh trong tình hình mới 

Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt 
được, đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn 
chế trong việc phát huy trí tuệ và đóng góp 
của đội ngũ trí thức KH&CN đối với sự 
phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn 
mới đề nghị với cấp ủy, chính quyền tỉnh 
cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, 
các ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ 
và giải pháp sau: 

(1). Đẩy mạnh việc triển khai, quán triệt 
và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của 
Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 
Ban Bí thư, của Tỉnh ủy về vai trò, vị trí, 
nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh 
trong toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn 
mới; tiếp tục nghiên cứu ban hành một số cơ 

chế, chính sách, quy chế, quy định nhằm 
nâng cao hiệu quả tập hợp và phát huy trí 
tuệ, sức sáng tạo và đóng góp của đội ngũ 
trí thức KH&CN của tỉnh trên tất cả các lĩnh 
vực của hoạt động kinh tế - xã hội; cụ thể 
hóa chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà 
nước, tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đối 
với Liên hiệp các Hội KH&KT và các hội 
thành viên. Tăng cường thực hiện việc đôn 
đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ 
trương của Đảng, của Tỉnh ủy về đội ngũ trí 
thức và Liên hiệp Hội, đặc biệt cần chú trọng 
tổng kết thực tiễn, đề ra những chủ trương 
lãnh đạo và cơ chế, chính sách mới, phù hợp 
trong vấn đề này. 

(2). Tập trung xây dựng Liên hiệp các Hội 
KH&KT tỉnh trở thành một tổ chức chính trị - 
xã hội vững mạnh, phát huy tốt vai trò tập 
hợp và động viên đội ngũ trí thức KH&CN 
tham gia vào các vấn đề lớn của tỉnh. Xây 
dựng và phát triển các hội thành viên và tổ 
chức KH&CN trực thuộc cả về số lượng, chất 
lượng hoạt động; trở thành trung tâm thu hút 
phát huy trí tuệ và đóng góp của đội ngũ trí 
thức KH&CN của tỉnh tích cực tham gia hoạt 
động phát triển KH&CN đóng thực sự vào sự 
phát triển KT-XH của tỉnh một cách thiết thực 
và hiệu quả.  

(3). Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà 
nước của tỉnh: (i) Căn cứ vào các chủ trương 
lãnh đạo của cấp ủy cần cụ thể hóa nội 
dung phát huy trí tuệ và đóng góp của đội ngũ 
trí thức KH&CN thuộc phạm vi quản lý của 
mình. (ii) Phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các  
Hội KH&KT và các hội chuyên ngành thành 
viên của tỉnh thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực 
quản lý tổ chức các hoạt động xây dựng đội 
ngũ trí thức của ngành, cấp mình ngày càng 
vững mạnh về mọi mặt. (iii) Xác định rõ các 
nhiệm vụ quan trọng của ngành, lĩnh vực với 
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quan điểm vì sự phát triển cần đặt hàng, tiếp 
nhận kết quả tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT và các 
hội chuyên ngành. (iv) Xác định chủ trương, 
đưa ra kế hoạch, lộ trình và trách nhiệm 
chuyển giao thực hiện thí điểm một số dịch 
vụ hành chính công cho các tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp; xây dựng cơ chế giúp các tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp được tiếp cận 
thông tin và nguồn lực để thực hiện nhiệm 
vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. 
(v) Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động của Liên hiệp Hội để tập hợp, 
đoàn kết và tạo môi trường, điều kiện thuận 
lợi phát huy trí tuệ của trí thức tham gia tích 
cực công cuộc phát triển của tỉnh trong toàn 
bộ hệ thống chính trị; chú trọng xây dựng 
hoàn thiện tổ chức và bộ máy của Liên hiệp 
hội KH&KT tỉnh. 

(4). Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh 
nghiên cứu đề xuất tổ chức các diễn đàn 
khoa học chuyên nghiệp về những vấn đề 
lớn được xã hội quan tâm, thực hiện phát 
huy dân chủ, tạo môi trường, cơ hội để đội 
ngũ trí thức KH&CN trong tỉnh được trình 
bày quan điểm, chính kiến và đóng góp ý 
kiến, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và 
phát triển của tỉnh; xây dựng môi trường 
hội tụ tiếng nói của trí thức, trực tiếp 
chuyển tải ý kiến, nguyện vọng của trí thức 
đến với Lãnh đạo tỉnh; gắn việc tổ chức 
diễn đàn với công tác tư tưởng của đội ngũ 
trí thức KH&CN. Tổ chức tốt nội dung và 
điều kiện Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham 
vấn, đối thoại định kỳ hàng năm giữa đội 
ngũ trí thức với lãnh đạo tỉnh; “Diễn đàn tôn 
vinh trí thức tiêu biểu”; xây dựng môi 
trường và điều kiện ươm mầm sáng tạo để 
“Hội thi sáng tạo kỹ thuật”, “Giải thưởng 
sáng tạo KH&CN”, “Cuộc thi sáng tạo 

thanh, thiếu niên nhi đồng” cấp tỉnh và đề 
cử tham gia cấp quốc gia và toàn quốc đạt 
giải cao, đồng thời triển khai kết quả vào 
sản xuất và đời sống một cách thiết thực và 
hiệu quả. Phát huy được vai trò nòng cốt 
của đội ngũ trí thức KH&CN của tỉnh trong 
việc tổ chức các phong trào quần chúng 
tiến quân vào khoa học kỹ thuật; chủ động 
kết nối và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan 
quản lý nhà nước (Sở KH&CN, các sở quản 
lý lĩnh vực kinh tế - xã hội) để giải quyết 
những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội liên 
quan đến lĩnh vực hoạt động chuyên môn.  

(5). Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh cùng 
với các hội chuyên ngành thành viên cần 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tư vấn, 
phản biện và giám định xã hội được UBND 
tỉnh giao hằng năm; tập trung nâng cao chất 
lượng tư vấn giải quyết những vấn đề lớn, 
bức xúc của tỉnh về phát triển KH-CN, giáo 
dục - đào tạo, bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, tăng trưởng kinh tế. Thực hiện các 
giải pháp đã được nêu trong các văn bản 
lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, tạo nên sự đổi mới mạnh mẽ về 
nội dung và phương thức hoạt động để Liên 
hiệp các Hội KH&KT tỉnh thực sự trở thành 
một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh của 
trí thức KH-CN của tỉnh.  

Chú trọng phát huy dân chủ, tăng cường 
tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức 
KH&CN để thực hiện thật tốt các giải pháp 
nêu trên, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thực 
hiện thành công quan điểm, mục tiêu: “Phát 
huy trí tuệ và đóng góp của đội ngũ trí thức 
khoa học và công nghệ góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa trong 
thời kỳ mới”. 



10 SỐ 01/2022

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI

1. Mở đầu 

Phát triển tài sản trí tuệ (TSTT) và thúc 
đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (ĐMST) 
hiện nay đang thu hút sự quan tâm của toàn 
xã hội, đặc biệt là đối với các trường đại học, 
viện nghiên cứu. Đảng và Nhà nước luôn coi 
khoa học và công nghệ là quốc sách hàng 
đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, 
nền tảng và nhân tố quyết định thắng lợi của 
công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
hội nhập quốc tế của đất nước. Trong những 
năm qua, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã 
có nhiều chủ trương, chính sách, nghị quyết, 
nghị định, thông tư để phát triển khoa học và 
công nghệ nói chung và thúc đẩy ĐMST, khai 
thác TSTT đối với trường đại học, viện nghiên 
cứu nói riêng, được thể hiện qua: Văn kiện 
Đại hội XIII của Đảng; Luật KH&CN năm 
2013; Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung 2018; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ năm 2009; Quyết định số 
2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030; Nghị 
quyết số 50/NQ-CP năm 2021 của Chính 
phủ về Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tư 22 
năm 2011 của Bộ GD&ĐT Quy định về hoạt 

động khoa học và công nghệ trong các cơ sở 
giáo dục đại học. 

Đối với tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chính trị đã 
ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 
05/8/2020 về xây dựng và phát triển tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045. Để hiện thực hóa Nghị quyết 58 của Bộ 
Chính trị, Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành 
các nghị quyết, chương trình hành động và 
kế hoạch hành động cụ thể để triển khai 
các nội dung mà Nghị quyết 58 của Bộ 
Chính trị đề ra. Nghị quyết Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 về phương hướng, mục tiêu 
đã khẳng định “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, 
ứng dụng khoa học và công nghệ; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các 
hoạt động văn hóa - xã hội”. Trong văn kiện 
đã đưa ra khâu đột phá về “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”, với nhiệm vụ 
“Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ 
trong tất cả các lĩnh vực; khuyến khích ứng 
dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư để tạo đột phá trong 

HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ, THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP, 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

 

PGS.TS. Bùi Văn Dũng *, 
PGS.TS. Đinh Ngọc Thức ** 

* Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. 
** PTP QL KH&CN - Trường Đại học Hồng Đức.
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phát triển kinh tế - xã hội”. UBND tỉnh Thanh 
Hóa đã ban hành các quyết định về KHCN và 
ĐMST như Quyết định số 5060 ngày 
25/11/2020 về việc phê duyệt Đề án “Phát 
triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”; 
Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 
về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 
2021 - 2025; Quyết định số 5519/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2021 về việc phê duyệt “Chương 
trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa 
học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 
2021 - 2025”.  

2. Hoạt động sở hữu trí tuệ, khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo tại Trường Đại 
học Hồng Đức 

Trường Đại học Hồng Đức (ĐHHĐ) là 
trường đại học công lập đa ngành, trực thuộc 
UBND tỉnh Thanh Hóa và chịu sự quản lý nhà 
nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trải qua 
25 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường 
không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, khai thác TSTT, thúc 
đẩy khởi nghiệp ĐMST phục vụ các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất 
nước. Ngay từ những ngày đầu thành lập, 
Trường Đại học Hồng Đức đã rất chú trọng 
đến sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ 
trong Trường. Ngày 10/10/2008, Nhà trường 
đã ra Quyết định số 1008/QĐ-ĐHHĐ ban 
hành Quy định về quyền sở hữu trí tuệ trong 
Trường Đại học Hồng Đức. Đến năm 2016, 
trên cơ sở rà soát, điều chỉnh và bổ sung cho 
phù hợp với các quy định mới của các bộ, 
ngành, của Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, ngày 
10/11/2016 Nhà trường đã ra Quyết định số 
2797/QĐ-ĐHHĐ ban hành Quy định về 
quyền sở hữu trí tuệ trong Trường Đại học 

Hồng Đức. Bên cạnh đó, Nhà trường đã ban 
hành Quyết định số 1007 ngày 10/10/2008 
về Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức 
trong các hoạt động Khoa học và Công nghệ - 
Trường Đại học Hồng Đức. Đến năm 2017, 
trên cơ sở rà soát và điều chỉnh cho phù hợp 
với các quy định của các bộ, ngành,  ngày 
29/12/2017 Nhà trường đã ban hành Quyết 
định 2514/QĐ-ĐHHĐ về việc “Quy định Tiêu 
chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt 
động khoa học và công nghệ của Trường Đại 
học Hồng Đức”. 

Về hoạt động nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, trong 5 năm qua, đội 
ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã 
chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện 293 đề tài, 
dự án KH&CN các cấp, trong đó 11 đề tài, dự 
án cấp quốc gia và tương đương, 27 đề tài 
cấp bộ, 40 đề tài, dự án cấp tỉnh, 215 đề tài 
cấp cơ sở. Chất lượng các đề tài ngày càng 
được nâng cao, sản phẩm đề tài ngày càng 
có sự gắn kết với thực tế sản xuất và đời 
sống, có địa chỉ áp dụng, có tiếp nhận, triển 
khai ứng dụng của các đơn vị đặt hàng. Một 
số đề tài, dự án có phạm vi, quy mô lớn, nội 
dung liên ngành, giải quyết các vấn đề thời 
sự mà thực tiễn đang đặt ra như: Xây dựng 
các mô hình phục vụ chương trình phát triển 
nông thôn miền núi; Ứng dụng công nghệ 
trong sản xuất nông nghiệp thích ứng biến 
đổi khí hậu; bảo tồn quỹ gen; Công nghệ nhà 
thông minh; đổi mới sáng tạo khởi nghiệp. 
Một số sản phẩm nghiên cứu của Nhà trường 
đã được thương mại hóa để thúc đẩy sản xuất 
phát triển như: Giống lúa HĐ9; Bơm thủy 
năng HĐBT; hệ thống điều khiển nhà trạm 
viễn thông. 

Về công bố kết quả nghiên cứu, giai đoạn 
2017 - 2021, cán bộ, giảng viên toàn Trường 
đã công bố 2.268 bài báo trên các tạp chí 
khoa học chuyên ngành, trong đó có 297 bài 
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báo công bố trên các tạp chí quốc tế, 247 bài 
báo thuộc danh mục Web of Science, 
Scopus. Năm 2019, Trường ĐHHĐ được 
Webometrics (Bảng xếp hạng đại học thế giới 
của Tây Ban Nha) xếp hạng 49/256 cơ sở 
giáo dục đại học có công bố quốc tế tốt nhất 
Việt Nam; Năm 2020 được xếp thứ 36/100 
trường đại học tốt nhất Việt Nam. Đến năm 
2021, Trường ĐHHĐ được xếp thứ 30 trong 
top 100 trường đại học tốt nhất ở Việt Nam 
hiện nay, sau ba năm tính từ năm 2019, 
Trường đã tăng 19 bậc trong bảng xếp hạng 
của Webometrics. 

Trong thời gian vừa qua, Trường đã trực 
tiếp và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà 
nước, các trường đại học tổ chức các hội 
thảo, các chương trình nhằm mục tiêu thúc 
đẩy khởi nghiệp, ĐMST và khai thác SHTT. 
Tháng 11/2021, Trường Đại học Hồng Đức 
tham dự Hội thảo trực tuyến “Định hướng, nội 
dung hoạt động Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 - 2025” 
do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với 
Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp 
Khoa học và Công nghệ (NATEC) và Văn 
phòng Đề án 844 tổ chức. Tháng 12/2021, 
Nhà trường đã phối hợp với Cục Sở hữu trí 

tuệ; Cục Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp khoa học công nghệ; Trường Đại học 
Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học Công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội 
thảo trực tuyến “Giải pháp thúc đẩy hình 
thành doanh nghiệp khởi nghiệp từ hoạt động 
khai thác tài sản trí tuệ tại trường đại học, 
viện nghiên cứu”. Hội thảo nằm trong khuôn 
khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Quốc gia - Techfest Việt Nam năm 2021, 
trong đó Trường ĐHHĐ là một điểm cầu khu 
vực miền Trung. 

Năm học 2018 - 2019, Trường Đại học 
Hồng Đức đã phối hợp với Trung tâm Nghiên 
cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở hữu 
trí tuệ tổ chức Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí 
tuệ cho cán bộ giảng viên Nhà trường. Tiếp 
nối chương trình về sở hữu trí tuệ, năm học 
2019 - 2020, Nhà trường đã phối hợp với Cục 
Sở hữu trí tuệ tổ chức các lớp đào tạo, tập 
huấn cho CB, GV và sinh viên năm cuối các 
kiến thức về SHTT, sau khóa học, đã được 
Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận hoàn thành 
khóa đào tạo kiến thức về SHTT. 

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng 
thời hưởng ứng phong trào khởi nghiệp quốc 
gia, Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức 

PGS.TS. Bùi Văn Dũng - 
Hiệu trưởng Nhà trường phát 
biểu tham luận tại Hội thảo trực 
tuyến “Giải pháp thúc đẩy hình 
thành doanh nghiệp khởi nghiệp 
từ hoạt động khai thác tài sản trí 
tuệ tại trường đại học, viện 
nghiên cứu”. 



nhiều hoạt động hỗ trợ cho sinh viên khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh 
vực. Qua đó, trang bị cho sinh viên những 
kiến thức về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, 
khơi dậy đam mê và ươm mầm các ý tưởng 
khởi nghiệp - tạo tiền đề giúp sinh viên có 
thêm động lực, kinh nghiệm trong quá trình 
lập nghiệp. Để hoạt động đào tạo sinh viên 
khởi nghiệp ĐMST đạt hiệu quả, nhà trường 
chú trọng việc trang bị kiến thức về khởi 
nghiệp, sáng tạo cho sinh viên. Năm 2017 -
2018, nhà trường đã phối hợp với Trung tâm 
Hoa Kỳ, Đại sứ quán Mỹ tổ chức các khóa 
đào tạo ươm mầm khởi nghiệp, khởi nghiệp 
thông minh cho hơn 200 lượt sinh viên; giai 
đoạn 2017 - 2020, thực hiện kế hoạch đào 
tạo khởi sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh 
nhân của UBND tỉnh Thanh Hóa, mỗi năm 
đào tạo 3 - 4 lớp cho 300 - 400 sinh viên đang 
học năm thứ 3, năm thứ 4 tại nhà trường. Đặc 
biệt, nhà trường đã được Bộ Khoa học và 
Công nghệ giao thực hiện nhiệm vụ của Đề 
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 
quốc gia đến năm 2025”, đề án đã đào tạo 
35 chuyên gia khởi nghiệp là cán bộ, giảng 
viên và trang bị kiến thức về khởi nghiệp 
ĐMST cho hơn 600 lượt sinh viên của nhà 
trường. Đồng thời, chú trọng đổi mới chương 
trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực 

người học và đáp ứng yêu cầu của thị trường 
lao động. Chương trình được đổi mới theo 
hướng giảm giờ học lý thuyết, tăng khối lượng 
thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực 
hành nghề nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên 
ra trường tự tin tiếp cận với công việc. Nhà 
trường cũng mở rộng mối quan hệ hợp tác với 
các doanh nghiệp, tranh thủ được sự tham 
gia của đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng, 
điều chỉnh chương trình đào tạo, tham gia 
giảng dạy, tổ chức các hoạt động giao lưu với 
doanh nhân, khơi gợi niềm đam mê và bồi 
dưỡng kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên. 

Phong trào sinh viên khởi nghiệp, ý 
tưởng sáng tạo và sinh hoạt các câu lạc bộ 
học thuật trong nhà trường cũng diễn ra sôi 
nổi với các hội thi chuyên môn nghiệp vụ, 
rèn nghề cho sinh viên, tiêu biểu như các 
cuộc thi: Sinh viên khởi nghiệp, Festival 
kinh tế; nghiệp vụ sư phạm; Hướng dẫn 
viên du lịch; hành trình địa lý vì sự phát triển 
bền vững; Giao lưu văn hóa Anh - Việt - 
Mỹ... Đây thực sự là những ngày hội và là 
sân chơi bổ ích cho sinh viên. Thông qua 
các hội thi, kiến thức, nghiệp vụ và ý thức 
nghề nghiệp của sinh viên đã được nâng 
lên rõ rệt, làm cho sinh viên thấy yêu nghề 
và gắn bó với nghề nghiệp. Đặc biệt, để 
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Giảng viên Cục Sở 
hữu trí tuệ và học viên 
Trường Đại học Hồng Đức 
chụp ảnh lưu niệm tại 
khóa đào tạo kiến thức cơ 
bản về sở hữu trí tuệ. 



khơi dậy niềm đam mê, sáng tạo của tuổi 
trẻ, tạo tiền đề cho sinh viên khởi nghiệp 
trong tương lai, nhà trường thường xuyên 
đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên ở tất cả các khoa, các ngành. 
Nhiều đề tài của sinh viên tham gia NCKH ở 
cấp trường, cấp bộ, trong đó một số đề tài 
nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, có ý 
nghĩa trong đời sống thực tế. 

Tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý 
tưởng khởi nghiệp” được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tổ chức quy mô toàn quốc với sự tham 
gia của hơn 200 trường đại học, cao đẳng, 
trung cấp, THPT; đoàn viên, sinh viên nhà 
trường cũng đã có các công trình, dự thi. 
Năm 2018 có 2 dự án tham gia gồm Dự án 
“Nơi bảo tồn và phát triển thương hiệu nước 
mắm truyền thống Ba Làng, Tĩnh Gia, Thanh 
Hóa” và Dự án “Nhà máy sản xuất thuốc nam 
và trồng cây dược liệu”. Năm 2019, có 1 dự 
án dự thi lọt vào top 50 chung kết cuộc thi, đó 
là Dự án “Sản xuất nấm đối kháng, chế phẩm 
sinh học, thuốc sinh học và phân hữu cơ để 
chăm sóc và chữa bệnh cho cây”. Năm 2020, 
cuộc thi tiếp tục được phát động và đoàn 
viên, sinh viên nhà trường có 2 dự án tham 

gia cuộc thi. Tại cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp 
trong đoàn viên, thanh niên” cấp tỉnh, qua 
6 lần tổ chức, đoàn viên, sinh viên Trường 
Đại học Hồng Đức đã tham gia dự thi với gần 
100 ý tưởng sơ loại, có 8 ý tưởng lọt vào 
chung kết. Trong đó có 2 giải Nhì, 4 giải Ba 
và 2 giải Khuyến khích... 

Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
theo tiêu chuẩn quốc gia, có khả năng thích 
ứng với sự đa dạng và sự phát triển không 
ngừng của thị trường lao động; giai đoạn 2021 
- 2025, Trường Đại học Hồng Đức tiếp tục chủ 
động, sáng tạo trong dạy học và NCKH. Đồng 
thời chú trọng công tác khởi nghiệp ĐMST 
nhằm tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi nhất để 
sinh viên phát huy hết khả năng sáng tạo và 
khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, lập nghiệp. 
Đặc biệt, trong Chương trình Hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025, UBND 
tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt cho phép 
Trường Đại học Hồng Đức thành lập “Trung 
tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" đặt 
tại Trường, hiện tại Nhà trường đang hoàn 
thiện đề án và các thủ tục pháp lý để ra mắt 
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Chung kết cuộc thi 
“Sinh viên khởi nghiệp” 
năm học 2020 - 2021.



Trung tâm. Đây sẽ là Trung tâm hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo đầu tiên của tỉnh 
Thanh Hóa để thực hiện các nhiệm vụ, triển 
khai xây dựng cơ chế, chính sách và đào tạo, 
phục vụ cho việc nuôi dưỡng và hỗ trợ các ý 
tưởng nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo cho 
các doanh nghiệp, cho cán bộ, giảng viên 
và mọi đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp; 
thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học và 
chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, tổ 
chức và cá nhân; hỗ trợ cho cán bộ, giảng 
viên và người học tiếp cận và khai thác các 
nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ chức, cá 
nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước về 
lĩnh vực KH&CN, khởi nghiệp sáng tạo. 

3. Chính sách và giải pháp thúc đẩy đổi 
mới sáng tạo và khai thác tài sản trí tuệ 
của Trường Đại học Hồng Đức 

Trường ĐHHĐ luôn chú trọng việc tạo lập 
môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi để 
phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng 
viên. Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên 
cứu cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; Có chính 
sách khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng 
viên tham gia đề xuất, thực hiện đề tài 
KH&CN các cấp, nhất là các đề tài cấp tỉnh, 
cấp Bộ, cấp Nhà nước. Nhà trường sẽ từng 
bước xây dựng các kế hoạch cụ thể bám sát 
vào chủ trương của tỉnh cũng như chiến lược 
phát triển của Nhà trường cho phù hợp với 
thực tiễn, hướng tới các chương trình của 
quốc gia về SHTT và khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. 

Thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu 
của các đề tài, dự án KH&CN, đặc biệt là các 
đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia vào sản 
xuất và đời sống ở các địa phương, ngành, 
lĩnh vực; Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, 
thương mại hóa sản phẩm; 

Thông qua hoạt động chuyển giao công 
nghệ tăng cường mối liên kết, hợp tác giữa 
Nhà trường với các địa phương, đơn vị, doanh 
nghiệp trong hoạt động đào tạo và nghiên 
cứu khoa học. Hợp tác chặt chẽ với doanh 
nghiệp, địa phương trong ứng dụng, chuyển 
giao để ngày càng hoàn thiện chất lượng sản 
phẩm, công nghệ; nhân rộng mô hình và quy 
mô, địa bàn ứng dụng, chuyển giao; 

Ứng dụng, chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu trong và sau khi thực hiện các đề 
tài, dự án của Trường Đại học Hồng Đức. Lựa 
chọn ứng dụng, chuyển giao các sản phẩm 
KH&CN, các kỹ thuật công nghệ mũi nhọn 
kết hợp với ứng dụng, chuyển giao các sản 
phẩm KH&CN từ tất cả các đề tài, dự án các 
cấp. Lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng, 
có giá trị cao, có khả năng thương mại hóa để 
xây dựng sản phẩm mang thương hiệu 
Trường Đại học Hồng Đức; 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất 
phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
Khai thác và ứng dụng CNTT, thực hiện 
chuyển đổi số trong quản lý và điều hành 
các hoạt động của nhà trường. Thực hiện 
quản lý văn bản và giải quyết công việc trên 
môi trường điện tử, triển khai các phần mềm 
hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu 
khoa học, các thủ tục hành chính đối với 
người học được xử lý trực tuyến ở mức độ 3 
và một số thủ tục hành chính được xử lý trực 
tuyến ở mức độ 4; 

Xây dựng và triển khai thực hiện Quy 
hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, 
giảng viên đến năm 2025 và triển khai chính 
sách hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa đối với cán 
bộ, giảng viên đi đào tạo sau đại học. Nhà 
trường đã ban hành và triển khai chính sách 
hỗ trợ, khen thưởng đối với tác giả các bài 
báo, công trình khoa học được công bố trên 
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tạp chí quốc tế và tạp chí khoa học uy tín 
trong nước. Hằng năm, Nhà trường sẽ triển 
khai công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 
nhằm bảo đảm lợi ích của đội ngũ cán bộ, 
giảng viên khi chuyển giao đề tài khoa học và 
công nghệ, sáng chế và khuyến khích đội 
ngũ cán bộ, giảng viên gia tăng sự cống hiến, 
đóng góp cho hoạt động đào tạo, khoa học và 
công nghệ. 

4. Kết luận 

Trong những năm qua, Trường Đại học 
Hồng Đức đã có những đóng góp nhất định 
trong việc đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh 
vực, chất lượng, trình độ cao, Trường là địa 
chỉ tin cậy, có uy tín về nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ ở một số 
chuyên ngành mũi nhọn thuộc các ngành 
khoa học tự nhiên, khoa học giáo dục, khoa 
học xã hội, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - 
ngư nghiệp, kinh tế đạt trình độ ngang tầm 
với các trường đại học lớn trong cả nước, 
góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, 
văn hóa và giáo dục của địa phương cũng 
như của cả nước. Thời gian tới, Nhà trường 
tiếp tục tập trung vào quản lý, khai thác và 
phát triển các tài sản trí tuệ trong Trường, 
hợp tác sâu rộng với cộng đồng doanh 
nghiệp để chuyển giao khoa học, công 
nghệ; đào tạo, hỗ trợ, tư vấn cho cán bộ, 
giảng viên và người học tiếp cận và khai 
thác các nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài nước về 
KHCN và ĐMST nhằm phát triển hoạt động 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với phát 
triển bền vững, góp phần thực hiện thành 
công Chương trình phát triển trí tuệ đến 
năm 2030 của Chính phủ và Chương trình 
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 
2021 - 2025.  
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5. Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 
24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến 
năm 2030. 

6. Nghị quyết số 50/NQ-CP năm 2021 của Chính 
phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng. 

7. Thông tư 22/2011/TT-BGDĐT ngày 
30/5/2011 của Bộ GD&ĐT Quy định về hoạt động 
khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục 
đại học. 

8. 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. 

9. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

10. Quyết định số 5060 ngày 25/11/2020 về 
việc phê duyệt Đề án: “Phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Thanh Hóa, giai 
đoạn 2021 - 2025”. 

11. Quyết định số 4408/QĐ-UBND ngày 
05/11/2021 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 
2021 - 2025. 

12. Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 
30/12/2021 về việc phê duyệt “Chương trình Hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025”. 

13. Báo cáo tổng kết hoạt động khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo hằng năm của Trường 
Đại học Hồng Đức giai đoạn 2016 - 2021. 
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Ngày nay, Sở hữu trí tuệ được khẳng 
định là “một công cụ đắc lực để phát 
triển kinh tế - xã hội”, cho nên việc 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo 
ra môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đây là 
động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút 
chuyển giao công nghệ, nhận được đầu tư 
nước ngoài. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
hiện nay, cùng với sự luân chuyển mạnh mẽ 
và liên tục của các tài sản hữu hình cũng như 
tài sản vô hình giữa các quốc gia, việc bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) còn góp phần 
bảo vệ lợi ích quốc gia. 

“Bảo hộ quyền SHTT là nghĩa vụ bắt buộc 
và là điều kiện tiên quyết đối với các quốc gia 
là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới 
và với những quốc gia muốn trở thành thành 
viên của Tổ chức này. Nhiều nước, đặc biệt là 
các nước phát triển, đã coi việc bảo hộ quyền 
SHTT là một điều kiện không thể thiếu để 
thiết lập mối quan hệ thương mại, việc thực 
hiện không đầy đủ về việc bảo hộ quyền 
SHTT có thể tạo ra sự căng thẳng về thương 
mại”. Bên cạnh đó, bảo hộ quyền SHTT còn 
góp phần trong việc thúc đẩy hoạt động 
thương mại lành mạnh trên phạm vi toàn cầu. 
Tạo dựng được một hệ thống bảo hộ quyền 
SHTT mạnh và hoàn thiện đó là một nhân tố 
không thể thiếu trong chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội dài hạn, đồng thời cũng là đòi 
hỏi bắt buộc trong quá trình hội nhập kinh tế. 
Thực tế cho thấy, việc bảo hộ quyền SHTT tốt 
sẽ khuyến khích nghiên cứu, phát triển công 
nghệ, nâng cao chất lượng hàng hóa và tạo 
ra uy tín cho sản phẩm. Ngoài ra, việc bảo hộ 

tốt sẽ dẫn đến việc nâng cao giá trị sản 
phẩm, hạn chế các vi phạm như: Tình trạng 
khai thác công nghệ không được phép của 
người sở hữu bằng độc quyền, sản xuất hàng 
giả, hàng nhái và các vi phạm khác. Xét về 
lâu dài, hệ thống bảo hộ quyền SHTT mạnh 
mẽ có tác dụng tốt trong việc phát triển công 
nghệ và kinh doanh lành mạnh, đóng một vai 
trò tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội. 

Xác định được vai trò và vị trí của SHTT 
đối với sự phát triển KT-XH của quốc gia, 
ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký 
Quyết định số 1068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến 
lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Đây là lần 
đầu tiên Việt Nam ban hành một chiến lược 
mang tầm quốc gia về SHTT, đánh dấu một 
bước phát triển mới trong lĩnh vực SHTT, 
khẳng định SHTT là công cụ quan trọng góp 
phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo 
cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
của đất nước. Cùng với đó, nhiều chủ trương, 
chính sách khác liên quan đến việc thúc đẩy 
hoạt động tạo dựng, bảo vệ và phát triển 
TSTT cũng đã được Đảng, Chính phủ ban 
hành, như: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 
trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đưa ra 
yêu cầu “Hoàn thiện pháp luật về SHTT, bảo 
hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các TSTT do 
Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại 
hóa và chuyển giao quyền SHTT, đặc biệt là 
đối với các sáng chế tại Việt Nam”; Nghị 
quyết số 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 của 
Chính phủ về giải pháp khuyến khích, thúc 

GIỚI THIỆU VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ TỈNH THANH HÓA, 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
 

TS. Trịnh Văn Súy *

* Phó Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa.



đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 
hiệu quả, an toàn và bền vững quy định: 
“thúc đẩy xây dựng và phát triển thương hiệu, 
chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, TSTT cho 
các sản phẩm được bảo hộ”; Chỉ thị số 
01/CT-TTg ngày 14/1/2020 về thúc đẩy phát 
triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 
đã yêu cầu: “Hỗ trợ hình thành và phát triển 
doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh 
dựa trên khai thác TSTT, công nghệ số, mô 
hình kinh doanh mới”. Đặc biệt là Chương 
trình phát triển TSTT đến năm 2030 được 
ban hành tại Quyết định số 2205/QĐ-TTg 
ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nhằm triển khai thực hiện và cụ thể hóa 
các nội dung của Chiến lược SHTT đến năm 
2030, Chương trình Phát triển TSTT đến năm 
2030 của Thủ tướng Chính phủ và tạo động 
lực thúc đẩy sự phát triển tài sản trí tuệ trên 
địa bàn tỉnh, ngày 05/11/2021, UBND tỉnh 
Thanh Hóa đã ban hành Chương trình hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thanh Hóa, giai 
đoạn 2021 - 2025 (Ban hành tại Quyết định 
số 4408/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của 
UBND tỉnh) (Sau đây gọi tắt là Chương trình 
4408). Trong khuôn khổ bài viết, xin được giới 
thiệu các nội dung cơ bản của Chương trình 
4408 như sau: 

Mục tiêu chung: Tiếp tục nâng cao nhận 
thức về tầm quan trọng, quyền lợi, trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với SHTT; đẩy 
mạnh tạo lập, quản lý, bảo hộ và phát triển 
các sản phẩm trí tuệ, đảm bảo thực hiện có 
hiệu quả Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 
24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, góp phần 
thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. 

Mục tiêu cụ thể: 100% các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu 
cầu tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ xác lập và bảo 
hộ quyền SHTT đều được đáp ứng.  Ít nhất 
40 sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù, sản 

phẩm làng nghề truyền thống và sản phẩm 
OCOP của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, 
quản lý và phát triển tài sản trí tuệ thông qua 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ; Thực hiện được ít nhất 01 nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ về triển khai các 
biện pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt 
động thực thi quyền SHTT; 100% các trường 
đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về SHTT và hỗ trợ 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả 
nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; Tổ 
chức được ít nhất 10 lớp tập huấn, đào tạo bồi 
dưỡng kiến thức về SHTT cho các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đảm 
bảo 100% các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp có nhu cầu được tập huấn, đào tạo bồi 
dưỡng về SHTT đều được đáp ứng; Xây dựng 
được ít nhất 20 chuyên mục, chuyên trang 
phổ biến kiến thức về SHTT; tuyên truyền, 
giới thiệu kết quả bảo hộ SHTT trên Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, 
các Tập san chuyên ngành và các phương 
tiện thông tin đại chúng khác; Hỗ trợ khai 
thác, áp dụng thực tiễn cho ít nhất 02 sáng 
chế/giải pháp hữu ích và hỗ trợ khai thác, 
phát triển sau bảo hộ cho ít nhất 02 chỉ dẫn 
địa lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thông qua 
hình thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ; 
Hình thành được ít nhất 01 tổ chức dịch vụ 
SHTT trên địa bàn tỉnh.  

Nội dung chương trình  

1. Đẩy mạnh các hoạt động tạo ra tài sản 
trí tuệ, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực về sở hữu trí tuệ. 

1.1. Cung cấp dịch vụ thông tin sở hữu trí 
tuệ, bản đồ sáng chế. 

1.1.1. Nội dung hỗ trợ: 

- Tra cứu, khai thác thông tin sở hữu trí tuệ 
cho các tổ chức khoa học và công nghệ, 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
nhằm tạo ra các tài sản trí tuệ được bảo hộ và 
bài báo khoa học có tính ứng dụng cao. 
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- Hình thành và phát triển các tổ chức 
cung cấp dịch vụ phân tích thông tin 
sáng chế và dự báo xu hướng phát triển 
công nghệ. 

 1.1.2. Hình thức hỗ trợ: Thông qua việc 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hằng năm theo quy định hiện hành 
của pháp luật. 

1.2. Xây dựng và triển khai các chương 
trình tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến 
chuyên sâu về sở hữu trí tuệ phù hợp với 
từng đối tượng. 

1.2.1.  Nội dung và mức chi: Áp dụng theo 
quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC 
ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng, cán bộ công chức, viên chức và các 
quy định hiện hành của pháp luật. 

1.2.2. Hình thức hỗ trợ: Hằng năm, Sở 
Khoa học và Công nghệ lập kế hoạch và dự 
toán kinh phí thực hiện; trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định. 

2. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ 
ở trong và ngoài nước  

2.1. Nội dung hỗ trợ: Đăng ký bảo hộ 
trong và ngoài nước đối với chỉ dẫn địa lý, 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể 
cho các sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù 
của địa phương, sản phẩm làng nghề truyền 
thống và sản phẩm gắn với Chương trình 
OCOP của tỉnh. 

2.2. Hình thức hỗ trợ: Thông qua việc 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hằng năm theo quy định hiện hành 
của pháp luật.  

3. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và 
phát triển tài sản trí tuệ 

3.1. Nội dung hỗ trợ: 

- Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý 
chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 
hiệu tập thể và sản phẩm thuộc Chương trình 

OCOP gắn với đăng ký mã số vùng trồng, an 
toàn thực phẩm, chứng nhận chất lượng và 
xác thực, truy xuất nguồn gốc sản phẩm được 
bảo hộ. 

- Khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn 
hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và sản 
phẩm gắn với chương trình OCOP theo 
hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu 
thụ sản phẩm được bảo hộ theo chuỗi giá trị. 
Giới thiệu, quảng bá và triển khai các hoạt 
động xúc tiến thương mại nhằm khai thác, 
phát triển giá trị các tài sản trí tuệ; 

- Khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích 
của Việt Nam được bảo hộ, sáng chế của 
nước ngoài không được bảo hộ hoặc hết thời 
hạn bảo hộ tại Việt Nam; 

- Quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp 
và tổ chức khoa học và công nghệ. Hỗ trợ tư 
vấn định giá, kiểm toán tài sản trí tuệ, tập 
trung đối tượng là sáng chế, tên thương mại 
và nhãn hiệu. 

3.2. Hình thức hỗ trợ: Thông qua việc 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hằng năm theo quy định hiện hành 
của pháp luật. 

4. Thúc đẩy và tăng cường hiệu quả thực 
thi và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

4.1. Triển khai các biện pháp bảo vệ và 
nâng cao hiệu quả hoạt động thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ. 

4.1.1. Nội dung hỗ trợ: Triển khai các biện 
pháp bảo vệ và nâng cao hiệu quả hoạt động 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.  

4.1.2. Hình thức hỗ trợ: Thông qua việc 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ hằng năm theo quy định hiện hành 
của pháp luật. 

4.2. Tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt 
sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
và sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

4.2.1. Nội dung hỗ trợ: Ngân sách nhà 
nước hỗ trợ các khoản chi phí thuê mặt bằng 
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(bao gồm chi phí điện nước, vệ sinh, an ninh, 
bảo vệ); chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn 
dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của 
Ban Tổ chức (trang trí tổng thể, lễ khai mạc, 
bế mạc, in ấn tài liệu và các chi phí khác có 
liên quan); chi công chuyên gia xác định, lựa 
chọn sản phẩm, tra cứu đánh giá sản phẩm 
được bảo hộ và xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 10 triệu 
đồng/đơn vị tham gia. 

4.2.2. Hình thức hỗ trợ: Sở Khoa học và 
Công nghệ lập kế hoạch và dự toán kinh phí 
thực hiện; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định. 

5. Phát triển, nâng cao năng lực các tổ 
chức trung gian và chủ thể quyền sở hữu 
trí tuệ. 

5.1. Nội dung hỗ trợ:   

- Nâng cao năng lực của tổ chức trung 
gian tham gia hoạt động kiểm soát, quản lý 
các sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, 
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt 
động của chủ thể quản lý và sử dụng chỉ dẫn 
địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập 
thể và giống cây trồng; tổ chức đại diện, 
quản lý và chủ sở hữu quyền tác giả, quyền 
liên quan. 

- Phát triển dịch vụ giám định về quyền sở 
hữu trí tuệ, dịch vụ tư vấn về quản trị, phát 
triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, Viện 
Nông nghiệp Thanh Hóa và các trường đại 
học trên địa bàn tỉnh. 

5.2. Hình thức hỗ trợ: Thông qua việc thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng 
năm theo quy định hiện hành của pháp luật. 

6. Hình thành, tạo dựng văn hóa sở hữu trí 
tuệ trong xã hội. 

6.1. Nội dung hỗ trợ: 

- Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao 
nhận thức về sở hữu trí tuệ trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội 

thảo nhằm xây dựng ý thức, trách nhiệm tôn 
trọng quyền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng. 

- Biên soạn, phát hành tài liệu về sở hữu 
trí tuệ. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về sở hữu công 
nghiệp của tỉnh để cung cấp thông tin, hỗ trợ, 
tư vấn về sở hữu trí tuệ phục vụ cho các cơ 
quan quản lý nhà nước và các chủ thể của 
quyền sở hữu công nghiệp. 

- Vinh danh, khen thưởng đối với các tập 
thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sở 
hữu trí tuệ. 

6.2. Hình thức hỗ trợ: Hằng năm, Sở Khoa 
học và Công nghệ căn cứ quy định hiện hành 
của pháp luật và tình hình thực tế của địa 
phương, lập kế hoạch và dự toán kinh phí 
thực hiện; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
theo quy định. 

Triển khai thực hiện Chương trình 4408, 
Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, 
phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân có liên quan, tổ chức 
triển khai thực hiện các nội dung của Chương 
trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ 
hằng năm, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết 
quả thực hiện. 

Bằng những biện pháp đồng bộ, kế 
hoạch cụ thể, Chương trình 4408 sẽ tạo sự 
chuyển biến căn bản về nhận thức của các 
cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về tạo lập, 
quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ 
để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp 
ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Thúc đẩy 
sáng tạo và ứng dụng các kết quả nghiên 
cứu sáng tạo của các tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn; nâng cao khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm và các dịch vụ của tỉnh thông qua 
việc hỗ trợ, tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát 
triển tài sản trí tuệ, tạo môi trường khuyến 
khích đổi mới sáng tạo, đưa SHTT thành 
công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của tỉnh./. 
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Xác định doanh nghiệp làm trung tâm 
của ĐMST, là chủ thể của hoạt động 
ứng dụng và chuyển giao khoa học, 

công nghệ trên địa bàn tỉnh, triển khai Kế 
hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện Khâu 
đột phá về 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, giai đoạn 2021 - 2025, 
ngày 30/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã 
ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND phê 
duyệt Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) và 
hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST tỉnh Thanh 
Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).  

Mục tiêu chung của Chương trình là hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp KH&CN và hệ sinh 
thái khởi nghiệp ĐMST nhằm đẩy mạnh ứng 
dụng, thương mại hóa kết quả khoa học công 
nghệ trong các doanh nghiệp; thúc đẩy hình 
thành và phát triển các doanh nghiệp dựa 

trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới gắn với chuyển đổi số 
trong doanh nghiệp.  

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, bảo đảm 
có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên 
quan, với trách nhiệm là cơ quan đầu mối 
theo dõi và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 
triển khai các nội dung Chương trình, Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa 
đã ban hành kèm theo Quyết định số 47/QĐ-
SKHCN ngày 03/3/2022 Kế hoạch triển khai 
Chương trình (Kế hoạch).  

Mục đích của Kế hoạch là nhằm triển khai 
đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ đã được 
UBND tỉnh giao thuộc trách nhiệm của Sở 
Khoa học và Công nghệ tại Chương trình. 
Trong đó, có sự phân công, giao trách nhiệm 
thực hiện từng nội dung cụ thể cho các 
phòng, đơn vị trực thuộc và yêu cầu các 
phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ bám sát 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 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 

 
KS. Nguyễn Văn Hùng *

* TP. Phát triển Tiềm lực KH&CN, Sở KHCN Thanh Hóa.

Trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát 
triển mạnh mẽ trên toàn cầu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo (ĐMST) trở thành yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất 
hiện đại, quyết định chất lượng và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. 



nội dung Chương trình, chủ động phối hợp với 
các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo 
đảm tiến độ, chất lượng với các nội dung chủ 
yếu sau đây. 

1. Nâng cao nhận thức về doanh nghiệp 
KH&CN, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; 
thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ĐMST và 
phát triển doanh nghiệp KH&CN. 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, các hội nghị, hội 
thảo nhằm phổ biến pháp luật, cơ chế, chính 
sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ đối với 
doanh nghiệp KH&CN, khởi nghiệp ĐMST; 
Xuất bản các tài liệu, cẩm nang về doanh 
nghiệp KH&CN và khởi nghiệp ĐMST; Xây 
dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp KH&CN; 
doanh nghiệp KH&CN tiềm năng. 

Với mục tiêu 100% các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tư 
vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hình thành và phát 
triển doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp 
khởi nghiệp ĐMST đều được đáp ứng. Đây là 
nội dung triển khai thường niên, có sự phối 
hợp với chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền 
thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
các trường đại học, cao đẳng và các cơ quan 
thông tin đại chúng (Đài PTTH Thanh Hóa, 
Báo Thanh Hóa) trong tỉnh.  

Các văn bản pháp luật và chính sách chủ 
yếu cần tuyên truyền, phổ biến đến cộng 
đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong 
tỉnh là: Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, ngày 
01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp 
KH&CN; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 
18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST quốc gia đến năm 2025; Nghị định số 
80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa…  

- Vinh danh, khen thưởng đối với các tập 
thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động 
phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi 
nghiệp ĐMST.  

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban 
hành Quyết định khen thưởng tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển 
doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp ĐMST 
vào dịp Tổng kết Chương trình (năm 2025). 

2. Xây dựng và triển khai các chương trình 
tập huấn, đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu 
về doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp 
ĐMST phù hợp với từng đối tượng 

- Tập huấn về phát triển doanh nghiệp 
KH&CN cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá 
nhân liên quan: Ít nhất 01 lớp/năm. Nội dung 
này do Sở KH&CN chủ động phối hợp với 
Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN - Bộ KH&CN tổ chức. Phòng Phát 
triển tiềm lực KH&CN được giao tham mưu tổ 
chức thực hiện.  

- Đào tạo về khởi nghiệp ĐMST cho các 
cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi 
nghiệp có dự án, ý tưởng khởi nghiệp ĐMST 
và các tổ chức, cá nhân liên quan: Ít nhất 
01 lớp/năm. Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị có liên quan, tuyển chọn đơn vị có 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn và năng lực để thực 
hiện theo quy định tại Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, 
Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định 
hiện hành của pháp luật. Phòng Phát triển 
tiềm lực KH&CN được giao tham mưu tổ chức 
triển khai thực hiện. 

Trong bối cảnh toàn tỉnh đang tiếp tục tập 
trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã 
hội, việc tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cần 
đảm bảo phương châm “thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 
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3. Cung cấp dịch vụ thông tin công 
nghệ, thiết bị; tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng; không gian làm việc chung phục vụ 
ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST.  

Thành lập và tổ chức hoạt động Sàn giao 
dịch công nghệ và Trung tâm hỗ trợ khởi 
nghiệp ĐMST là mục tiêu của Chương trình 
5519 nhằm tư vấn, huấn luyện, đào tạo, 
truyền thông  và cung cấp dịch vụ cho các cá 
nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi 
nghiệp ĐMST; hỗ trợ cung cấp thông tin về 
công nghệ, thiết bị; ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp KH&CN; Đầu tư trang thiết 
bị, hỗ trợ cung cấp dịch vụ về kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường, dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; dịch vụ chứng nhận sản 
phẩm, hệ thống quản lý tại Trung dịch vụ kỹ 
thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Thanh 
Hóa. Trong đó: 

- Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hỗ 
trợ khởi nghiệp ĐMST tỉnh Thanh Hóa: Phòng 
Phát triển tiềm lực KH&CN tham mưu cho 
lãnh đạo Sở phối hợp với Ban Giám hiệu 
Trường Đại học Hồng Đức - Đơn vị chủ trì 
trong quá trình xây dựng Đề án.  

- Xây dựng dự án đầu tư Sàn giao dịch 
công nghệ tỉnh Thanh Hóa: Trung tâm Thông 
tin, Ứng dụng, Chuyển giao KH&CN Thanh 
Hóa chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở, 
Phòng Phát triển tiềm lực KH&CN, Phòng 
quản lý Công nghệ, các tổ chức và cá nhân 
có liên quan xây dựng dự án đầu tư Sàn giao 
dịch công nghệ tỉnh Thanh Hóa theo quy định 
của pháp luật về đầu tư công. 

- Xây dựng dự án đầu tư trang thiết bị cho 
Trung dịch vụ kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, 
Chất lượng Thanh Hóa: Chi cục Tiêu chuẩn, 
Đo lường, Chất lượng Thanh Hóa xây dựng 

dự án đầu tư trang thiết bị cho Trung dịch vụ 
kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng 
Thanh Hóa theo quy định của pháp luật về 
đầu tư công. 

4. Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp ĐMST 
tỉnh Thanh Hóa và tham gia các Techfest 
quốc gia và khu vực. 

- Cuộc thi khởi nghiệp ĐMST tỉnh Thanh 
Hóa: Đây là nội dung do Trường Đại học 
Hồng Đức chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Đài 
Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh 
Hóa, các trường đại học, cao đẳng và các 
đơn vị liên quan thực hiện. Cuộc thi khởi 
nghiệp ĐMST tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất 
được tổ chức vào năm 2022. 

Để phối hợp thực hiện tốt nội dung trên, 
Phòng Phát triển tiềm lực KH&CN được giao 
tham mưu cho Giám đốc Sở trong phối hợp 
với Trường Đại học Hồng Đức - Đơn vị chủ trì 
xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Quy 
chế xét tặng giải thưởng Cuộc thi khởi nghiệp 
ĐMST tỉnh Thanh Hóa trình cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện kế 
hoạch được duyệt. 

- Hỗ trợ tham gia các sự kiện ngày hội khởi 
nghiệp ĐMST (Techfest) Quốc gia và khu 
vực: Sở Khoa học và Công nghệ được giao 
chủ trì thực hiện trên cơ sở thực tế tổ chức 
các sự kiện Techfest Quốc gia hoặc Techfest 
khu vực, khả năng tham gia của tỉnh. Phòng 
Phát triển tiềm lực KH&CN chủ trì phối hợp 
với Văn phòng Sở, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch, Trung tâm Thông tin ứng dụng 
Chuyển giao KH&CN, các tổ chức và cá nhân 
có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở xây 
dựng kế hoạch trình Chủ tịch UBND tỉnh phê 
duyệt và tổ chức thực hiện. 
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5. Tổ chức hoạt động Câu lạc bộ doanh 
nghiệp KH&CN Thanh Hóa.  

Với nội dung hỗ trợ một phần kinh phí cho 
tổ chức hoạt động Câu lạc bộ doanh nghiệp 
KH&CN Thanh Hóa để tăng cường hỗ trợ 
pháp lý, tư vấn phát triển doanh nghiệp 
KH&CN và khởi nghiệp ĐMST; tạo diễn đàn 
để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong ươm tạo, 
thành lập và phát triển doanh nghiệp KH&CN, 
doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, hằng năm, 
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp 
với Câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN Thanh 
Hóa căn cứ quy định hiện hành của pháp luật 
và tình hình thực tế, lập kế hoạch và dự toán 
kinh phí thực hiện; trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt theo quy định. Thực hiện nhiệm vụ 
này, Phòng Phát triển tiềm lực KH&CN được 
giao chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế 
hoạch, Câu lạc bộ doanh nghiệp KH&CN 
Thanh Hóa tham mưu cho Giám đốc Sở xây 
dựng kế hoạch chi tiết trình Chủ tịch UBND 
tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.  

6. Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN nghiên 
cứu phát triển sản phẩm mới.  

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ một 
phần kinh phí cho nghiên cứu, thương mại 
hóa, phát triển sản phẩm mới có sức cạnh 
tranh trên thị trường cho 15 doanh nghiệp 
KH&CN. Để thực hiện nội dung này, hằng 
năm, Phòng Quản lý Khoa học được giao chủ 
trì phối hợp với Phòng Quản lý Công nghệ, 
Phòng Quản lý KH&CN cơ sở, Phòng Tài 
chính - Kế hoạch tham mưu cho Giám đốc Sở 
trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 
cấp tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN nghiên 
cứu phát triển sản phẩm mới theo quy định 
theo quy định hiện hành của pháp luật.  

7. Hỗ trợ phát triển các dự án khởi 
nghiệp ĐMST  

Mục tiêu Chương trình là hỗ trợ phát triển 
10 dự án khởi nghiệp ĐMST, nhằm nghiên 

cứu, thử nghiệm công nghệ, thử nghiệm thị 
trường để hình thành doanh nghiệp khởi 
nghiệp ĐMST. Các dự án này sẽ được ưu tiên 
vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công 
nghệ Thanh Hóa. Thông qua thủ tục vay vốn 
từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
Thanh Hóa hằng năm theo quy định hiện 
hành của pháp luật. Phòng Quản lý Công 
nghệ được giao tham mưu cho Giám đốc Sở 
trong tổ chức thực hiện thủ tục này. 

8. Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp 
khởi nghiệp ĐMST  

Mục tiêu Chương trình là hỗ trợ phát triển 
10 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST. Với nội 
dung hỗ trợ một phần kinh phí cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong sản xuất thử 
nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công 
nghệ. Hình thức hỗ trợ: Thông qua việc thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
cấp tỉnh hằng năm theo quy định hiện hành 
của pháp luật. Phòng Phát triển tiềm lực 
KH&CN được giao chủ trì, phối hợp với 
Phòng Quản lý Khoa học, các tổ chức và cá 
nhân có liên quan tham mưu cho Giám đốc 
Sở trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.  

Để Kế hoạch triển khai Chương trình được 
thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, 
thiết nghĩ ngoài vấn đề quan trọng là sự bảo 
đảm về tài chính thì về mặt tổ chức, cần có sự 
quan tâm sát sao của lãnh đạo các cấp trong 
lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kịp thời chỉ đạo 
hoặc xin ý kiến cấp có thẩm quyền giải quyết 
những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 
quá trình thực hiện Kế hoạch. Bên cạnh đó, 
đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi Kế hoạch cần 
đề cao tính tự giác, làm đúng và hết vai trò, 
trách nhiệm của mình; chủ động, sáng tạo, 
không ngại khó, không quan liêu... Trên, dưới 
đồng lòng, trong, ngoài phối hợp nhịp nhàng, 
có như vậy mới phát huy hết được năng lực, sở 
trường của mỗi cá nhân trong hệ thống và sức 
mạnh của sự đồng tâm, hiệp lực./.
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Với quan điểm “xây dựng nông thôn 
mới chỉ có điểm khởi đầu nhưng 
không có điểm kết thúc”, sau khi đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Xuân Hòa, 
huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai xây dựng 
nông thôn mới kiểu mẫu. Là xã thuần nông 
dọc bờ hữu sông Chu với phù sa màu mỡ, 
Xuân Hòa lấy sản xuất nông nghiệp làm nền 
tảng phát triển kinh tế. Địa phương đã đầu tư 
hệ thống kênh mương, đường nội đồng kiên 
cố và hiện đại, tích tụ đất đai, hình thành các 
vùng sản xuất tập trung, áp dụng các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất cây 
trồng, vật nuôi. Chú trọng phát triển các mô 
hình sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, 
áp dụng công nghệ cao; xây dựng các mô 
hình nhà sạch vườn mẫu; sản phẩm OCOP; 

phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề 
nông thôn. Cùng với đó, xã đã đầu tư nâng 
cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng các nhà văn hóa 
thôn, mở rộng các tuyến đường giao thông 
liên thôn, hệ thống mương tiêu thoát nước 
trong khu dân cư, chỉnh trang nhà ở… Năm 
2021, thu nhập bình quân đầu người của xã 
đạt trên 69 triệu đồng và không còn hộ nghèo; 
cảnh quan vệ sinh môi trường nông thôn 
sáng, xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hóa - tinh 
thần của người dân được nâng lên rõ rệt... là 
xã đầu tiên của huyện Thọ Xuân đạt xã nông 
thôn mới kiểu mẫu (theo Quyết định số 22-
QĐ/UBND ngày 04/01/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa).  

Qua tìm hiểu về cách làm ở xã Xuân Hòa, 
việc phát huy vai trò của Hệ thống chính trị và 

tạo sự đồng thuận vào cuộc của 
người dân có vai trò vô cùng quan 
trọng, quyết định để xã Xuân Hòa 
là một xã tuy không có nhiều tiềm 
năng, lợi thế, nhưng lại là xã đạt 
nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên 
của huyện Thọ Xuân. 

Thứ nhất, bao trùm xuyên suốt 
quá trình xây dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu ở xã Xuân Hòa là Đảng 
ủy xã ban hành Nghị quyết 
chuyên đề. Theo đó, xây dựng xã 
nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm 
vụ trọng tâm của cả Hệ thống 

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 

Ở XÃ XUÂN HÒA, HUYỆN THỌ XUÂN 

 

TS. Thịnh Văn Khoa *

* Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Hệ thống hạ tầng tại xã Xuân Hòa.
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chính trị, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp 
hành Đảng bộ, Ban chỉ đạo, Ban quản lý điều 
hành; MTTQ, các đoàn thể từ xã xuống thôn 
tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng 
viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân 
dân tham gia; tạo sự ủng hộ của các tổ chức, 
doanh nghiệp; tập trung nguồn lực tiếp tục 
đầu tư giữ vững và nâng cao các tiêu chí 
nông thôn mới nâng cao; từng bước hoàn 
thiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. 
Nghị quyết yêu cầu: Tổ chức quán triệt đầy 
đủ, sâu sắc tới toàn thể cán bộ, đảng viên, 
hội viên và nhân dân về xây dựng xã nông 
thôn mới kiểu mẫu, huy động sự ủng hộ của 
các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân 
dân bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực. 
UBND xã xây dựng kế hoạch có mục tiêu, lộ 
trình và phân công nhiệm vụ cụ thể; làm tốt 
công tác huy động, quản lý và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu của xã; đồng thời ban hành các 
cơ chế khuyến khích, khen thưởng đối với các 
thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. 
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích 
cực, chủ động tham gia đảm nhận các phần 
việc, phát động phong trào thi đua giữ vững 
các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xây 
dựng nông thôn mới kiểu mẫu tới toàn thể 
cán bộ, đoàn viên và hội viên. 

Thứ hai, thành lập Ban chỉ đạo, Ban điều 
hành, các tổ công tác chỉ đạo xây dựng các 
tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Ban chỉ đạo 
gồm 22 thành viên do đồng chí Bí thư Đảng 
ủy xã làm Trưởng ban, các thành viên là các 
đồng chí đảng ủy viên, các công chức chuyên 
môn. 8 tổ công tác chỉ đạo xây dựng các tiêu 
chí kiểu mẫu ở 7 thôn và một tổ tại các đơn vị 
trường học, Trạm Y tế, mỗi tổ công tác có 
3 thành viên do một đồng chí là Phó Chủ tịch 
UBND xã, Trưởng đoàn thể, Chỉ huy trưởng 
Quân sự xã làm Tổ trưởng; các tổ công tác 
trực tiếp bám cơ sở để triển khai thực hiện, 

kiểm tra đôn đốc các công việc, thậm chí trực 
tiếp xắn tay vào cùng làm. 

Thứ ba, xây dựng kế hoạch và phân công 
công việc cụ thể. Căn cứ vào Nghị quyết của 
Đảng ủy xã, UBND xã ban hành Kế hoạch số 
20/KH-UBND ngày 15/4/2021 về xây dựng 
xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 
đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, quan điểm 
chỉ đạo, công tác tổ chức, công tác tuyên 
truyền. Cùng với đó, trên cơ sở rà soát các 
tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu, xác 
định các nội dung, phần việc còn thiếu so với 
tiêu chí, lập bảng phân công phụ trách các 
tiêu chí cụ thể, theo hướng rõ người chỉ đạo, 
rõ người thực hiện và rõ thời gian hoàn thành. 
Việc thảo luận thông qua kế hoạch và bảng 
phân công được tiến hành dân chủ, trách 
nhiệm và quyết tâm cao. 

Thứ tư, phát huy vai trò của MTTQ và các 
đoàn thể đảm nhận các phần việc, các mô 
hình. Huy động sự vào cuộc của MTTQ và 
các đoàn thể phụ trách các mô hình, cụ thể: 
MTTQ đảm nhận mô hình sáng, xanh, sạch, 
đẹp; Hội Phụ nữ xã đảm nhận mô hình nhà 
sạch, vườn mẫu; Hội Nông dân xã đảm nhận 
mô hình cải tạo vườn tạp; Đoàn Thanh niên 
xã đảm nhận mô hình các đường hoa; Hội 
Cựu chiến binh đảm nhận mô hình vệ sinh 
đồng ruộng. 

Thứ năm, tập trung tuyên truyền, vận 
động các tầng lớp nhân dân tham gia và huy 
động các nguồn lực. Việc tuyên truyền, vận 
động được triển khai bài bản, chặt chẽ. Các 
chi bộ tổ chức họp mở rộng với các đảng 
viên cùng sinh sống trên địa bàn, phát huy 
uy tín của một số cán bộ, đảng viên, người có 
uy tín trong cộng đồng; thậm chí có thể tổ 
chức hội nghị "Diên Hồng" để phát huy trí 
tuệ, uy tín của những cán bộ nguyên là lãnh 
đạo huyện, lãnh đạo xã đã nghỉ hưu, vận 
động họ vào cuộc, gương mẫu làm trước, từ 
đó tạo ra hạt nhân đồng thuận trong việc vận 
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động các tầng lớp nhân dân 
tham gia, hiến đất, đóng góp 
các nguồn lực xây dựng các 
tiêu chí ở các thôn... 

Từ thành công của xây dựng 
nông thôn mới kiểu mẫu ở xã 
Xuân Hòa, có thể rút ra một số 
kinh nghiệm sau: 

Một là, công tác xây dựng, 
triển khai kế hoạch phải được 
thực hiện bài bản, khoa học, 
sát thực tế. Có thể nghiên cứu, 
học tập kinh nghiệm của các 
địa phương khác, nhưng không 
rập khuôn, máy móc, mà phải 
phù hợp với thực tế của địa 
phương mình. 

Hai là, trong tổ chức thực hiện phải biết 
kế thừa và phát huy những bài học kinh 
nghiệm từ xây dựng nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao; đồng thời phải kiên 
quyết, kiên trì nhưng xử lý phải mềm dẻo, 
linh hoạt, sáng tạo. 

Ba là, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở, phải dựa vào dân, tạo sự đồng thuận 
trong nhân dân, huy động các nguồn lực 
trong dân, sự vào cuộc của MTTQ và các 
đoàn thể, thôn đóng vai trò quan trọng 
trong việc triển khai thực hiện thành công 
các tiêu chí. 

Bốn là, phát huy vai trò nêu gương của 
cán bộ, đảng viên. Giao nhiệm vụ cho đảng 
viên, phải với tinh thần làm mẫu, làm gương 
để phát động nhân rộng ra cộng đồng. 

Năm là, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, 
tổ chức giao ban để điều chỉnh kịp thời. Liên 
tục về cơ sở, họp giao ban đến các tổ trưởng 
để tuyên truyền, vận động, khơi dậy động lực 
trong nhân dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
các tiêu chí. 

Trên cơ sở cách làm và các kinh nghiệm 
rút ra trong quá trình xây dựng nông thôn 
mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn 
mới kiểu mẫu, xã Xuân Hòa xác định tiếp tục 
nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 
mẫu, cùng với các tiêu chí khác như đạt 
chuẩn cộng đồng học tập cấp xã, có 75% trở 
lên gia đình đạt danh hiệu “Gia đình kiểu 
mẫu”, để xây dựng xã kiểu mẫu trong năm 
2022 theo Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND 
ngày 09/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa về các tiêu chí và trình tự, thủ tục 
xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. 
Cũng trên cơ sở cách làm và các kinh nghiệm 
rút ra từ thực tiễn xã Xuân Hòa, đây có thể là 
mô hình "Phát huy vai trò của Hệ thống chính 
trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu" để các địa phương khác trong 
huyện, trong tỉnh nghiên cứu, vận dụng nhằm 
đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, 
nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 
mẫu, tiến tới xây dựng xã, phường, thị trấn 
kiểu mẫu, hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX 
đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở 
nên một tỉnh kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh./. 

Các thôn ở xã Xuân Hòa có tủ sách pháp luật, sách hướng dẫn 
kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp...Љ
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SỬ DỤNG VẬT LIỆU THAY THẾ CÁT TỰ NHIÊN TRONG XÂY DỰNG 
TRỞ THÀNH KHÂU ĐỘT PHÁ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045  
 

ThS. Đào Vũ Việt *

1. Thực tế các công trình xây dựng trên thế 
giới hiện nay, cát nhân tạo đang được dùng phổ 
biến. Ngoài lý do cát tự nhiên đang ngày càng 
càng cạn kiệt cát nhân tạo được sử dụng còn 
do tính chất cơ lý đặc biệt của nó: Hạt cát đồng 
đều hơn, không bị lẫn các tạp chất, có thể điều 
chỉnh modun và tỷ lệ thành phần hạt theo từng 
yêu cầu cấp phối cho các loại bê tông khác 
nhau (như bê tông asphalt, bê tông macrosell, 
bê tông xi măng, bê tông đầm lăn, bê tông mác 
cao đặc biệt…); cho phép tiết kiệm xi măng, 
nhựa đường, rút ngắn thời gian thi công, tăng 
tuổi thọ công trình và chủ động hơn về nguồn 
nguyên liệu giảm giá thành vận chuyển (có thể 
xây dựng các nhà máy sản xuất ở nhiều nơi).  

Nhu cầu sử dụng cát xây dựng rất lớn. Tại 
tỉnh ta tiêu thụ hàng năm từ 2,8 - 3,0 triệu m3, 
tốc độ đầu tư xây dựng công trình tăng khoảng 
12-13%/năm. Mặc dù là một trong các tỉnh có 
nguồn khoáng sản chất lượng tốt (toàn tỉnh có 
khoảng 99 mỏ cát, sỏi) nhưng tổng trữ lượng 
dự báo chỉ còn khoảng 10,0 triệu m3, nằm chủ 
yếu ở các tuyến sông chính như sông Mã, 

sông Chu và một số tuyến sông, suối nhỏ 
nhưng lượng cát tự nhiên này là nguồn tài 
nguyên không tái tạo nếu khai thác nhiều, 
không hợp lý sẽ gây ra sạt lở bờ sông, mất 
an toàn cho công trình thủy lợi, đê điều và 
sinh hoạt của nhân dân. Ngoài ra, khả 
năng bồi lắng trữ lượng hằng năm thấp khi 
các dự án thủy điện đầu nguồn đi vào hoạt 
động, dẫn đến nguồn nguyên liệu này thêm 
khan hiếm. 

Theo Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng 
sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường 
tỉnh Thanh Hóa1 được quy hoạch 168 điểm 
mỏ đá trên địa bàn 23 huyện, thị xã, thành 
phố, với trữ lượng khoảng 601 triệu m3 (trong 
đó trữ lượng khoáng sản dự trữ khoảng 
216 triệu m3), đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất 
cát nghiền thay thế cát tự nhiên cho công 
trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện nội dung của Nghị quyết của Bộ 
Chính trị2; Chiến lược phát triển vật liệu xây 
dựng của Chính phủ thời kỳ 2021-2030, định 
hướng đến năm 20503; của HĐND tỉnh và 

* Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa.

1 Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 572/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/2/2017. 
2 Nghị quyết 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. 
3 Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050; 

tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020; Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; 
tại Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 09/12/2020. 
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Tỉnh ủy giai đoạn 2021 - 20254 là ưu tiên 
phát triển hỗ trợ công nghệ sản xuất sản 
phẩm cát nghiền từ đá, để thay thế cát, sỏi 
tự nhiên trong xây dựng trở thành khâu đột 
phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; UBND 
tỉnh đã ban hành các quyết định, kế hoạch 
hành động, xây dựng Đề án phát triển vật liệu 
xây dựng tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, 
định hướng đến năm 2045. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang đầu 
tư các công trình trọng điểm tại khu Kinh tế 
Nghi Sơn; đường cao tốc Bắc - Nam đoạn 
qua tỉnh Thanh Hóa; đường giao thông ven 
biển; các dự án trọng điểm phát triển khu vực 
miền núi phía Tây Thanh Hóa (các huyện 
miền núi) và một số Dự án có quy mô lớn tại 
các khu công nghiệp Bỉm Sơn; Lam Sơn - 
Sao Vàng… Đặc biệt, năm 2021 vừa qua tiếp 
tục chứng tỏ sức hút của Thanh Hóa - điểm 
đến đầy tiềm năng, độ tin cậy cao, an toàn và 
hấp dẫn của nhà đầu tư. “Làn sóng” nghìn tỷ, 
mà nổi bật với những dự án lớn như Quần thể 
nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen 
có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng; Khu 
du lịch sinh thái Tân Dân có tổng mức đầu tư 
3.662 tỷ đồng; Flamingo Hải Tiến có tổng 
mức đầu tư 3.350 tỷ đồng... đã cho thấy thành 
công của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh; thúc đẩy các hoạt động kinh tế 
đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế 
ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực 
chất theo đó đòi hỏi một khối lượng rất lớn 

nguyên vật liệu thi công xây dựng để triển 
khai dự án, trong đó cát xây dựng là nguyên 
liệu chính của công trình. 

Trong khi đó, nguồn cát tự nhiên không tái 
tạo trên địa bàn tỉnh ngày một cạn kiệt, nếu 
chỉ sử dụng nguồn khoáng sản này thì chỉ 
7-10 năm tới tỉnh không còn cát tự nhiên; Vì vậy, 
việc sử dụng vật liệu sản xuất cát nghiền (từ 
khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng) để thay 
thế một phần việc sử dụng cát, sỏi tự nhiên phục 
vụ thi công các công trình xây dựng trên địa bàn 
tỉnh trong giai đoạn tới là cần thiết, đóng vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện “sử 
dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên cho xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” trong giai 
đoạn 2015 - 2021 còn một số hạn chế, yếu 
kém, đó là: 

- Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới có 
03 đơn vị5 đã đầu tư lắp đặt dây chuyền sản 
xuất cát nghiền từ đá 

- Đóng góp của vật liệu thay thế cát tự nhiên 
cho xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho 
tăng trưởng kinh tế GRDP còn rất thấp ảnh 
hưởng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế của 
tỉnh. Chưa tạo lập và phát triển thương hiệu 
sản phẩm. Chưa đáp ứng được dư địa và tiềm 
năng phát triển của loại vật liệu này.  

- Giá cát tự nhiên biến động theo hướng 
tăng, nguồn cát khan hiếm, nhiều công trình 
xây dựng buộc phải thi công trong tình trạng 
cầm chừng, chờ đợi. Việc tìm đến nguồn 

4 Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc ban hành Chính sách 
khuyến khích phát triển Khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 13/8/2021 của Tỉnh ủy về Thực 
hiện khâu đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ; chủ động, tích cực 
tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững 
giai đoạn 2021 - 2025. 

5 Công ty CP Khoáng sản Hải Đăng tại xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia; công suất thiết kế khoảng 
30.000 m3/năm; Công ty TNHH thương mại Phú Sơn tại xã Nga An, huyện Nga Sơn công suất thiết kế 
khoảng 100.000 m3/năm; Công ty TNHH xây dựng thương mại Hà Liên tại xã Tân Phúc, huyện Nông 
Cống; công suất thiết kế khoảng 150.000 m3/năm. 
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nguyên liệu khác có thể thay thế cát tự nhiên 
là một tất yếu (là cát nghiền từ đá vôi có trữ 
lượng lớn, sẵn có nằm tại 23/27 huyện, thị xã, 
thành phố của tỉnh chưa được sử dụng (nguồn 
nguyên liệu này phân bố đều từ miền xuôi lên 
miền núi) nhưng nghịch lý dù cát nhân tạo đã 
xuất hiện tại Việt Nam trên 10 năm trở lại đây, 
đến nay, loại vật liệu mới này vẫn không được 
sử dụng phổ biến trên thị trường, bởi người 
dân cũng như nhà đầu tư vẫn duy trì thói 
quen tiêu dùng cát tự nhiên trong xây dựng, 
chưa có hành lang pháp lý và cơ chế thu hút 
đầu tư đủ mạnh cho lĩnh vực vật liệu này. 

- Trình độ công nghệ của các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn ở mức trung 
bình trở xuống, tỷ lệ dây chuyền sản xuất có 
công nghệ hiện đại chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 
15,6%) trong các doanh nghiệp và quá trình 
đổi mới công nghệ, thiết bị của các doanh 
nghiệp còn chậm. 

3. Những hạn chế, yếu kém nêu trên có 
nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng 
nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Một 
số cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị  chưa thực sự chủ động và sáng 
tạo để nâng cao vị thế, vai trò để thay thế 
VLXD mới thân thiện với tự nhiên hơn (cát 
nhân tạo) thật sự trở thành then chốt, động 
lực thúc đẩy phát triển KT-XH, là công cụ 
quan trọng góp phần đáng kể vào thực hiện 
hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguồn nhân lực, 
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa 
đáp ứng được yêu cầu phát triển. Số lượng 
doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất cát nghiền 
còn ít; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp 
đầu tư có hàm lượng KHCN cao, giá trị gia 
tăng lớn. Vẫn thiếu các doanh nghiệp lớn có 
vai trò đầu tàu, dẫn dắt. Chưa có chính sách 
đủ mạnh để thu hút vốn của xã hội đầu tư cho 
sản xuất cát nhân tạo. Cơ chế, chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới chuyển đổi 

hình thức khai thác đá sang sản xuất cát 
nhân tạo còn chưa đủ sức hấp dẫn. 

4. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khâu đột 
phá nguồn vật liệu xây dựng thay thế cát tự 
nhiên đến năm 2030, định hướng năm 2045. 

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, 
chủ đầu tư chủ động, tích cực ứng dụng sản 
xuất, sử dụng cát nhân tạo, để cát nhân tạo 
từng bước đi vào thị trường đang thay thế cho 
cát tự nhiên trong xây dựng công trình cũng 
như sản xuất vật liệu không nung đặc biệt các 
công nghệ mới của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, cần tập trung thực hiện 
được một số nội dung chủ yếu sau: 

Một là, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và 
chuyển giao các công nghệ tiên tiến, tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật để tạo sự đột phá trong 
việc đầu tư công nghệ sản xuất cát nghiền 
kết hợp với các dự án khai thác, sản xuất đá 
làm vật liệu xây dựng thông thường tại các 
mỏ đá đã được UBND tỉnh cấp phép; làm 
giảm chi phí đầu tư, tận thu tối đa khoáng 
sản, hoạt động hết công suất đối với các mỏ 
đá đã được cấp phép; tiết kiệm tài nguyên 
khoáng sản, bảo vệ môi trường;  

Hai là, tập trung thu hút các dự án sản 
xuất, kinh doanh sản phẩm có hàm lượng 
KH&CN cao, gắn với ứng dụng một số công 
nghệ mới của CMCN 4.0 trong thay thế 
nguồn vật liệu truyền thống là cát tự nhiên 
được khai thác từ sông suối cung cấp cho 
công trình xây; 

Ba là, xây dựng và ban hành quy định có lộ 
trình để chuyển đổi việc dùng cát nhân tạo 
theo hướng dùng cát tự nhiên sẽ bị đánh thuế 
cao, bắt buộc sử dụng cát nhân tạo (đã thành 
công như sử dụng gạch không nung) để người 
dân, doanh nghiệp chuyển qua cát nhân tạo 
như một quy luật tất yếu của thị trường. 

(Xem tieáp trang 42) 
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Ngày 01/11/2012, Hội nghị lần thứ sáu 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 

20-NQ/TW về phát triển khoa học và công 
nghệ (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 (sau đây gọi tắt là Nghị 
quyết 20-NQ/TW). Ngày 29/3/2013, Chính 
phủ đã ban hành Nghị quyết 46/NQ-CP về 
Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết số 20-NQ/TW. 

Để thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP 
của Chính phủ, ngày 10/7/2013, UBND tỉnh 
ban hành Quyết định 2388/QĐ-UBND về Kế 
hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 
46/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương 
trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-
NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát 
triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, 
ngày 28/8/2013, Sở KH&CN đã ban hành 
Quyết định 392/QĐ-SKHCN về Kế hoạch 
triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của 
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 46/NQ-CP 

ngày 29/3/2013 của Chính phủ để tổ chức 
triển khai thực hiện. 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-
NQ/TW, Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, 
ngành KH&CN trên địa bàn tỉnh đã có những 
bước phát triển, dần trở thành động lực, là 
khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Đóng góp của KH&CN cho tăng 
trưởng kinh tế GRDP tỉnh Thanh Hóa thông 

TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW 
NGÀY 01/11/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG 

(KHÓA XI)                                                                       
                                                                             

 
ThS. Lê Sỹ Chung *

* Chánh Văn phòng Sở KH&CN Thanh Hóa.

Sản xuất nấm đông trùng hạ thảo tại Viện Nông 
nghiệp Thanh Hóa. 
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qua yếu tố năng suất tổng hợp 
(TFP) giai đoạn 2016 - 2020 ước 
đạt 38,56%. Chuyển giao và ứng 
dụng thành công nhiều quy trình 
công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản 
xuất nông nghiệp, công nghiệp, các 
kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh 
tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Năng 
lực KH&CN từng bước được nâng 
cao, thể hiện ở hệ thống tổ chức 
KH&CN công lập được tổ chức, sắp 
xếp lại và đầu tư cơ sở vật chất, 
trang thiết bị; đã thành lập Viện 
Nông nghiệp Thanh Hóa, Phân viện 
Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, 
Trung tâm Đào tạo chuyển giao công nghệ 
thông tin; các phòng thí nghiệm, thử nghiệm 
của cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp được 
đầu tư nâng cấp đạt chuẩn LAS/VILAS hoặc 
tiêu chuẩn ngành theo quy định. Nhân lực 
KH&CN tăng về số lượng, chất lượng, hiện 
toàn tỉnh có 3.116 cán bộ tham gia nghiên cứu 
khoa học (tăng 8% so với năm 2015); đã hình 
thành được một số nhóm chuyên gia KH&CN 
trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế và công nghệ 
thông tin. Số lượng doanh nghiệp KH&CN của 
tỉnh có bước phát triển đáng kể, với 31 doanh 
nghiệp, đứng thứ 3 cả nước về số lượng doanh 
nghiệp KH&CN (sau Hà Nội, TP Hồ Chí Minh). 
Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 
số 20-NQ/TW, việc đầu tư cho KH&CN để lĩnh 
vực này xứng tầm là “quốc sách hàng đầu”, là 
“động lực”, là “khâu đột phá” hiện vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực đầu 
tư; đồng thời, nhiều nút thắt trong quá trình 
phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh đang rất 
cần sự quan tâm tập trung hơn nữa của các 
cấp, các ngành.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giao Tỉnh ủy đã dự 
thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 
20-NQ/TW trên địa bàn tỉnh, với mục đích 
nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình 
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập 
trung đánh giá, làm rõ những kết quả đạt 
được, những hạn chế, yếu kém và nguyên 
nhân; rút ra bài học kinh nghiệm trong triển 
khai, tổ chức thực hiện; đề xuất quan điểm, 
chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và 
giải pháp khả thi về phát triển KH&CN; kiến 
nghị với Trung ương những vấn đề mới, nảy 
sinh trong thực tiễn nhằm tiếp tục phát triển 
KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong 
thời gian tới. 

Để đạt được mục đích và yêu cầu nêu 
trên, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích 
cực chủ động phối hợp với Ban Tuyên giao 
Tỉnh ủy hoàn thiện Kế hoạch, đề cương Báo 
cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 
số 20-NQ/TW trình và được Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU 
ngày 15/4/2022 để triển khai thực hiện./.

Trang bị thiết bị phòng nghiên cứu, thí nghiệm hiện đại tại 
Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông - doanh nghiệp KH&CN 
tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa. 
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Từ cuối thập niên 90 của thế kỷ XX đến 
nay, phát triển kinh tế tuần hoàn đã và 
đang trở thành xu thế tất yếu của các 

quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững trong bối cảnh tài nguyên ngày 
càng cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm, biến đổi 
khí hậu diễn biến khốc liệt. Có nhiều cách tiếp 
cận khác nhau về kinh tế tuần hoàn. Theo 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, kinh tế 
tuần hoàn là “mô hình kinh tế trong đó các 
hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch 
vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, 
kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải 
phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường”1. Từ định nghĩa trên có thể thấy, kinh 
tế tuần hoàn là một chu trình sản xuất khép 
kín, các chất thải được quay trở lại, trở thành 
nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác 
động tiêu cực đến môi trường, bảo vệ hệ sinh 
thái và sức khỏe con người.  Từ tài nguyên 
thiên nhiên đến thế giới vật phẩm nhân tạo 
trong vòng đời của nó đều ở trong chuỗi sản 
xuất - tiêu dùng - tái chế - sản xuất... khác 
hoàn toàn đối với nền kinh tế tuyến tính 
truyền thống. Hoạt động này đã được thúc 
đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng, 
biến đổi khí hậu, tiến bộ công nghệ và nhu 
cầu ngày càng tăng đối với các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên có hạn.  

Trong những năm gần đây, Việt Nam đang 
nỗ lực phát triển kinh tế theo hướng bền vững, 
giảm thiểu những tác động xấu đến môi 

trường, vì vậy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn 
cũng là mô hình đang được quan tâm, định 
hướng phát triển. Tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII, một trong các định hướng 
lớn bao quát những vấn đề phát triển quan 
trọng của đất nước giai đoạn 2021 - 2030 mà 
Đảng ta đã xác định đó là xây dựng nền kinh 
tế tuần hoàn trong thời gian tới: “Chủ động 
thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, 
phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; quản lý, 
khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả 
và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi 
trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục 
tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án 
gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng 
môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và 
hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh 
tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”2. 
Nhận thức mới của Đảng về vấn đề này xuất 
phát từ những nghiên cứu, dự báo về tình hình 
biến đổi khí hậu, những diễn biến phức tạp 
ngày càng khắc nghiệt của thời tiết, dịch bệnh 
đối với con người và cây trồng, vật nuôi trong 
thời gian gần đây. Đặc biệt, vấn đề biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng là một nguy cơ lớn 
đối với nước ta, đe dọa đến an ninh lương thực 
của cả nước, vấn đề định cư và an ninh con 
người đối với hàng chục triệu người dân ở khu 
vực đồng bằng sông Cửu Long và một số khu 
vực ven biển ở miền Bắc, miền Trung. Có thể 
khẳng định, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế 
tuần hoàn là một hướng đi phù hợp nhằm hiện 

XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ TUẦN HOÀN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 
 THEO QUAN ĐIỂM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG  

 
ThS. Nguyễn Thị Lan Hương *

* Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

1 Luật Bảo vệ môi trường - Luật số: 72/2020/QH14  ban hành  ngày 17 tháng 11 năm 2020, Điều 142. 
2 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQG-

ST, t1, tr.202.
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thực hóa mục tiêu phát triển bền vững ở nước 
ta hiện nay. 

Thực tế cho thấy, lợi ích của kinh tế tuần 
hoàn không chỉ giảm thiểu khai thác tài 
nguyên thiên nhiên, tận dụng tối đa giá trị tài 
nguyên; giúp tận dụng được nguồn nguyên 
vật liệu đã qua sử dụng thay vì tiêu tốn chi phí 
xử lý; hạn chế tối đa chất thải, khí thải ra môi 
trường mà còn thúc đẩy sáng tạo, nâng cao 
mối quan hệ giữa các bên liên quan: nhà nước - 
doanh nghiệp - doanh nghiệp - người tiêu 
dùng hay nghiên cứu khoa học - nghiên cứu & 
phát triển (R&D) - sản xuất - tiêu dùng - sản 
xuất...; hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro về 
khủng hoảng thừa sản phẩm, khan hiếm tài 
nguyên; tạo động lực để đầu tư, đổi mới công 
nghệ, giảm chi phí sản xuất, mở rộng chuỗi 
cung ứng, đồng thời tạo ra thị trường mới, cơ 
hội việc làm mới, nâng cao sức khỏe người 
dân, cộng đồng và thế giới tự nhiên.  

Đứng trước lợi ích mà nền kinh tế tuần 
hoàn mang lại, Đảng và Nhà nước ta đã ban 
hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật 
về nền kinh tế tuần hoàn, như: Nghị quyết số 
55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị 
về  Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia 
của Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045; Luật 
Bảo vệ môi trường năm 2020, Quyết định số 
1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
1/10/2021 đã phê duyệt Chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, 
tầm nhìn 2050; Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 
cũng nhấn mạnh “khuyến khích phát triển mô 
hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp 
và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất”3.  

Có thể thấy, trong những năm qua, đã xuất 
hiện một số mô hình mới có thể được xem tiếp 
cận kinh tế tuần hoàn, như: mô hình khu công 
nghiệp sinh thái; mô hình chế biến phụ phẩm 

thủy sản; trong lĩnh vực thương mại, xuất hiện 
giảm thiểu chất thải nhựa, túi nilon thay thế 
sản phẩm dễ phân hủy và sử dụng nhiều lần; 
trong lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng 
việc thu gom chất thải thức ăn dư thừa để bán 
lại cho cơ sở chăn nuôi hoặc chế biến phân 
bón hữu cơ, trong nông nghiệp có mô hình 
vườn - ao - chuồng, vườn - rừng - ao - chuồng, 
thu hồi gas từ chất thải vật nuôi… với tiêu 
chuẩn tổng quát 3R (giảm thiểu, tái sử dụng 
và tái chế chất thải). Cùng với đó, vấn đề 
quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã 
được nhận thức đầy đủ hơn. 

Tuy nhiên, việc xây dựng kinh tế tuần hoàn 
ở nước ta còn có một số hạn chế, như: khung 
chính sách về phát triển mô hình kinh tế tuần 
hoàn chưa được hoàn thiện, còn thiếu các cơ 
chế chính sách thúc đẩy kinh tế tuần hoàn phát 
triển; các công cụ, chính sách kinh tế như thuế 
tài nguyên, phí bảo vệ môi trường chưa rõ ràng; 
nhận thức của các cấp quản lý tới các doanh 
nghiệp, người dân về kinh tế tuần hoàn và sự 
cần thiết chuyển đổi sang phát triển mô hình 
kinh tế tuần hoàn còn hạn chế; nguồn lực cho 
việc thực hiện chuyển đổi sang phát triển kinh 
tế tuần hoàn còn thiếu và yếu... 

 Vì vậy, trong thời gian tới để đẩy mạnh 
phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam cần 
thực hiện các giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và 
thay đổi nhận thức về phát triển kinh tế tuần 
hoàn. Tuyên truyền rộng rãi và liên tục về định 
hướng “phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, 
giảm nhẹ phát thải khí thải nhà kính, các bon 
thấp; khuyến khích phát triển mô hình kinh tế 
tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả 
đầu ra của quá trình sản xuất”4; đồng thời xây 
dựng một chiến lược truyền thông về kinh tế 
tuần hoàn nhằm nâng cao nhận thức các cấp 

3 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQG-
ST, t1, tr.275. 

4 Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. CTQG-
ST, t1, tr.52.
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chính quyền, các cơ quan quản lý đến từng 
doanh nghiệp và mỗi người dân về yêu cầu 
thực tiễn, vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan 
trọng của phát triển kinh tế tuần hoàn.  

Hai là, tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa và 
tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của 
Đảng về kinh tế tuần hoàn, kinh tế sạch, kinh 
tế xanh. Trước hết cần phải có một hành lang 
pháp lý rõ ràng cho hình thành, phát triển các 
mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó chú trọng 
việc tạo cơ chế để hình thành động lực thị 
trường dựa trên các tiêu chí của hiệu quả đầu 
tư, khuyến khích doanh nghiệp, người dân 
nhất là khu vực tư nhân đầu tư mạnh mẽ thực 
hiện các mô hình kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong 
hoạch định sản xuất xã hội phải tăng cường 
tính liên kết ngành, liên kết nội vùng và liên 
vùng, thúc đẩy tham gia vào các mạng sản 
xuất, cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu, mở 
ra các không gian phát triển mới; chú ý hình 
thành chuỗi sản xuất tiếp nối, liên tục.  

Ba là, tập trung xây dựng bộ tiêu chí để 
nhận diện đánh giá kinh tế tuần hoàn trong 
từng nhóm ngành kinh tế. Điều này có giá trị 
cụ thể cả cho định hướng phát triển sản xuất 
của các chủ thể kinh tế, cả cho quản lý nhà 
nước trong thực thi chính sách. Khuyến khích 
và hỗ trợ ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu 
của khoa học và công nghệ, nhất là của Cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công 
nghệ sạch vào sản xuất và tiêu dùng. Kinh tế 
tuần hoàn đòi hỏi sự thiết kế và sự phối hợp 
chia sẻ, gắn kết các bên liên quan, vì vậy cần 
xây dựng những tổ chức mạnh, sử dụng đội 
ngũ chuyên gia giỏi để tư vấn, kết nối và hỗ trợ 
các chủ thể sản xuất kinh doanh chuyển sang 
mô hình kinh tế tuần hoàn hoặc khởi nghiệp 
với mô hình kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, 
tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm quốc 
tế, nhất là các quốc gia đã và đang thực hiện 
thành công mô hình kinh tế tuần hoàn, từ đó 
chuyển giao và áp dụng vào hoàn cảnh cụ thể 
của Việt Nam. Cần tập trung xây dựng và vận 
hành mô kinh tế tuần hoàn trong từng lĩnh vực 

kinh tế: Nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, 
dịch vụ... và có lộ trình, ưu tiên. 

Bốn là, khuyến khích sản xuất các sản 
phẩm, cung ứng từ các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh đáp ứng tiêu chí của mô hình kinh 
tế tuần hoàn. Thực hiện kinh tế tuần hoàn cần 
gắn liền với phát triển công nghệ, kinh tế số 
và Cách mạng công nghiệp 4.0; thúc đẩy hình 
thành cơ chế liên kết trên nền tảng IoT 
(Internet of Things); thực hiện các hoạt động 
đổi mới công nghệ. Do vậy cần có cơ chế 
chính sách cho phát triển công nghệ sạch, 
giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế chất thải, chất 
thải phải là nguồn tài nguyên trong nền kinh tế 
xét cả khía cạnh sản xuất và tiêu dùng. 

Thay đổi thói quen tiêu dùng, thực hiện lối 
sống bền vững; thúc đẩy tiêu thụ các sản 
phẩm được sản xuất, cung ứng từ các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh đáp ứng tiêu chí 
của mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy tiêu 
dùng trung gian đối với thị trường nguyên liệu 
thứ cấp; thúc đẩy các mô hình kinh tế chia sẻ. 
Hỗ trợ mạnh mẽ khởi nghiệp, hỗ trợ thỏa đáng, 
hiệu quả cho các doanh nghiệp, vì doanh 
nghiệp chính là thành phần quyết định sự 
thành công của chuyển đổi mô hình kinh tế. 

Tóm lại, phát triển bền vững là mục tiêu 
Việt Nam đã theo đuổi trong thập niên vừa 
qua, Đại hội Đảng lần thứ XIII tiếp tục định 
hướng nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng xanh 
với mô hình kinh tế tuần hoàn là phù hợp với 
xu thế bao trùm trên thế giới. Phát triển kinh 
tế tuần hoàn là giải pháp tất yếu để nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng lực 
cạnh tranh quốc gia, bảo đảm sản xuất và 
tiêu dùng bền vững; phân bổ, quản lý, sử 
dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường 
và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giải 
quyết các vấn đề xã hội, tạo việc làm… Do 
vậy, để phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tuần 
hoàn ở Việt Nam trong thời gian tới cần thực 
hiện đồng bộ các giải pháp từ nâng cao nhận 
thức đến hoàn thiện thể chế và tổ chức thực 
hiện, góp phần phát triển bền vững kinh tế - 
xã hội của đất nước./. 
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Cây gai xanh là nguyên liệu sợi dệt 
được Viện Di truyền nông nghiệp 
và Tập đoàn An Phước - Viramie 

đưa vào khảo nghiệm tại Thanh Hóa từ 
năm 2016 và được tỉnh Thanh Hóa bắt 
đầu lộ trình phát triển vùng trồng cây gai 
xanh nguyên liệu phục vụ chế biến từ 
năm 2018. Việc phát triển cây gai xanh 
nguyên liệu trên địa bàn tỉnh bước đầu đã 
đem lại hiệu quả, cho thu nhập cao gấp 2 
đến 3 lần so với cây trồng khác trên cùng 
một đơn vị diện tích. Bên cạnh lợi ích kinh 
tế rõ rệt, cây gai xanh còn có tác dụng 
phục hồi đất rất lớn. Do đó, cây gai xanh 
được xem là hướng phát triển cây trồng mới, 
tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và 
cải tạo, phục hồi chất lượng đất nông nghiệp. 
Tuy nhiên, việc phát triển vùng nguyên liệu 
cây gai xanh cũng đang đối mặt với những 
thách thức khó khăn: 

Thứ nhất, khó khăn trong việc phát triển 
diện tích vùng nguyên liệu: 

Bắt đầu từ năm 2018, tỉnh Thanh Hóa đã 
triển khai lộ trình phát triển vùng trồng cây 
gai xanh nguyên liệu theo Quyết định số 
1484/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa 
về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng 
nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy 
sợi dệt tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2025 và định hướng đến 
năm 2030 trên địa bàn 12 huyện. Đến năm 
2021, phạm vi của đề án đã được mở rộng 
lên thành 18 huyện theo Quyết định số 

3820/QĐ-UBND tỉnh. Mục tiêu của đề án xác 
định đến năm 2025, diện tích trồng cây gai 
xanh của toàn tỉnh đạt 6.457ha, năng suất 
bình quân 110 tấn gai tươi/ha/năm, tổng sản 
lượng trên 700.000 tấn/năm và ổn định đến 
năm 2030 cơ bản đáp ứng nhu cầu nguyên 
liệu cho nhà máy sợi dệt tại xã Cẩm Tú, 
huyện Cẩm Thủy. 

Mặc dù đã được tỉnh thực hiện các chính 
sách nhằm khuyến khích phát triển mở rộng 
diện tích cây gai xanh nguyên liệu như Nghị 
quyết số 385/2021/NQ-HĐND ngày 
24/4/2021 và Nghị quyết số 116/2021/NQ-
HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh 
Thanh Hóa về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023, đến 
hết tháng 3/2022 diện tích trồng gai xanh trên 
địa bàn tỉnh mới đạt 670ha, đạt 10,3% tổng 
diện tích. Tốc độ mở rộng vùng nguyên liệu 
không đạt kỳ vọng đặt ra mà nguyên nhân 

GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO CÂY GAI TỈNH THANH HÓA 
DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
    

        TS. Phạm Thị Thanh Hương * 

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

Vùng trồng cây gai xanh tại xã Cẩm Tú (Cẩm Thủy).
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chính được xác định do đất đai xen kẹt 
nhiều, một số cây trồng trước đó đang 
trong chu kỳ sinh trưởng và thu hoạch, 
khó chuyển đổi thành vùng nguyên liệu 
gai xanh, dẫn đến diện tích các vùng quy 
hoạch tập trung không lớn, việc tích tụ đất 
trồng cây gai xanh gặp khó khăn. 

Bên cạnh đó, với việc định hướng phát 
triển vùng nguyên liệu quy mô lớn, phân 
bố ở các địa phương có tính chất thổ 
nhưỡng khác nhau, tuy nhiên đến thời 
điểm hiện tại vẫn chưa có các nghiên cứu 
cũng như các giải pháp kỹ thuật phù hợp 
với từng loại đất ở từng khu vực, từng địa 
phương cũng là một nguyên nhân gây khó 
khăn trong việc phát triển diện tích vùng 
nguyên liệu. 

Thứ hai, thiếu giải pháp về nguồn nhân 
công, lao động và ứng dụng khoa học và 
công nghệ trong thu hoạch: 

Theo ghi nhận tại một số hộ vùng trồng 
gai, để thu hoạch và sơ chế 1ha gai cần 
5 lao động làm việc trong 4-5 ngày, trong khi 
1 năm cây gai có thể được thu hoạch từ 4 - 
5 vụ. Cộng thêm việc ứng dụng cơ giới đồng 
bộ, công suất lớn trong thu hoạch và sơ chế 
cây gai xanh còn thủ công, nhỏ lẻ, tốn nhiều 
nhân công và cường độ lao động cao. Điều 
này cho thấy, nhu cầu sử dụng lao động 
trong sản xuất và thu hoạch gai là thường 
xuyên và tương đối lớn. Trong khi đó, lao 
động tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh 
ngày càng thiếu hụt do một số lượng lớn 
nhân công đã đi làm ở các tỉnh khác hoặc đi 
làm ở các nhà máy may trên địa bàn. Chính 
vì vậy đã dẫn đến thiếu hụt lớn nguồn lao 
động để tạo động lực cho phát triển vùng 
nguyên liệu cũng như sơ chế thành phẩm 
cây gai. 

Từ những khó khăn chủ yếu nên trên, hai 
nhóm giải pháp được đề xuất nhằm tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho cây gai tỉnh Thanh Hóa: 

Một là, thúc đẩy các giải pháp tích tụ 
ruộng đất, hình thành các vùng nguyên liệu 
quy mô lớn thông qua việc chuyển đổi diện 
tích đất trồng cây lâu năm hiệu quả thấp 
sang trồng gai; áp dụng các hình thức cho 
thuê, chuyển nhượng, liên kết để hình thành 
cánh đồng gai quy mô lớn, thâm canh đồng 
bộ cho năng suất, chất lượng cao. Nghiên 
cứu cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp 
hiện có vùng canh tác rộng, nhưng kém hiệu 
quả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như Công 
ty Cao su Thanh Hóa với các doanh nghiệp 
chế biến gai để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh quy 
mô lớn. 

Đồng thời, khẩn trương tổ chức triển khai 
các đề tài, dự án nghiên cứu, xây dựng và 
hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với từ 
loại đất ở các vùng, các địa phương khác 
nhau; tổ chức triển khai hướng dẫn quy trình 
sản xuất cho các tổ chức, cá nhân tham gia 
trồng gai để nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Hai là, tăng cường tự động hóa, cơ giới hóa 
nhằm giảm nhân công và cường độ lao động 
trong khâu sơ chế nguyên liệu gai. Khuyến 
khích và ưu tiên các đơn vị đề xuất đặt hàng 
các đề tài, dự án khoa học và công nghệ về 
cơ giới hóa đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả 
của quá trình sơ chế gai./. 

Vỏ cây gai đã được sơ chế. 



Tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây 
trong bối cảnh thế giới tiếp tục bị ảnh 
hưởng nặng nề do các đợt bùng phát 

dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt, 
linh hoạt, sáng tạo, từ sớm, từ xa, có trọng 
tâm, trọng điểm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các 
ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh 
nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 
tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực 
và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh 
vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.  

Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị 
“Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã 
đề ra giải pháp “thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 
chuyển giao ứng dụng và phát triển mạnh khoa 
học - công nghệ”. Đồng thời, Nghị quyết 58 đã 
nêu rõ “Ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển 
bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; 
ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, 
thông minh để hình thành các vùng chuyên 
canh sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy 
mô lớn, chất lượng cao; hình thành và phát 
triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến 
đến tiêu thụ”. 

Đứng trước yêu cầu trên, với vai trò là đơn 
vị sự nghiệp khoa học và công nghệ 
(KH&CN) cấp tỉnh, có chức năng nghiên cứu 

ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu 
khoa học và công nghệ, tư vấn về chiến lược 
phát triển và cung cấp các dịch vụ trong lĩnh 
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, việc 
nghiên cứu định hướng hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ lĩnh vực 
Khoa học Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 
thời kỳ tới là nhiệm vụ hết sức quan trọng của 
Viện Nông nghiệp Thanh Hóa. 

 Dưới đây là một số kết quả nổi bật và đề 
xuất định hướng ưu tiên hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển 
nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Kết quả nổi bật  

Từ năm 2016 đến nay, với trên 20 nhiệm 
vụ KH&CN cấp nhà nước và gần 90 nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh trong lĩnh vực Khoa học 
Nông nghiệp được triển khai thực hiện trên 
địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ cấp nhà nước đã 
giúp các địa phương vùng nông thôn, miền 
núi tiếp nhận và ứng dụng công nghệ để chủ 
động sản xuất các giống cây trồng trong 
nông nghiệp, lâm nghiệp; phát triển các sản 
phẩm có lợi thế của địa phương, du nhập và 
cải tạo các giống con nuôi thích hợp với địa 
phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn 
định đời sống tại các vùng triển khai dự án. 
Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nhiều tiến bộ 
kỹ thuật, mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật 

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG             
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2021 - 2030,                            
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

 
                                                       TS. Nguyễn Đình Hải *
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được áp dụng trong sản xuất đạt kết quả cao. 
Các nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng các 
quy trình, công nghệ vào sản xuất đối với các 
loại cây trồng, con nuôi mới, quý, có giá trị 
kinh tế cao. Yếu tố năng suất, chất lượng, 
hàm lượng khoa học và công nghệ trong sản 
phẩm hàng hóa ngày càng tăng, đặc biệt là 
các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.  

Bên cạnh đó, hoạt động tiếp thu, ứng ứng 
dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 
trong lĩnh vực nông nghiệp cũng được đẩy 
mạnh, đặc biệt là xây dựng các mô hình nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông 
minh đã hình thành, một số sản phẩm nông 
nghiệp có thương hiệu, khẳng định chỗ đứng 
trên thị trường. Tại các địa phương trong tỉnh 
cũng xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất có ứng 
dụng KH&CN vào một số khâu sản xuất, góp 
phần tạo ra sản phẩm có năng suất, chất 
lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và mang 
lại giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích 
cao hơn so với sản xuất truyền thống.  

Định hướng nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp 
tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045. 

Bám sát các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, 
đặc biệt là các chương trình, kế hoạch của 
tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW 
của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Thanh Hóa lần thứ XIX, từ những vấn đề đặt 
ra trong thực tiễn, chúng tôi đề xuất một số 
định hướng ưu tiên cho hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển 
nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau đây. 

Một là, xác định nghiên cứu, chọn tạo 
giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng, 
uy tín và bền vững là chủ chốt trong lĩnh vực 
sản xuất giống: 

Thu thập, lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây 
trồng, vật nuôi có khả năng tạo ra sản phẩm 
chủ lực, có giá trị kinh tế cao và các nguồn 
gen đặc sản, đặc hữu của Thanh Hóa, đồng 
thời lưu giữ, bảo tồn nguồn gen cây trồng, vật 
nuôi quý hiếm, có giá trị khoa học và kinh tế 
phục vụ công tác chọn tạo giống. 

Nghiên cứu chọn tạo, du nhập, khảo 
nghiệm giống cây nông nghiệp có năng suất, 
chất lượng, phù hợp với điều kiện Thanh Hóa 
phục vụ Chương trình phát triển nông thôn, 
miền núi tỉnh Thanh Hóa; Ưu tiên nghiên 

Ứng dụng KHCN 
trong sản xuất các loại 
nấm ăn, nấm dược liệu 
của Viện Nông nghiệp. 
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cứu, du nhập, tuyển chọn giống cây ăn quả, 
xác định cơ cấu giống cây ăn quả phù hợp 
phục vụ đề án phát triển cây ăn quả tập 
trung của tỉnh. 

Nghiên cứu chọn, khảo nghiệm giống cây 
lâm nghiệp nhập nội và cây lâm nghiệp bản 
địa chủ lực làm gỗ lớn; cây lâm sản ngoài gỗ, 
cây dược liệu có năng suất, chất lượng, có lợi 
thế cạnh tranh cho một số vùng kinh tế lâm 
nghiệp trọng điểm; nghiên cứu tuyển chọn 
tập đoàn cây trồng rừng trồng kinh tế, cây 
trồng phân tán và cây đô thị. 

Nghiên cứu chọn lọc, lai tạo, nhân nhanh 
các dòng lợn mới có năng suất, chất lượng 
cao; chọn giống gia cầm chuyên thịt, chuyên 
trứng theo hướng công nghiệp; giống con 
nuôi đặc sản; nghiên cứu chọn lọc, nhân 
thuần và lai tạo giống trâu, bò và một số gia 
súc ăn cỏ khác phù hợp với điều kiện sinh 
thái và điều kiện chăn nuôi, hộ gia đình, HTX 
tập trung của tỉnh. 

Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu 
CNSH tiến bộ trong và ngoài nước để sản 
xuất giống cây trồng chủ lực, ứng dụng công 
nghệ vi sinh trong cải tạo đất nông nghiệp, xử 
lý môi trường trong chăn nuôi... 

Du nhập một số giống cá nước mặn, nước 
lợ và cá nước ngọt giá trị kinh tế cao; nghiên 
cứu chọn tạo giống các loài chủ lực và một số 
loài thủy đặc sản theo các tính trạng: tăng 
trưởng nhanh, kháng bệnh thường gặp và 
tăng khả năng thích nghi với thay đổi độ mặn, 
nhiệt độ. 

Hai là, tiếp nhận công nghệ mới, hoàn 
thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với địa 
phương cho cây trồng và vật nuôi: 

Tiếp nhận các công nghệ tiên tiến của thế 
giới, kết hợp đổi mới, hiện đại hóa công nghệ 
truyền thống, hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật 
nhân giống, kỹ thuật thâm canh, công nghệ 
sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm cây trồng nhằm phục 

vụ phát triển sản xuất bền vững các nhóm 
cây trồng chủ lực, nghiên cứu các giải pháp 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, sử 
dụng đất nông nghiệp có hiệu quả. 

Lựa chọn và làm chủ các công nghệ tiên 
tiến nhập từ bên ngoài, nâng cao trình độ 
công nghệ; ứng dụng vào sản xuất; tạo đột 
phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
sản xuất nông nghiệp; đặc biệt là chất lượng 
các sản phẩm xuất khẩu có sức cạnh tranh 
trên thị trường khu vực và thế giới. 

Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh 
học trong chọn tạo giống, thu hoạch, bảo 
quản và chế biến, chế phẩm sinh học, đặc 
biệt là các sản phẩm có thế mạnh, đặc thù 
của tỉnh; bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm, nâng cao sức cạnh tranh 
cho nông sản hàng hóa của tỉnh. 

Tạo lập, quản lý và phát triển các đối tượng 
sở hữu công nghiệp cho các sản phẩm nông 
sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh. 

Ba là, phát triển sản phẩm nông nghiệp 
mang thương hiệu địa phương: 

Đánh giá tính phù hợp của cây trồng, vật 
nuôi với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 
của tỉnh; xác định đối tượng cây trồng, vật 
nuôi phù hợp, có tiềm năng, lợi thế để hình 
thành và phát triển sản phẩm nông nghiệp 
mang thương hiệu địa phương. 

Lựa chọn, khảo nghiệm các giống mới, 
giống nhập nội; tổ chức sản xuất thử nghiệm, 
hoàn thiện quy trình, công nghệ và chuyển 
giao vào sản xuất hàng hóa, xây dựng 
thương hiệu sản phẩm gắn với thị trường tiêu 
thụ; đồng thời nghiên cứu tiềm năng phát 
triển của nhóm cây trồng, vật nuôi đặc sản, 
bản địa, có lợi thế phục vụ chọn tạo giống, 
phát triển sản phẩm và xây dựng thương 
hiệu gắn với chuỗi tiêu thụ trong nước và 
xuất khẩu. 

Liên kết sản xuất sản phẩm nông nghiệp 
có giá trị kinh tế cao, chất lượng tốt theo 
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chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu 
cấp tỉnh, cấp quốc gia, hướng tới thị trường 
quốc tế. 

Ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất, kinh doanh các sản phẩm OCOP quy 
mô hàng hóa lớn dựa trên nhu cầu của các tổ 
chức kinh tế, hộ sản xuất tham gia Chương 
trình OCOP của tỉnh. 

Bốn là, tăng cường xây dựng ý tưởng chất 
lượng về đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 

Nghiên cứu, ứng dụng và xây dựng các 
mô hình về cơ cấu các giống cây Nông lâm 
nghiệp phục vụ đề án phát triển cây ăn quả 
tập trung của tỉnh. 

Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các 
sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu địa 
phương: Tổng kết thực tiễn, xác định đối 
tượng cây trồng năng suất, chất lượng cao, có 
lợi thế cạnh tranh để phát triển sản phẩm 
mang thương hiệu địa phương đáp ứng nhu 
cầu thị trường nội địa và xuất khẩu, đồng thời 
nghiên cứu, đánh giá sản phẩm OCOP làm 
cơ sở đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm 

OCOP có tiềm năng lợi thế của địa phương ở 
quy mô hàng hóa lớn. 

Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây lâm 
nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế, phòng hộ; 
ưu tiên tuyển chọn tập đoàn cây chịu hạn 
phục vụ phát triển rừng bền vững tại các 
huyện miền núi; Nghiên cứu, ứng dụng quy 
trình, công nghệ trong sản xuất giống, canh 
tác cây dược liệu dưới tán rừng, vườn hộ phục 
vụ Đề án phát triển cây dược liệu trên địa bàn 
miền núi Thanh Hóa. 

Nghiên cứu, phát triển mô hình chăn nuôi 
bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn 
với nhu cầu của thị trường; chuyển dịch cơ 
cấu giống vật nuôi; phát triển sản xuất hàng 
hóa quy mô lớn, từng bước hình thành chuỗi 
giá trị khép kín trong nông nghiệp, áp dụng 
các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,… để 
sản xuất sản phẩm chăn nuôi an toàn, chất 
lượng cao. Ứng dụng các quy trình công 
nghệ nhân giống vật nuôi phục vụ Chương 
trình phát triển nông thôn miền núi tỉnh 
Thanh Hóa.  
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Gian hàng trưng 
bày các sản phẩm 
mang thương hiệu của 
Viện Nông nghiệp 
Thanh Hóa. 
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Ứng dụng công nghệ sinh học trong kiểm 
tra, giám định bệnh hại cây trồng, ứng dụng 
công nghệ sinh học trong sản xuất chế phẩm 
sinh học phục vụ nông nghiệp (cải tạo đất, 
phân bón, xử lý sâu bệnh hại) và xử lý môi 
trường (vi sinh, tảo, thực vật, nấm…). Sản 
xuất thử nghiệm các chế phẩm sinh học phù 
hợp các giai đoạn sinh trưởng, cải thiện chất 
lượng nước, xử lý môi trường, phòng trị bệnh, 
thay thế các chất kháng sinh, giảm hệ số 
thức ăn trong chăn nuôi. 

 Ứng dụng các giống mới có năng suất, 
chất lượng, chống chịu tốt với điều kiện khí 
hậu, thời tiết của bản địa, kháng các dịch 
sâu, bệnh hại trong sản xuất nông nghiệp, 
tập trung vào các loại rau ăn lá, rau ăn quả, 
hoa, lúa giống, nấm ăn và nấm dược liệu, cây 

ăn quả, cây dược liệu... Thử nghiệm và 
chuyển giao các quy trình công nghệ nhân 
giống cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản, đặc 
sản có giá trị kinh tế có tiềm năng thương mại 
hóa thành hàng hóa bản địa. 

Nhận thấy, việc định hướng hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ phát 
triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là chiến 
lược lâu dài và nhiệm vụ quan trọng không 
chỉ của riêng ngành KH&CN mà còn là của 
tất cả các ngành, các cấp. Do đó, rất cần sự 
chủ động tham gia tích cực và sự đồng hành 
xuyên suốt của tất cả các bộ, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, 
trường đại học… trong quá trình xây dựng và 
triển khai./.
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Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đó là: 
quy hoạch vùng, xây dựng những nhà 
máy sản xuất vật liệu xây dựng nhân tạo 
bài bản mới có thể đáp ứng số lượng lớn 
nguyên liệu mà thị trường cần; xây dựng 
và thực hiện cơ chế chính sách thu hút, 
đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân 
lực chất lượng cao; chuyển giao công 
nghệ đến các tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu sản xuất cát nghiền trên địa bàn 
tỉnh; định hướng cho nhà đầu tư thực 
hiện đầu tư công nghệ phù hợp với quy 
mô và điều kiện sản xuất tại mỗi địa 
phương; đẩy mạnh công tác thông tin 
tuyên truyền tới người dân thay đổi quan 
niệm về cát xây dựng và hướng tới sử 
dụng cát nghiền nhân tạo đảm bảo cả 
tính kinh tế và kỹ thuật cho công trình 
đồng thời góp phần bảo vệ môi trường. 

Xác định được loại hình công nghệ sản 
xuất cát nghiền phù hợp với tình hình đầu 
tư, sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
đạt yêu cầu kỹ thuật hiệu quả về kinh tế. 
Đề xuất giải pháp về công tác quản lý 
Nhà nước đối với phát triển và sử dụng 
cát nghiền trong công trình xây dựng để: 
giảm thiểu việc sử dụng cát tự nhiên 
được khai thác từ sông, suối, gây ảnh 
hưởng đến an toàn đê điều, đất nông 
nghiệp, các công trình hạ tầng kỹ thuật 
và an ninh trật tự địa phương; đáp ứng 
kịp thời nhu cầu xây dựng trên địa bàn 
tỉnh trong giai đoạn tới; cân đối được 
cung - cầu vật liệu cát xây dựng cho các 
địa phương trong tỉnh; bình ổn giá cả thị 
trường, ổn định đời sống nhân dân; góp 
phần xây dựng chung định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

SỬ DỤNG VẬT LIỆU THAY THẾ CÁT TỰ NHIÊN... (Tieáp theo trang 30) 
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Quá trình hình thành và phát triển  

 Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển 
giao KH&CN đã hình thành và phát  triển qua 
nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, với cơ cấu 
tổ chức, tên gọi khác nhau: Trạm cung ứng 
vật tư và sửa chữa thiết bị khoa học kỹ thuật 
(năm 1983); Trung tâm áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật (năm 1986); Trung tâm tư vấn 
chuyển giao KHCN và môi trường (năm 
1998); Trung tâm tư vấn chuyển giao KH&CN 
(năm 2003); Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - 
Chuyển giao Khoa học & Công nghệ Thanh 
Hóa (từ năm 2010 đến nay). Ngay từ khi mới 
thành lập, vừa kế thừa, phát huy kinh nghiệm 
của các tổ chức tiền thân, vừa ổn định tổ chức 
và tìm tòi hướng đi, Trung tâm luôn thực hiện 
tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

  Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Trung tâm 
triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, chính sách của ngành khoa học, 
các tiến bộ KH&CN, cung cấp các thông tin, 
cơ sở dữ liệu KH&CN cho các tổ chức, cá 
nhân trong tỉnh. Từ năm 2013 đến nay, Trung 
tâm phát hành hơn 20.000 cuốn Thông tin 
công nghệ chọn lọc nhằm đưa KH&CN đến 
gần người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, 
Trung tâm có bộ cơ sở dữ liệu về các thông 
tin, tư liệu KH&CN từ năm 2008 với lượng 
thông tin rất lớn để phục vụ tra cứu. Ngoài ra, 
Trung tâm có Website điện tử với số lượng lớn 
tin tức được cập nhật hằng ngày mang lại 
hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền 
kiến thức về KH&CN. Các hoạt động KH&CN 
còn được tuyên truyền rộng rãi trên các báo, 
đài, của tỉnh như: phối hợp với Đài Phát thanh 
và Truyền hình Thanh Hóa xây dựng và phát 
sóng 24 chương trình “Sở hữu trí tuệ  và cuộc 
sống”, tuyên truyền trên báo Thanh Hóa, các 
tạp chí và các hội thảo. Vì vậy, các thông tin 

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - ỨNG DỤNG - CHUYỂN GIAO KH&CN THANH HÓA 

VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI KỲ MỚI 
 

ThS. Trần Văn Thắng *

* Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa.

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao Khoa học & Công nghệ 
Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở KH&CN Thanh Hóa, có 
chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước về KH&CN; thực hiện các 
hoạt động dịch vụ về KHCN và môi trường; nghiên cứu, ứng dụng, triển 
khai và chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất. Từ khi 
thành lập cho đến nay, Trung tâm đã có nhiều đóng góp tích cực cho 
ngành KH&CN và kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.
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KH&CN đã được quảng bá rộng rãi đến nhiều 
độc giả, người dân và doanh nghiệp. Hằng 
năm, Trung tâm đã tổ chức tham gia các Chợ 
Công nghệ và thiết bị (Techmart) nhằm 
quảng bá các sản phẩm ứng dụng KH&CN 
của tỉnh. Qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị 
sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh khảo 
sát, tìm hiểu các thiết bị, công nghệ thích hợp 
có thể ứng dụng tại địa phương. 

Đặc biệt, Trung tâm luôn nỗ lực trong việc 
thực hiện các hoạt động ứng dụng, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống. Nhiều đề tài, dự án được thực hiện có 
giá trị thực tiễn cao như các dự án: “Ứng dụng 
chế phẩm sinh học Fito - Biomix RR xử lý 
rơm rạ thành phân hữu cơ trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa”; “Ứng dụng công nghệ mới xây 
dựng hệ thống cấp nước, xử lý nước thải và 
tăng cường chống nhiễm khuẩn  tại bệnh viện 
đa khoa tuyến huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa”… 
Trung tâm đã dần khẳng định được vai trò là 
cầu nối giữa các kết quả nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học công nghệ, đưa các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật đến với doanh nghiệp, 
người dân.  

Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ được 
duy trì và phát triển. Hằng năm, Trung tâm tổ 
chức thực hiện quan trắc, giám sát, đo đạc tại 
các cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ, các cơ sở 
bức xạ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc 
quan trắc, giám sát, khoanh vùng và cảnh 
báo phóng xạ môi trường hằng năm của 
Trung tâm đã đảm bảo kịp thời phát hiện diễn 
biến bất thường về bức xạ trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa.  

Công cuộc đổi mới càng đi vào chiều sâu, 
càng đòi hỏi hoạt động của Trung tâm không 
chỉ có chất lượng, hiệu quả KH&CN, hiệu 
quả kinh tế - xã hội mà còn phải thay đổi về 
phương thức hoạt động theo hướng ngày 
càng thích ứng hơn với cơ chế thị trường, 
hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm. Trong giai đoạn 2016 - 2020, với quan 
điểm chỉ đạo là tập trung đẩy mạnh các hoạt 
động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao 
KH&CN vào thực tiễn sản xuất, từng bước tạo 
ra các sản phẩm KH&CN gắn liền với thị 
trường. Trung tâm đã thực hiện tốt các đề tài, 
dự án KH&CN (trong đó có dự án cấp Trung 
ương quản lý); nỗ lực đẩy mạnh chuyển giao 
công nghệ và các hoạt động dịch vụ khoa 
học; nhiều kết quả được ứng dụng vào sản 
xuất và đời sống, đã tạo lập được một số 
công nghệ và sản phẩm có thị trường. Đầu 
năm 2020, trước những diễn biến phức tạp 
của dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng 
mới của vi-rút Cô-rô-na (Covid-19) gây ra 
trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói 
riêng, trước lời kêu gọi của các cấp chính 
quyền, cần chung tay chung sức của các 
ngành, các đơn vị trong việc nghiên cứu, chế 
tạo và đề xuất các giải pháp, cách thức 
phòng chống dịch hiệu quả, lâu dài, với trách 
nhiệm của một đơn vị sự nghiệp khoa học 
công lập, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - 
Chuyển giao KH&CN đã ứng dụng các thành 
tựu khoa học để sản xuất thành công các sản 
phẩm: Buồng khử khuẩn sử dụng dung dịch 
Anolyte, tủ diệt khuẩn bằng tia UV, và đặc 
biệt là máy khử khuẩn khẩu trang tự động. 

 Với những thành tích đã đạt được Trung 
tâm đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu thi 
đua của các cấp, ngành. Tất cả những kết 
quả nêu trên là thành quả của một quá trình 
phấn đấu, nỗ lực của tập thể cán bộ Trung 
tâm qua các thời kỳ; sự quan tâm chỉ đạo, tạo 
điều kiện của UBND tỉnh Thanh Hóa và Bộ 
KH&CN. Đặc biệt, là sự chỉ đạo sâu sát, định 
hướng và đồng hành trong mọi hoạt động của 
Sở KH&CN Thanh Hóa, các phòng, đơn vị 
thuộc Sở KH&CN.  

Định hướng phát triển trong thời kỳ mới 

Trong thời gian tới, với những tiềm lực về 
KH&CN đã được đầu tư và các bài học kinh 
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nghiệm đã trải qua, cùng với định hướng rất 
cụ thể thông qua các văn bản hướng dẫn của 
Chính phủ, Bộ KH&CN và UBND tỉnh, Trung 
tâm xác định các nhiệm vụ trong thời kỳ mới 
như sau: 

Tổ chức tham mưu, đề xuất và thực hiện 
thành công các đề tài nghiên cứu, dự án 
sản xuất thử nghiệm; Đề xuất, xây dựng và 
thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, 
các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác 
quản lý nhà nước được giao hằng năm; Tổ 
chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo để trình 
diễn, giới thiệu, kết nối cung cầu về 
KH&CN; Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, 
phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh 
doanh các sản phẩm tiến bộ KH&CN phục 
vụ sản xuất và đời sống; tổ chức nghiên 
cứu, tiếp nhận, lựa chọn các kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ để 
hợp tác, liên kết với doanh nghiệp và các tổ 
chức KH&CN nhằm hoàn thiện, ứng dụng 
kết quả nghiên cứu phù hợp đặc thù của địa 
phương; xây dựng các mô hình trình diễn về 
ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật 
tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với 
địa phương; chủ động triển khai các hoạt 
động về đổi mới sáng tạo tại địa phương; 
Xây dựng cơ sở dữ liệu công nghệ gắn 
chuyển đổi số, đảm bảo kết nối với cơ sở dữ 
liệu chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu của 
Trung ương; Chủ động ứng dụng công nghệ 
để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tập trung 
vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế 
mạnh của địa phương. 

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động  

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và 
thích ứng linh hoạt trong thời kỳ mới, Trung 
tâm triển khai thực hiện đồng bộ các giải 
pháp sau: 

Một là, chủ động xây dựng các đề án 
nhằm nâng cao năng lực hoạt động đáp 

ứng yêu cầu đưa trung tâm trở thành đầu 
mối ứng dụng tiến bộ KH và CN vào sản 
xuất và đời sống của địa phương, có đủ 
năng lực tư vấn, hỗ trợ chuyển giao công 
nghệ trên địa bàn. 

Hai là, tập trung nghiên cứu, xây dựng 
sản phẩm chủ lực của Trung tâm phù hợp 
với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương, các ngành được ưu tiên 
phát triển. 

Ba là, lựa chọn lĩnh vực công nghệ chủ lực 
để tiếp nhận, làm chủ công nghệ, hoàn thiện 
và chuyển giao. Dựa trên điều kiện sản xuất, 
cơ sở vật chất có sẵn để quyết định đầu tư lựa 
chọn công nghệ chủ lực, cùng với quan tâm 
đến quyền sở hữu trí tuệ. 

Bốn là, ứng dụng thương mại điện tử trong 
việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa. 
Việc đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng 
thương mại điện tử giúp sản phẩm của Trung 
tâm tiếp cận được với khách hàng trên cả 
nước, từ đó cũng là hướng đi mới để tìm được 
đầu ra ổn định cho các sản phẩm. 

Năm là, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ trung tâm đủ năng lực để hỗ trợ, 
tư vấn cho doanh nghiệp trong hoạt động đổi 
mới công nghệ, tiếp nhận, chuyển giao công 
nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo… 

Sáu là, đẩy mạnh các hoạt động điều tra 
thống kê về thực trạng công nghệ và nhu cầu 
công nghệ của các doanh nghiệp trong tỉnh 
để có cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng, duy 
trì và phát triển sàn giao dịch công nghệ và 
thị trường công nghệ trong tỉnh. 

Bảy là, tăng cường sự liên kết, hợp tác với 
các doanh nghiệp trong tỉnh và định kỳ giao 
lưu giữa các trung tâm trong khu vực Bắc 
Trung bộ, trong nước nhằm giới thiệu, khai 
thác thế mạnh lẫn nhau, hỗ trợ và liên kết 
nghiên cứu ứng dụng các thành quả nghiên 
cứu lẫn nhau./.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh bạc lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas 

oryzae gây nên. Hiện nay, bệnh đã gây hại 
phổ biến ở hầu hết các nước trồng lúa trên thế 
giới. Một số giống mẫn cảm với bệnh bạc lá 
như một số giống lúa lai và một số giống chất 
lượng. Bệnh thường mẫn cảm với lượng đạm 
dư trong lá, những ruộng bón đạm nhiều, bón 
muộn, bón lai rai, bón không cân đối giữa đạm, 
lân và kali, những ruộng trũng hẩu dồn đạm 
cuối vụ hoặc do biện pháp thâm canh gieo 
cấy, chăm bón không đúng kỹ thuật đều là 
những tác nhân làm tăng mức độ gây hại của 
bệnh bạc lá lúa. Việc cải tạo tính kháng bạc lá 
cho các giống lúa tốt trong sản xuất đã được 
các quốc gia chú trọng nghiên cứu. Theo Viện 
Bảo vệ thực vật thì cải tiến chế độ canh tác 
như: sử dụng phân bón hợp lý, đảm bảo thời vụ 
gieo cấy, chế độ nước tưới hợp lý và sử dụng 
giống chống chịu được coi là những biện pháp 
có hiệu quả phòng chống bệnh này. Trong đó 
việc sử dụng giống chống chịu được coi là biện 
pháp hàng đầu và có hiệu quả nhất để phòng 
trừ bệnh bạc lá lúa. Để bổ sung giống có khả 
năng chống chịu bệnh bạc lá, Công ty TNHH 
Phát triển nông nghiệp Hồng Đức đã phối hợp 
với một số nhà khoa học tại Viện Khoa học 
Nông nghiệp Việt Nam và Viện Di truyền nông 
nghiệp Việt Nam từ năm 2010 chọn tạo 2 giống 
lúa có chứa gen kháng bạc lá, được đặt tên là 
KBL1, KBL2. Kết quả khảo nghiệm trong hệ 
thống khảo nghiệm quốc gia và phân tích gen 
cho thấy KBL2 là giống lúa chứa gen kháng 
bạc lá và là giống có triển vọng. Vì vậy chúng 

tôi đã tiến hành nghiên cứu xác định liều lượng 
phân bón NPK hợp lý để hoàn thiện quy trình 
canh tác cho giống lúa KBL2. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

1. Nguồn gốc vật liệu 
Giống lúa KBL2 được Công ty TNHH Phát 

triển nông nghiệp Hồng Đức lai tạo và chọn 
lọc từ tổ hợp lai Jasmine 85/ IRBB57 và đã 
được áp dụng phương pháp hồi giao truyền 
thống chuyển gen Xa4 + xa5 + Xa21 có khả 
năng kháng cả 3 nòi vi khuẩn gây bệnh bạc 
lá. Từ vụ Xuân năm 2019, KBL2 được đưa đi 
khảo nghiệm VCU, DUS trong mạng lưới khảo 
nghiệm Quốc gia và đưa đi khảo nghiệm sản 
xuất từ các tỉnh phía Bắc từ vụ Xuân 2020. Kết 
quả cho thấy, KBL2 là giống lúa thuần ngắn 
ngày, chất lượng và năng suất cao. Khả năng 
chịu rét, chịu hạn khá và chống chịu sâu bệnh 
khá, đặc biệt là bạc lá, rầy nâu và đạo ôn.   

2. Phương pháp bố trí thí nghiệm  
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu RCB. 

Công thức bố trí thí nghiệm:  
+ Công thức thí nghiệm trong vụ Xuân 2020: 
- Công thức I:  Nền thí nghiệm (1 tấn phân 

HCVS Tiến Nông + 400kg vôi bột/ha) 
 - Công thức II: Nền + 90kgN + 70P2O5 

+80kg K2O/ha 
 - Công thức III: Nền + 100kgN + 80P2O5 

+90kg K2O/ha 
 - Công thức IV: Nền + 110kgN + 90P2O5 

+100kg K2O/ha 

TS. Nguyễn Quang Tin *, 
TS. Nguyễn Thị Lan **
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KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN NPK HỢP LÝ 
CHO GIỐNG LÚA KBL2 TẠI THANH HÓA

* Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường - Bộ NN & PTNT. 
** Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức.
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+ Công thức thí nghiệm trong vụ Mùa 2020: Thí nghiệm tiến hành 4 công thức  
  - Công thức I:  Nền thí nghiệm (1 tấn phân HCVS Tiến Nông + 400 kg vôi bột/ha) 
 - Công thức II: Nền + 80kgN + 60P2O5 + 70kg K2O/ha 
 - Công thức III: Nền + 90kgN + 70P2O5 + 80kg K2O/ha 
 - Công thức IV: Nền + 100kgN + 80P2O5 +90kg K2O/ha 
Thời vụ cấy: Vụ xuân gieo 20/1, tuổi 3,5 - 4,0 lá; vụ mùa gieo 15/5, tuổi mạ 12 ngày. 
3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
Tiến hành tại xã Nam Giang, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa vụ Xuân và Mùa 2020 
4. Theo dõi và xử lý số liệu: Chỉ tiêu theo dõi tuân theo QCVN01-55: 2011/BNN&PTNT. 

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel và IRRISTAT  
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  
1. Một số đặc điểm nông học của giống lúa KBL2 ở liều lượng bón phân NPK 
Bảng 1. Một số đặc điểm nông sinh học chủ yếu của giống KBL2 ở các liều lượng phân 

bón khác nhau vụ Xuân và vụ Mùa 2020 tại Thanh Hóa 

a i m Công th c 
bón NPK 

Th i gian 
sinh tr ng 

(ngày) 

Chi u cao 
thân (cm) 

Chi u dài 
bông (cm) 

 thoát 
c  bông 
( i m) 

 tàn lá 
( i m) 

S  nhánh 
h u hi u 

V  Xuân 2020 
P1 129 100,2 23,1 1 5 5,0 
P2 130 102,5 23,7 1 5 5,3 
P3 131 104,6 24,3 1 3 5,8 

Ho ng Hóa 

P4 132 105,8 25,2 1 3 6,0 
P1 129 101,4 23,2 1 5 5,1 
P2 130 103,8 23,8 1 5 5,4 
P3 131 105,9 24,5 1 3 5,9 

ông S n 

P4 132 107,3 25,3 1 3 6,1 
P1 130 98,8 22,7 1 5 4,9 
P2 131 100,3 23,2 1 5 5,2 
P3 132 102,5 23,6 1 3 5,7 

Th ch Thành 

P4 133 103,8 24,5 1 3 5,9 
V  Mùa 2020 

P1 104 108,3 23,3 1 5 4,9 
P2 105 110,8 23,9 1 5 5,4 
P3 105 113,7 24,4 1 5 5,6 

Ho ng Hóa 

P4 106 115,8 25,3 1 3 5,8 
P1 104 110,4 23,5 1 5 5,0 
P2 105 113,6 24,1 1 5 5,4 
P3 105 115,3 24,7 1 5 5,7 

ông S n 

P4 106 117,8 25,5 1 3 5,8 
P1 105 106,4 22,8 1 5 4,8 
P2 105 108,8 23,3 1 5 5,3 
P3 106 110,7 23,8 1 5 5,4 

Th ch Thành 

P4 106 109,2 24,7 1 3 5,5 
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Kết quả bảng 1 cho thấy:  

Liều lượng phân bón NPK có ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của giống lúa KBL2. Ở 
công thức bón cao nhất P4 lượng dinh dưỡng, nước và ánh sáng của từng cá thể trong quần 
thể dồi dào hơn, chiều cao cây, chiều dài bông cao hơn, thời gian sinh trưởng cũng dài hơn. 
Khi giảm mức phân bón chiều cao cây, chiều dài bông giảm đi, thời gian sinh trưởng cũng rút 
ngắn lại. Độ thoát cổ bông không bị ảnh hưởng bởi lượng phân bón thay đổi, đều là điểm 1. 
Độ tàn lá cũng có thay đổi: Điểm 3 ở liều lượng phân bón cao nhất P3 và P4, còn các mức 
phân bón khác đều ở điểm 5. 

2. Mức độ nhiễm sâu bệnh của giống lúa KBL2 ở các liều lượng phân bón khác nhau 

 Kết quả  theo dõi cho thấy: Lượng phân bón khác nhau có ảnh hưởng khá rõ đến tình hình 
phát sinh gây hại của một số đối tượng sâu bệnh chủ yếu: Mức bón càng cao, sâu bệnh càng 
có xu hướng tăng lên ở tất cả các điểm nghiên cứu. Tuy nhiên, trong vụ Xuân và vụ Mùa 2020 
chúng tôi thấy mức độ phát sinh sâu bệnh trên giống KBL2 là không nhiều, hầu như ít phải 
dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Riêng bệnh đạo ôn và rầy nâu xuất hiện trên các mức phân 
bón của giống KBL2 rất thấp, chỉ từ 0-1 điểm. 

3. Năng suất của giống lúa KBL2 vụ Xuân và vụ Mùa năm 2020 ở các liều lượng phân 
bón khác nhau tại Thanh Hóa 

Bảng 2. Ảnh hưởng của liều lượng bón NPK đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng 
suất của giống lúa KBL2 tại Thanh Hóa vụ Xuân và Mùa 2020 

a i m 
Công th c 
bón phân 

NPK 

S  
bông/ 
khóm 

S  
bông/m2 

S  h t/ 
bông 

T  l  
lép (%) 

S  h t 
ch c/ 
bông 

P1000 
h t (g) 

N ng 
su t LT 
(t /ha) 

N ng 
su t 

th c thu 
(t /ha) 

V  Xuân 2020 
P1 5,0 200 140 15,2 118,7 25,2 59,83 48,47 
P2 5,3 212 150 16,1 125,9 25,8 68,83 55,76 
P3 5,8 232 168 17,5 138,6 26,2 84,25 68,24 

Ho ng Hóa 

P4 6,0 240 170 23,6 129,9 26,1 81,36 65,90 
P1 5,1 204 141 16,0 118,4 25,3 61,13 49,51 
P2 5,4 216 153 16,6 127,6 26 71,66 58,05 
P3 5,9 236 170 18,1 139,2 26,3 86,42 70,00 

ông S n 

P4 6,1 244 171 23,9 130,1 26,2 83,19 67,38 
P1 4,9 196 140 15,6 118,2 25,2 58,36 47,27 
P2 5,2 208 151 16,5 126,1 25,5 66,88 54,17 
P3 5,7 228 162 17,5 133,7 26,1 79,53 64,42 

Th ch 
Thành 

P4 5,9 236 163 21,7 127,6 25,9 78,01 63,19 
 CV%               5,4 
 LSD0.05               1,3 
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V  Mùa 2020 
P1 4,9 196 145 16,8 120,6 25,3 59,82 47,86 
P2 5,4 216 153 18,5 124,7 25,4 68,41 54,73 
P3 5,6 224 165 20,2 131,7 26,0 76,68 61,35 

Ho ng Hóa 

P4 5,8 232 166 24,8 124,8 25,8 74,72 59,78 
P1 5,0 200 147 18,1 120,4 25,2 60,68 48,54 
P2 5,4 216 157 19,3 126,7 25,5 69,79 55,83 
P3 5,7 228 168 21,5 131,9 26,2 78,78 63,02 

ông S n 

P4 5,8 232 169 24,9 126,9 25,9 76,26 61,01 
P1 4,8 192 143 17,2 118,4 25,0 56,83 45,47 
P2 5,3 212 151 18,6 122,9 25,3 65,93 52,74 
P3 5,4 216 166 19,7 133,3 25,6 73,71 58,97 

Th ch 
Thành 

P4 5,5 220 163 24,3 123,4 25,9 70,31 56,25 
 CV%               5,9 

 LSD0.05               1,5 

Kết quả tại bảng 2 cho thấy: 

Trong vụ Xuân năm 2020 năng suất của 
giống KBL2 tại các điểm thí nghiệm ở các liều 
lượng bón phân NPK khác nhau có khác 
nhau. Ở mức bón thấp P1, số bông/khóm và 
số hạt trên bông thấp, tuy tỷ lệ lép thấp, 
nhưng do năng suất quần thể thấp, dẫn đến 
năng suất thực thu thấp, chỉ đạt 48,47 tạ/ha 
tại Hoằng Hóa; 49,51 tạ/ha tại Đông Sơn và 
47,27 tạ/ha tại Thạch Thành. Khi tăng lượng 
phân bón lên mức P2, số bông/khóm và số 
hạt/bông tăng, tuy tỷ lệ hạt lép tăng nhưng 
năng suất quần thể vẫn cao hơn rõ rệt so với 
mức bón phân thấp. 

Khi mức phân bón tăng lên đến mức P3, 
năng suất quần thể tăng do số lượng bông/m2 
cao, số hạt/bông tăng tuy tỷ lệ hạt lép có tăng 
nhưng năng suất quần thể tăng, vì vậy năng 
suất thực thu cao nhất, đạt 68,24 tạ/ha tại 
Hoằng Hóa; 70,00 tạ/ha tại Đông Sơn và 
64,42 tạ/ha tại Thạch Thành. Tăng mức phân 
bón lên cao nhất P4, tuy số bông và số 
hạt/bông vẫn tăng nhưng tỷ lệ lép tăng mạnh, 
năng suất thực thu tại các điểm đều có xu 
hướng giảm, chỉ đạt 65,90 tạ/ha tại Hoằng 
Hóa; 67,38 tạ/ha tại Đông Sơn và 63,29 tạ/ha 
tại Thạch Thành. 

Trong vụ Mùa năm 2020 năng suất của 
giống KBL2 ở mức bón thấp P1, năng suất 
thực thu chỉ đạt 47,86 tạ/ha tại Hoằng Hóa; 
48,54 tạ/ha tại Đông Sơn và 45,47 tạ/ha tại 
Thạch Thành. Khi tăng mức bón lên P2, năng 
suất quần thể tăng do số lượng bông/m2 và 
số hạt trên bông cao, tỷ lệ lép có tăng nhưng 
chưa nhiều, năng suất thu được đều tăng ở 
các điểm nghiên cứu. Tương tự trong vụ 
Xuân, mức bón P3 trong vụ Mùa cũng cho 
năng suất thực thu cao nhất ở các điểm 
nghiên cứu, đạt 61,35 tạ/ha tại Hoằng Hóa; 
63,02 tạ/ha tại Đông Sơn và 58,97 tạ/ha tại 
Thạch Thành. 

Như vậy: Liều lượng phân bón NPK thích 
hợp cho giống lúa KBL2 tại Thanh Hóa là 
mức bón P3 (100N80P2O590K2O/ha trong vụ 
Xuân và 90N70P2O580K2O/ha) . 

4. Hiệu quả kinh tế của giống KBL2 ở 
các liều lượng phân bón NPK khác nhau 
trong vụ Xuân và vụ Mùa năm 2020 

Để đánh giá so sánh chính xác được hiệu 
quả và lợi ích kinh tế của các mức phân NPK 
bón khác nhau cần tiến hành tính toán hiệu 
quả kinh tế trên từng công thức thí nghiệm. 
Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế được 
chúng tôi thể hiện ở bảng 3 và 4. 



Bảng 3. Chi phí vật tư, lao động khi sản xuất lúa KBL2 ở các liều lượng phân bón NPK 
khác nhau tại Thanh Hóa     ĐVT: triệu đồng 
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V  Công 
th c 

Gi ng m ure 
Kali 

clorua 
Super 

lân 
HCVS 

Ti n Nông 
Vôi Công  

lao ng 
T ng 

P1 1.200 0.000 0.000 0.000 0.800 4.000 14.000 20.000 
P2 1.200 1.761 1.556 1.333 0.800 4.000 14.000 24.650 

P3 1.200 1.956 1.778 1.500 0.800 4.000 14.000 25.234 
Xuân 2020 

P4 1.200 2.152 2.000 1.667 0.800 4.000 14.000 25.819 
P1 1.200 0.000 0.000 0.000 0.800 4.000 14.000 20.000 
P2 1.200 1.565 1.333 1.167 0.800 4.000 14.000 24.065 
P3 1.200 1.761 1.556 1.333 0.800 4.000 14.000 24.650 

Mùa 2020 

P4 1.200 1.957 1.778 1.500 0.800 4.000 14.000 25.235 

 Ghi chú: Giá vật tư, hạt giống năm 2020: Hạt giống: 30.000 đồng/kg; Đạm Ure: 9.000 
đồng/kg; Phân Kaliclorua: 10.000 đồng/kg;  Phân Super lân: 4.000 đồng/kg; HCVS Sông 
Gianh: 4.000 đồng/kg; Công lao động: 120.000 đồng/công; Thóc thương phẩm: 750 đồng/kg.                

Giữa các công thức thí nghiệm, chi phí khác nhau do lượng phân bón NPK ở các mức bón 
khác nhau. Ở công thức P1 chi phí chỉ gồm phân hữu cơ vi sinh, vôi, giống và công lao động 
nên có chi phí thấp nhất (20,000 triệu đồng). Khi tăng lượng phân bón lên, chi phí cũng tăng 
lên, ở mức phân bón P2 là 24,650 triệu đồng, mức phân bón P3 là 25,234 triệu đồng và mức 
phân bón P4 là 25,819 triệu đồng trong vụ Xuân, mức phân bón P2 là 24,065 triệu đồng, mức 
phân bón P3 là 24,650 triệu đồng và mức phân bón P4 là 25,235 triệu đồng trong vụ Mùa. 

Bảng 4. Hiệu quả kinh tế của giống KBL2 tại các liều lượng phân NPK khác nhau tại 
Thanh Hóa          

ĐVT: Triệu đồng 
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a i m Công th c 
N ng su t 

(t /ha) 
T ng thu T ng chi Lãi thu n MBCR (L n) 

V  Xuân 2020 
P1 48,47 36,353 20,000 16,353 - 
P2 55,76 41,820 24,650 17,170 1,18 
P3 68,24 51,180 25,234 25,946 2,83 

Ho ng Hóa 

P4 65,90 49,425 25,819 23,606 2,25 
P1 49,51 37,133 20,000 17,133 - 
P2 58,05 43,538 24,065 19,473 1,58 
P3 70,00 52,500 24,650 27,850 3,30 

ông S n 

P4 67,38 50,535 25,235 25,300 2,56 
P1 47,27 35,453 20,000 15,453 - 
P2 52,74 39,555 24,650 14,905 0,88 
P3 64,42 48,315 25,234 23,081 2,46 

Th ch Thành 

P4 63,19 47,393 25,819 21,574 2,05 
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Qua kết quả ở bảng 4 cho thấy: Trong vụ 
Xuân 2020 giống lúa KBL2 với lượng phân 
bón NPK ở mức P3 và P4 tại cả 3 điểm cho 
hiệu quả kinh tế cao nhất, lãi thuần đạt 
21,574 - 27,850 triệu đồng/ha, cao nhất là 
mức bón P3 (1 tấn phân HCVS Tiến Nông + 
400kg vôi + 100kgN + 80kg P2O5 + 
90kgK2O/ha). Mức bón P3 và P4 là mức bón 
có hiệu quả cao, MBCR >2 lần, người nông 
dân có thể áp dụng. Trong vụ Mùa 2020 
giống lúa KBL2 với lượng phân bón NPK ở 
mức P3 tại cả 3 điểm cho hiệu quả kinh tế 
cao nhất, lãi thuần đạt 19,578 - 22,615 triệu 
đồng/ha, MBCR >2 lần, người nông dân có 
thể áp dụng. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 

1. Kết luận: 

Trong vụ Xuân 2020 giống lúa KBL2 với 
lượng phân bón NPK ở mức P3 và P4 tại cả 
3 điểm cho hiệu quả kinh tế cao nhất, lãi 
thuần đạt 21,574 - 27,850 triệu đồng/ha, cao 
nhất là mức bón P3 (1 tấn phân HCVS Tiến 
Nông + 400 kg vôi + 100kgN + 80kg P2O5 + 
90kgK2O/ha). Mức bón P3 và P4 là mức bón 
có hiệu quả cao, MBCR >2 lần, người nông 
dân có thể áp dụng. Trong vụ Mùa 2020 
giống lúa KBL2 với lượng phân bón NPK ở 
mức P3 tại cả 3 điểm cho hiệu quả kinh tế 

cao nhất, lãi thuần đạt 19,578 - 22,615 triệu 
đồng/ha, MBCR >2 lần, người nông dân có 
thể áp dụng. 

2. Đề nghị 

Với lượng phân bón như trên vừa cho hiệu 
quả kinh tế lại giảm được lượng thuốc bảo vệ 
thực vật sử dụng, giảm ô nhiễm môi trường 
do vậy địa phương cần có biện pháp khuyến 
cáo, nhân rộng cho người nông dân áp dụng. 
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V  Mùa 2020 
P1 47,86 35,895 20,000 15,895 - 
P2 54,73 41,048 24,065 16,983 1,27 
P3 61,35 46,013 24,650 21,363 2,18 

Ho ng Hóa 

P4 59,78 44,835 25,235 19,600 1,71 
P1 48,54 36,405 20,000 16,405 - 
P2 55,83 41,873 24,065 17,808 1,35 
P3 63,02 47,265 24,650 22,615 2,34 

ông S n 

P4 61,01 45,758 25,235 20,523 1,79 
P1 45,47 34,103 20,000 14,103 - 
P2 52,74 39,555 24,065 15,490 1,34 
P3 58,97 44,228 24,650 19,578 2,18 

Th ch Thành 
 

P4 56,25 42,188 25,235 16,953 1,54 

NGHIEÂN CÖÙU - TRAO ÑOÅI  KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN



52 SỐ 01/2022

  KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KH&CN

1. Mở đầu 

Quýt hôi là loại cây ăn quả bản địa của 
huyện Bá Thước, cây được trồng chủ yếu tại 
các xã Ban Công, Thành Sơn, Thành Lâm, 
Cổ Lũng, Lũng Cao với diện tích khoảng 
30ha. Quả quýt hôi to bằng chén trà loại nhỏ, 
khi chín có màu vàng đậm, vỏ hơi sần sùi, rất 
dễ bóc, các múi dễ tách rời nhau, ăn có vị 
chua ngọt, mùi thơm đặc trưng. Trong một 
thời gian dài, cây quýt đem lại hiệu quả kinh 
tế cao, tuy nhiên trong những năm gần đây, 
dưới tác động của một loạt các nguyên nhân: 
đất đai, chất lượng cây giống, dịch bệnh, kỹ 
thuật chăm sóc... nên năng suất và chất 
lượng cũng như hiệu quả kinh tế bị suy giảm 
mạnh, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập 
của các nhà vườn. 

Trong thời gian từ năm 2018 - 2021, Viện 
Thổ nhưỡng Nông hóa phối hợp với Viện Bảo 
vệ thực vật thực hiện đề tài: "Phục tráng và 
phát triển giống Quýt hôi của huyện Bá 
Thước". Qua đó đã phục tráng thành công 

một loại giống cây ăn quả đặc sản, góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cho 
cây quýt hôi. Qua đó tạo dựng thương hiệu 
nông sản “sạch” gắn với du lịch Pù Luông 
trong lòng mỗi du khách khi đến với huyện 
Bá Thước. 

2. Đánh giá hiện trạng trồng quýt hôi 

Quýt hôi có nguồn gốc lâu đời tại địa 
phương, từ trước đến nay người dân chủ yếu 
nhân giống bằng hạt (chiếm > 95% số vườn 
quýt), một số rất ít các vườn sử dụng cành 
chiết. Do trồng bằng hạt nên cây có sức sinh 
trưởng khỏe, ít sâu bệnh, chịu được sự khắc 
nghiệt của thời tiết. Tuy nhiên, thời gian kiến 
thiết cơ bản dài, sau 8 đến 10 năm cây mới 
bắt đầu cho thu hoạch quả. 

- Độ tuổi: Đa số các vườn quýt hôi 
huyện Bá Thước có độ tuổi từ 15 - 25 năm, 
thậm chí có những cây lên tới 30 năm tuổi, 
một số vườn mới trồng theo Chương trình 
135 nhưng diện tích không nhiều (mỗi xã 
từ 1 - 2ha). 

*Viện Thổ nhưỡng Nông hóa.

KẾT QUẢ PHỤC TRÁNG GIỐNG QUÝT HÔI 
TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC 

 
             TS. Nguyễn Văn Đạo *

TT Thông số
Tên xã

Ban Công Thành Lâm Thành Sơn
1 Giống Quýt hôi Quýt hôi Quýt hôi
2 Tuổi cây 14 - 22 17 - 21 15 - 19

3 Mật độ trồng 4m x 5m 5m x 6m 5m x 6m

4 Số năm thu hoạch 6 - 15 7 - 12 7 - 10

Bảng 1. Nguồn giống và độ tuổi cây quýt hôi 
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- Diện tích: Tổng diện tích cây quýt hôi ở 
3 xã Ban Công, Thành Sơn và Thành Lâm là 
25,5ha (chiếm 90% diện tích trồng quýt của 
huyện Bá Thước), tập trung nhiều nhất tại xã 
Ban Công (11,1ha), tiếp đến là xã Thành Sơn 
(7,6ha) và xã Thành Lâm (6,8ha). Có thể nói 
đây là 3 xã trồng quýt hôi trọng điểm của 
huyện Bá Thước, vì vừa có diện tích lớn và 
năng suất, chất lượng cũng cao hơn các xã 
khác trong huyện. 

- Tập quán trồng và chăm sóc quýt: Người 
dân Bá Thước có tập quán ươm cây giống 
gieo từ hạt, sau 1 năm chăm sóc sẽ đem ra 
vườn trồng, mỗi hố bón khoảng 5-10kg phân 
chuồng, 1 kg vôi bột và tưới nước 1 tuần 1 lần 
trong 2 tháng đầu. Những năm tiếp theo cứ 
2 - 3 năm mới bón một lần với lượng bón cho 
mỗi gốc 5 - 10kg phân chuồng + 0,5 - 1,0kg 
NPK 5:10:3. Trong những năm gần đây có 
một số ít vườn cây trồng bằng cành chiết, cây 
được chăm sóc tốt hơn, mỗi năm bón cho mỗi 
gốc khoảng 10 - 20kg phân chuồng + 1,0 - 
1,5kg phân hỗn hợp NPK 5:10:3. Như vậy 
chế độ chăm sóc cho cây quýt còn thấp so 
với yêu cầu dinh dưỡng của cây quýt. 

- Tình hình sâu bệnh hại: Kết quả điều tra 
cho thấy: Sâu vẽ bùa, nhện đỏ, bệnh chảy 
gôm và bệnh Greening là các đối tượng gây 
hại nặng và phổ biến nhất, tiếp theo là sâu 
đục cành, nhện rám vàng, bệnh loét và 
bệnh khô cành. Mặc dù các loại sâu bệnh 
này gây hại ở hầu hết các bộ phận của cây, 
nhưng do giống quýt hôi có sức chống chịu 
tốt, lại chủ yếu là cây thực sinh nên mức độ 
thiệt hại không lớn, đa phần từ nhẹ đến 
trung bình.  

- Hiệu quả kinh tế của giống quýt hôi: 
Tổng doanh thu trên 1ha trồng quýt dao động 
từ 286 - 414 triệu đồng/ha, tổng chi phí dao 
động từ 22 - 24 triệu đồng/ha, giá trị thu nhập 
dao động từ 265 - 389 triệu đồng/ha/năm, là 
rất cao so với các cây trồng khác. Tuy nhiên 
do thời kỳ kiến thiết cơ bản của cây quýt 

trồng bằng hạt quá dài (từ 8 - 10 năm) nên 
nếu tính trung bình, thu nhập từ cây quýt chỉ 
dao động từ 40 - 50 triệu đồng/ha/năm. 

3. Đặc điểm thổ nhưỡng vùng trồng quýt 
hôi huyện Bá Thước 

Đất trồng quýt hôi chủ yếu là đất đỏ vàng 
phát triển trên đá vôi và đá có đặc điểm đất 
có thành phần cơ giới là thịt pha sét, độ chua 
từ rất chua đến chua vừa, pHKCl: 4,58-5,46. 
Hàm lượng các bon hữu cơ tổng số từ nghèo 
đến trung bình: 0,95 - 1,56%OC. Biến động 
mạnh nhất ở xã Thành Lâm, dao động 0,71 - 
1,21%OC; tiếp đến là xã Thành Sơn, dao 
động từ 0,85 - 1,11%OC; cao nhất ở xã Ban 
Công, dao động từ 1,50 - 1,88%OC. Hàm 
lượng các bon hữu cơ không giảm xuống mức 
quá thấp vì các vườn quýt hiện nay thường 
trồng xen với các loại cây khác, hằng năm 
một lượng lớn lá rụng xuống phân hủy thành 
chất hữu cơ bổ sung dinh dưỡng cho đất. 

Hàm lượng đạm tổng số trong đất trồng 
quýt ở mức trung bình: 0,12 - 0,18% N. Cao 
nhất ở xã Ban Công: 0,15 - 0,19% N; thấp 
nhất ở xã Thành Lâm, dao động từ 0,11 - 
0,16% N; còn xã Thành Sơn có hàm lượng 
đạm tổng số dao động từ 0,12 - 0,15% N. Do 
đất hằng năm vẫn được bổ sung hàm lượng 
chất hữu cơ từ lá cây hoai mục, do đó đã duy 
trì được hàm lượng đạm tổng số ở mức trung 
bình trong đất. 

Hàm lượng lân tổng số trong đất trồng 
quýt dao động từ trung bình đến giàu: 0,08 - 
0,15% P2O5. Cao nhất ở xã Ban Công (0,11 - 
0,16% P2O5); tiếp đến là xã Thành Lâm (0,09 - 
0,16% P2O5), thấp nhất ở xã Thành Sơn 
(0,07 - 0,11% P2O5). Còn hàm lượng lân 
dễ tiêu ở cả 3 xã đều ở mức nghèo (hầu 
hết < 5 mg P2O5/100 g đất). Do không được 
bón phân hằng năm nên hàm lượng lân dễ 
tiêu đã xuống ở mức nghèo đến rất nghèo. 



Hàm lượng kali tổng số trong đất ở cả 
3 xã đều ở mức rất nghèo (< 1% K2O). Hàm 
lượng kali dễ tiêu cũng ở mức nghèo: 8,19 - 
9,90 mg K2O/100g đất. Do không được bón 
phân hằng năm nên hàm lượng kali trong đất 
đã giảm xuống rõ rệt.  

Hàm lượng canxi trao đổi trong đất trồng 
quýt đều ở mức trung bình đến khá: 5,15 - 
7,89 meq/100g đất. Nguyên nhân do điều 
kiện thổ nhưỡng ở đây là đất đỏ vàng phát 
triển trên đá vôi, do đó trong đất hàm lượng 
Ca2+ tương đối cao. Hàm lượng magiê trao 
đổi trong đất trồng quýt biến động từ thấp 
đến trung bình: 0,85 - 1,46 meq/100g đất. 
Dung tích hấp thu cation (CEC) trong đất 
trồng quýt ở mức trung bình: 10,04 - 14,78 
meq/100g đất. Trong đó thấp nhất ở xã 
Thành Sơn, tiếp đến là xã Thành Lâm và cao 
nhất ở xã Ban Công. 

4. Xây dựng bản mô tả đặc điểm 
nông sinh học và bình tuyển cây quýt 
hôi đầu dòng 

a) Đặc điểm chính của cây quýt hôi: 

- Đặc điểm cây: Cây có chiều cao từ  4 - 
6m, cây có tán lá tròn, tán cây tạo hình bán 
cầu. Độ rộng tán từ 3 - 4m, đường kính gốc từ 
15 - 20cm tùy thuộc vào chế độ chăm sóc và 
độ tuổi của cây. Khung cành dày, nhiều cành 

tăm, lá nhỏ, phiến lá dày, bóng. Cây có khả 
năng sinh trưởng khỏe, ít gai hoặc không có 
gai, cây phân cành mạnh thành nhiều cấp 
khác nhau (> 3 cấp), tán cây hình dù, phân 
cành xiên. Trung bình một năm có 2 - 3 đợt 
lộc chính vào các tháng 2, 6, 8 hằng năm. 

- Lá quýt: Có hình thoi, mặt trên có màu 
xanh lá cây đậm, mặt dưới có màu xanh lá 
cây nhạt, mép lá gợn sóng dài, đuôi lá nhọn 
và dài, gần như không có eo lá. Chiều dài lá 
dao động từ 8 - 10cm, độ rộng lá dao động 
từ 5 - 6cm.  

- Hoa quýt: Cây bắt đầu ra hoa vào đầu 
tháng 3 đến cuối tháng 3 hằng năm. Chùm 
hoa quýt hôi từ cuống đến nụ được phủ một 
lớp lông màu trắng. Cây quýt hôi ra hoa, ra 
quả lệ thuộc khá nhiều vào thời tiết. 

- Quả quýt hôi: Có hình cầu hơi dẹt, quả 
khi còn xanh có màu xanh lá cây, khi chín 
có màu vàng cam đậm, vỏ quả quýt dày, 
hơi sần sùi rất dễ bóc, khá nhiều túi tinh 
dầu. Múi dễ tách, thịt quả mọng nước, khá 
nhiều hạt, vách múi hơi dai, ít xơ bã, vị 
chua ngọt. Quýt chín từ đầu tháng 11 đến 
tháng 1 âm lịch năm sau. Quả quýt hôi có 
mùi thơm mát dễ chịu và rất đặc trưng hấp 
dẫn, ăn có vị chua ngọt. Tỷ lệ phần ăn được 
đạt 60 - 65%. Năng suất quả trung bình trong 
3 năm đạt 30 - 50kg/cây.    
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Hình 1. Hình ảnh cây quýt hôi tại huyện Bá Thước. 



b) Đặc điểm của quả quýt hôi: 

- Đặc điểm về hình thái: Quả quýt hôi có khối 
lượng từ 36 - 50 g/quả, chiều cao quả: 3,1 - 
3,6cm, đường kính quả: 4,5 - 5,3cm, độ dày vỏ: 
2,5 - 3,0mm, tỷ lệ phần ăn được từ 60 - 65%, có 
từ 9 - 10 múi/quả và có từ 12 - 14 hạt/quả. 

- Đặc điểm về cảm quan: Quả quýt hôi có 
hình tròn hơi dẹt, vỏ dầy, hơi sần sùi, khi chín 
vỏ có màu vàng cam; ăn có vị hơi chua ngọt, 
không chát và có mùi rất thơm. 

- Đặc điểm về chất lượng: Quả quýt hôi có 
hàm lượng vitamin C từ 53,33 - 61,61 mg/100g 
dịch quả, hàm lượng axit hữu cơ tổng số từ 
0,21 - 0,32%, hàm lượng đường tổng số từ 
6,55 - 9,30%, hàm lượng chất rắn hòa tan từ 
11,07 - 13,71% độ Brix, hàm lượng nước 
trong quả từ 66,52 - 75,30%, hàm lượng Cu 
từ 6,63 - 8,49 mg/kg, hàm lượng Zn từ 8,30 - 
11,09 mg/kg, hàm lượng Mo từ 0,77 - 1,22 mg/kg, 
hàm lượng B từ 0,44 - 1,14 mg/kg. 
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         Quả quýt                                  Múi quýt                                  Hạt quýt 

Hình 2. Hình ảnh quả quýt hôi tại huyện Bá Thước. 

c) Tổ chức thẩm định và đăng ký công nhận cây quýt hôi đầu dòng 

Ban chủ nhiệm đề tài đã tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận cây đầu dòng theo mẫu 
của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh thanh Hóa ban hành kèm Thông tư số 18/2012/TT/ 
BNN&PTNT ngày 26/4/2012. Bộ Hồ sơ đề nghị công nhận cây đầu dòng được nộp tại Trung 
tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh Thanh Hóa vào ngày 22/4/2019. Sở Nông nghiệp & 
PTNT Thanh Hóa đã ban hành Giấy công nhận cây đầu dòng cho 06 cây quýt hôi tại huyện 
Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa vào ngày 14/6/2019. 

Hình 3. Tổ chức hội nghị thẩm định cây đầu dòng. 
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Bảng 2. Danh sách các cây quýt hôi đã được công nhận cây đầu dòng 

STT Mã số cây quýt được công nhận 
cây đầu dòng Tên chủ hộ Địa chỉ

1 C.QUYTHOI.38.386.14971.19.01 Hà Văn Quân Thôn Ba, xã Ban Công

2 C.QUYTHOI.38.386.14971.19.03 Lương Văn Phong Thôn Ba, xã Ban Công

3 C.QUYTHOI.38.386.14938.19.04 Ngân Văn Hiên Thôn Kho Mường,              
xã Thành Sơn

4 C.QUYTHOI.38.386.14938.19.06 Hà Trung Thông Thôn Kho Mường,                   
xã Thành Sơn

5 C.QUYTHOI.38.386.14968.19.08 Hà Văn Lợi Thôn Đanh, xã Thành Lâm

6 C.QUYTHOI.38.386.14968.19.09 Hà Thị Luật Thôn Đanh, xã Thành Lâm

5. Kết quả phục tráng giống quýt hôi 
huyện Bá Thước 

Sau khi có được chứng nhận của 6 cây 
đầu dòng, nhóm đề tài tiến hành lấy đỉnh sinh 
trưởng để tiến hành phục tráng. Đề tài đã sử 
dụng phương pháp vi ghép đỉnh sinh trưởng 
để phục tráng giống quýt hôi huyện Bá Thước 
theo các bước sau:  

Bước 1: Chuẩn bị gốc ghép 

Bước 2: Chuẩn bị đỉnh sinh trưởng 

Bước 3: Kỹ thuật vi ghép 

Bước 4: Kỹ thuật ghép lần 2 

Bước 5: Giám định bệnh vàng lá Greening 
và Tristeza 

Bước 6: Lưu giữ bảo tồn cây So, S1 
Kết quả đã sản xuất được 10 cây So và 

50 cây S1 sạch bệnh. Các cây quýt hôi So 
đều sinh trưởng phát triển tốt, cây có chiều 
cao từ 120 - 130cm, chu vi gốc từ 11,5 - 
14,6cm, đường kính tán từ 72,3 - 88,2cm, số 
cành cấp 1 từ 2 - 3 cành, số cành cấp 2 từ 
3 - 6 cành, số cành cấp 3 từ 16 - 22 cành. 
Các cây quýt hôi S1 đều sinh trưởng phát 
triển tốt, không bị sâu bệnh đặc biệt với 
2 bệnh vàng lá Greening và Tristeza. Cây 
có chiều cao từ 110 - 120cm, chu vi gốc từ 
10,5 - 13,1cm, đường kính tán từ 70,4 - 80,5cm, 

số cành cấp 1 từ 2 - 3 cành, số cành cấp 2 từ 
3 - 5 cành, số cành cấp 3 từ 14 - 16 cành. 
Tháng 9/2021 đề tài đã được bàn giao các 
cây So và S1 cho Ban Quản lý Khu bảo tồn 
thiên nhiên Pù Luông chăm sóc và lưu giữ, từ 
đó hằng năm có thể nhân giống  phục vụ mở 
rộng diện tích trồng quýt hôi. 

Từ những cây quýt hôi So và S1 đề tài đã 
tiến hành ghép để sản xuất cây giống quýt hôi 
S2 trong hệ thống nhà lưới 3 cấp được thực 
hiện từ tháng 7/2019 - 7/2020. Tổng số cây 
S2 sản xuất được là 1.650 cây. Tháng 7/2020, 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa đã bàn giao 1.500 
cây quýt hôi S2 cho các hộ nông dân xã 
Thành Sơn để triển khai mô hình trồng mới 
02ha. Khi xuất vườn cây S2 có chiều cao cây 
từ 64,5 - 76,5cm, chu vi gốc từ 3,2 - 3,8cm, số 
là từ 12 - 15 lá, cây mới có 1 - 2 đợt lộc, chưa 
tạo tán do đó không có đường kính tán cây, 
100% số cây không bị sâu, bệnh hại. Đến 
tháng 2/2021, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 
tiếp tục bàn giao cho các hộ nông dân 150 
cây S2 còn lại để phục vụ trồng dặm những 
cây bị chết hoặc bị sâu bệnh trong mô hình. 

6. Xây dựng mô hình trồng mới cây quýt hôi 

Mô hình được thực hiện tại thôn Pà Ban, 
xã Thành Sơn, huyện Bá Thước với diện tích 
02ha, có 12 hộ tham gia mô hình. Tổng số 
cây quýt hôi trong mô hình là 1.500 cây. Cây 
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được trồng vào cuối tháng 7/2019, sau 1 năm 
trồng đến tháng 7/2020 kết quả các chỉ tiêu 
theo dõi mô hình cho thấy: Cây quýt hôi trong 
mô hình sinh trưởng phát triển tốt, chiều cao 
cây dao động từ 77,13 - 88,32cm; (tăng 
khoảng 14 - 15cm so với lúc mới trồng); chu 
vi gốc dao động từ 3,43 - 4,68cm (tăng 
khoảng 0,8 - 1,0cm so với lúc mới trồng); 
đường kinh tán dao động từ 59,4 - 67,8cm); 
Số cành cấp 1 từ 1,87 - 2,83 cành; Số cành 
cấp 2 từ 4,8 - 7,66 cành; Số cành cấp 3 từ 
11,08 - 17,46 cành. Một số cây quýt bắt đầu 
ra hoa, nhưng không đậu quả. 

Ngoài ra trong mô hình còn trồng xen 
thêm và 360 cây ổi Đài Loan: cây sinh trưởng 
phát triển tốt, cây cao từ 65 - 75cm và hầu 
như không có sâu bệnh, đến tháng 6/2021 
một số cây ổi bắt đầu ra quả (đường kính quả 
từ 3-4cm). 

Tình  hình sâu bệnh hại: Một số cây quýt bị 
bệnh dầu loang (lá cây bị vàng và có đốm vệt 
màu đen) đã được xử lý bằng phun thuốc: pha 
200 lít nước phun đẫm cành, lá. Phun 2 lần 
cách nhau 5-7 ngày vào dịp tháng 4/2021. 

7. Kết luận 

Cây quýt hôi đã được phục tráng thành 
công tại huyện Bá Thước, đây là kết quả bước 
đầu của đề tài. Để phát triển cây quýt hôi, 
UBND huyện Bá Thước cần xây dựng 
phương án quy hoạch chi tiết cho phát triển 
cây quýt hôi trên địa bàn huyện. Đồng thời 
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm quýt hôi 
(nhãn hiệu chứng nhận hoặc chỉ dẫn địa lý) 
để sản phẩm quýt hôi có chỗ đứng vững chắc 
trên thị trường, tạo ra sản phẩm đặc thù cho 
du khách khi đến với Pù Luông góp phần 
nâng cao đời sống người dân trồng quýt. 

Hình 4. Hình ảnh cây quýt hôi So, S1 sạch bệnh.

Hình 5. Mô hình trồng quýt hôi xen ổi tại xã Thành Sơn.
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* Sở KH&CN Thanh Hóa.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sản xuất 
rau đã có những bước thay đổi rõ rệt 
cả về diện tích, năng suất, sản 

lượng, và chủng loại. Năm 2021, diện tích 
rau màu các loại toàn tỉnh đạt 53.442ha, 
trong đó sản xuất rau an toàn chiếm diện 
tích 13.600ha. Tuy nhiên, nhìn trên khía 
cạnh chất lượng, vấn đề sản xuất rau theo 
hướng công nghệ cao, đảm bảo an toàn cho 
người tiêu dùng và sự bền vững của môi 
trường đã và đang là một thách thức không 
nhỏ, do đó cần phải đổi mới hình thức tổ 
chức sản xuất, tăng cường liên kết hợp tác 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ 
(KH&CN) trong sản xuất nhằm nâng cao 
giá trị đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an 
toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa 
hướng tới xuất khẩu gắn với xây dựng sản 
phẩm OCOP. 

Hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng về 
chất lượng và mức độ an toàn thực phẩm 
ngày càng cao, do đó sản phẩm rau ăn lá, 
rau ăn quả sản xuất theo hướng VietGAP, 
hữu cơ có bao bì nhãn hiệu, hồ sơ lưu trữ sẽ 
có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm 
trồng thông thường. Các sản phẩm rau trồng 
bằng công nghệ cao sẽ tạo bước đột phá 
trong việc nâng cao chất lượng rau an toàn 
phục vụ nhu cầu trong nước và đáp ứng yêu 

cầu xuất khẩu. Giá sản phẩm phù hợp với đối 
tượng khách hàng trung và cao cấp tại các 
thành phố lớn. 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ 
thương mại nông nghiệp công nghệ cao 
Thiên Trường 36 (Công ty Thiên Trường 36) 
là đơn vị tiên phong đi đầu trong việc ứng 
dụng KH&CN cao vào xây dựng thành công 
mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo 
chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh. Để tạo điều 
kiện phát triển, nhân rộng diện tích sản xuất 
ngày 11/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh 
Hóa đã ban hành Quyết định 3875/QĐ- 
UBND về việc phê duyệt dự án: “Ứng dụng 
khoa học công nghệ xây dựng mô hình chuỗi 
giá trị sản xuất, tiêu thụ rau quả hữu cơ tại 
huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa”. 

Dự án do Công ty Thiên Trường 36 làm 
đơn vị chủ trì, sau 2 năm triển khai, dự án đã 
thành công đảm bảo các nội dung và mục 
tiêu đề ra, kết quả đạt được như sau: 

1. Kết quả khảo sát, lấy và phân tích các 
mẫu đất, nước các yếu tố môi trường khu 
vực triển khai dự án 

Đơn vị tiến hành điều tra khảo sát về điều 
kiện tự nhiên, khí hậu vùng triển khai dự án; 
chủ trương, định hướng phát triển của chính 
quyền địa phương từ đó làm luận cứ xây dựng 
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và phát triển mô hình sản xuất rau quả theo 
tiêu chuẩn hữu cơ; thu thập các thông tin về 
năng lực sản xuất của người dân được lựa 
chọn thực hiện mô hình (trình độ dân trí, khả 
năng tiếp nhận, áp dụng các tiến bộ KHKT) 
để thiết kế các mô hình cụ thể. 

Nhóm nghiên cứu tiến hành lấy mẫu phân 
tích, đánh giá chất lượng đất, nguồn nước tưới 
và nguồn nước sơ chế rau hữu cơ ảm bảo 
theo Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Quốc 
gia (TCVN 11041 - 2:2017): 

- Đối với các chỉ tiêu phân tích chất lượng 
đất như: hàm lượng kim loại nặng (As, Cd, 
Pb), Hàm lượng các chất dinh dưỡng (Nitơ 
tổng, P2O5 dễ tiêu, K2O dễ tiêu, mùn tổng 
số...), vi sinh vật tổng số, vi sinh vật hiếu khí 
tổng số… đảm bảo được các điều kiện sản xuất 
rau quả hữu cơ. 

- Các chỉ tiêu chất lượng nước: Hàm lượng 
kim loại nặng (As, Cd, Pb), hàm lượng các 
chất hòa tan (PO43-, NH 4+, NO3

-, NO-, CN...), 
vi sinh vật (E.Coli, Coliforms)…..  đảm bảo 
theo tiêu chuẩn. 

2. Tổ chức sản xuất phân bón hữu cơ vi 
sinh phục vụ sản xuất rau quả theo tiêu 
chuẩn hữu cơ 

Sản xuất được 45,2 tấn phân bón hữu cơ 

vi sinh và tiến hành lấy 5 mẫu để phân tích 
đánh giá hàm lượng các chất dinh dưỡng 
trong phân. Kết quả các mẫu phân hữu cơ vi 
sinh đều cho các chỉ số độ pH, mùn tổng số, 
đạm tổng số (N%), lân dễ tiêu P2O5, kali dễ 
tiêu K2O, vi sinh vật tổng số (VSV), vi sinh vật 
cố định đạm, vi sinh vật phân giải lân, xạ 
khuẩn phân giải xenluloza, vi khuẩn phân giải 
xenluloza, vi khuẩn hiếu khí tổng số đảm bảo 
theo Thông tư 41/2014/TT-BNN&PTNT, ngày 
13/11/2014 của Bộ NN&PTNT. 

3. Xây dựng mô hình sản xuất rau quả 
hữu cơ trong nhà màng  

Đơn vị đã ứng dụng đồng bộ các tiến bộ 
khoa học kỹ thuật về giống, phân bón và kỹ 
thuật canh tác để xây dựng các mô hình sản 
xuất rau quả hữu cơ trong nhà màng. 

3.1. Xây dựng cơ bản  

Tiến hành thiết kế, thi công lắp đặt hệ 
thống nhà màng, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ 
giọt tự động, hệ thống val từ, timer, bộ lọc, 
ống nhỏ giọt và đầu nhỏ giọt Capinet. Yêu 
cầu của hệ thống tưới làm mát phải giảm 
nhiệt độ bề mặt lá từ 2 - 40C nhằm đáp ứng 
nhu cầu trồng rau hữu cơ. Kết quả xây dựng 
được 5.000m2  nhà màng để sản xuất rau quả 

Dưa Kim Hoàng hậu trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ trong nhà màng.
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hữu cơ; 500m2 nhà sơ chế đóng gói và bảo 
quản rau quả; 01 cửa hàng giới thiệu và cung 
ứng sản phẩm rau quả hữu cơ tại xã Đông 
Tiến, huyện Đông Sơn. 

3.2. Tổ chức sản xuất rau quả theo tiêu 
chuẩn hữu cơ trong nhà màng 

a) Mô hình sản xuất Dưa Kim Hoàng hậu 
trong nhà màng. 

Tiến hành triển khai sản xuất theo bản 
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất Dưa Kim Hoàng 
hậu theo tiêu chuẩn hữu cơ. Qua theo dõi 
các chỉ tiêu năng suất, chất lượng kết quả 
thu được như sau: Về thời gian sinh trưởng 
của dưa Kim Hoàng Hậu dao động từ 75 - 85 
ngày tùy mùa vụ, trọng lượng trung bình 1,8 - 
2,5kg/quả, độ Brix trong quả đạt 13 - 14, 
năng suất đạt gần 32 tấn/ha, sản lượng đạt 
hơn 38 tấn Dưa Kim Hoàng hậu đạt tiêu chuẩn 
hữu cơ.  

b) Mô hình sản xuất Cà chua Đà Lạt 
VA.125 trong nhà màng 

- Tiến hành triển khai sản xuất theo bản 
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất Cà chua Đà Lạt 
VA.125 theo tiêu chuẩn hữu cơ. 

- Theo dõi các chỉ tiêu năng suất chất 
lượng cho thấy trong điều kiện trồng nhà 
màng thời gian sinh trưởng của cà chua dao 
động từ 112-115  ngày, năng suất trung bình 
đạt trên 60 tấn/ha, đạt sản lượng 36,4 tấn Cà 
chua Đà Lạt VA.125 đạt tiêu chuẩn hữu cơ. 

c) Mô hình sản xuất Dưa chuột Nhật 
VA-66 trong nhà màng  

Triển khai sản xuất theo bản hướng dẫn kỹ 
thuật sản xuất Dưa chuột Nhật VA-66 theo 
tiêu chuẩn hữu cơ. Kết quả thời gian sinh 
trưởng của dưa chuột dao động từ 68 - 70, 
năng suất đạt trên 37 tấn/ha, sản lượng đạt 
hơn 52 tấn.  

Mô hình Dưa chuột Nhật trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ trong nhà màng.
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d) Mô hình sản xuất rau ăn lá: Cải ngọt 
cao sản SV-100, cải thảo VA-304. 

Qua theo dõi các chỉ tiêu năng suất, chất 
lượng: ở 2 vụ Xuân năm 2019 và năm 2020 
năng suất cải ngọt cao sản SV-100 trung bình 
đạt 50-52 tấn/ha, sản lượng hơn 41 tấn.  

Đối với Cải thảo VA-304 ở 2 vụ Mùa 2018, 
2019 năng suất trung bình đạt trên 61 tấn/ha, 
sản lượng gần 49 tấn đạt tiêu chuẩn hữu cơ. 

Như vậy, qua 2 năm triển khai dự án kết 
quả đã sản xuất được 217,033 tấn rau, quả 
được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
hữu cơ; xây dựng được 5 bản hướng dẫn 
sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn hữu cơ 
cho 05 loại rau quả: Dưa Kim Hoàng hậu, 
Dưa chuột Nhật, Cà chua Đà Lạt, Cải thảo, 
Cải ngọt.  

Năm 2019, hai sản phẩm là dưa Kim 
Hoàng hậu và dưa chuột baby của Công ty 
Thiên Trường 36 đã được Chủ tịch UBND 
tỉnh phê duyệt sản phẩm đạt chất lượng 
OCOP 3 sao (Quyết định số 590/QĐ-UBND 
ngày 19/02/2020 và quyết định số 4549/QĐ-
UBND ngày 23/10/2020 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Thanh Hóa). 

4. Tổ chức tiếp thị và quảng bá sản phẩm 

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị đang tiếp tục 
quảng bá phẩm, giới thiệu mô hình và quy 
trình sản xuất rau quả (Dưa Kim Hoàng hậu, 
Cà chua Đà Lạt, Dưa chuột Nhật, Cải thảo, 
Cải ngọt) theo tiêu chuẩn hữu cơ cho các 
doanh nghiệp, các hộ gia đình có nhu cầu 
sản xuất nhằm để tuyên truyền, nhân rộng 
mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Các sản phẩm 
của đơn vị luôn đảm bảo về an toàn chất 
lượng và mẫu mã đẹp. Bình quân mỗi năm 
mô hình thu sản lượng 120 tấn nông sản. 
Công ty đã xây dựng được hệ thống 3 cửa 

hàng rau quả an toàn để giới thiệu và cung 
ứng sản phẩm tận tay người tiêu dùng tại 
huyện Đông Sơn và đang cung cấp cho các 
đơn vị kinh doanh thực phẩm an toàn ở các 
tỉnh, thành phố như: 

- Tại Hà Nội: Công ty TNHH Kinh doanh 
rau quả Việt; Chuỗi cửa hàng Lotte; Hợp tác 
xã Nông nghiệp Hữu cơ Tân Dân; Cửa hàng 
HC - Farm;... 

- Tại Thanh Hóa: Coop mart Thanh Hóa, 
Công ty TNHH MTV TMDV Đức Minh; Cửa 
hàng Momo - Mart; Thực phẩm sạch H-mart; 
Thực phẩm sạch Lệ Thủy;.... 

5. Hiệu quả của mô hình 

5.1. Hiệu quả chuyển giao tiến bộ khoa 
học kỹ thuật 

Dự án đã đào tạo, tập huấn chuyển giao 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ 
mới cho cán bộ của cơ quan chủ trì dự án và 
bà con nông dân một số xã trên địa bàn  
huyện Đông Sơn; đã tổ chức hội thảo đánh 
giá hiệu quả kinh tế của mô hình làm cơ sở 
quan trọng trong công tác nhân rộng và ứng 
dụng các tiến bộ kỹ thuật trong quá trình xây 
dựng mô hình, làm tài liệu quan trọng trong 
công tác tuyên truyền phổ biến kỹ thuật trong 
lĩnh vực khuyến nông ở các địa phương, ban, 
ngành cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm mang 
lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất. 

5.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội 

- Dự án đã xây dựng thành công các mô 
hình đạt mục tiêu đề ra, đồng thời bổ sung 
kiến thức cho các hộ nông dân, chủ trang 
trại, gia trại tại huyện Đông Sơn, cán bộ cơ 
quan chủ trì làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật và công nghệ được chuyển giao trong 
dự án. Việc chuyển giao tiến bộ KHKT mới 
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đã làm thay đổi nhận thức của nông dân 
trong việc tiếp cận cách làm mới thay, thế 
cách làm cũ truyền thống, giúp nông dân 
hiểu rõ hơn giá trị của việc ứng dụng thành 
tựu KHKT mang lại hiệu quả kinh tế cao 
trong nông nghiệp. 

- Góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
ổn định an ninh lương thực, ổn định chính trị 
tại địa phương góp phần xây dựng nông 
thôn mới. 

- Các sản phẩm của mô hình đạt tiêu 
chuẩn hữu cơ, giá trị đầu tư thấp có thể áp 
dụng cho bất cứ hộ nông dân nào muốn áp 
dụng làm theo từng loại mô hình trong điều 
kiện kinh tế hộ, gia trại hay trang trại. 

- Tạo công ăn việc làm cho lao động tại 
địa phương, lao động theo thời vụ, tăng thu 
nhập giảm đói nghèo, ổn định an ninh lương 
thực và có điều kiện để đầu tư vào sản xuất 
nhất là đối với các hộ nông dân vung ven 
thành phố Thanh Hóa. 

- Thu hút các doanh nghiệp đầu tư, thu 
mua bao tiêu sản phẩm tạo được mối liên kết 
bền vững giữa Nhà khoa học - Nhà nước - 
Nhà nông - Nhà doanh nghiệp. 

- Giải quyết việc làm, nâng cao dân trí, 
thay đổi tập quán sản xuất, tăng vụ sản 
xuất, hạn chế tình trạng bỏ đất hoang hóa, 
nâng cao thu nhập, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, hướng đến nên nông nghiệp hữu 
cơ bền vững. 

- Từ thành công của mô hình đã giúp các 
hộ có diện tích đất sản xuất kém hiệu quả, 
chuyển đổi sang trồng các loại cây khác có 
giá trị kinh tế cao hơn, hình thành vùng sản 
xuất hàng hóa tập trung có chất lượng cao 
phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. 

5.3. Hiệu quả về môi trường, an ninh 
quốc phòng 

Việc ứng dụng công nghệ xử lý chất thải 
nông nghiệp và chất thải chăn nuôi thành 
phân bón hữu cơ, phục vụ tái sản xuất rau 
quả theo tiêu chuẩn hữu cơ, đảm bảo cho 
môi trường trang trại thông thoáng, sạch sẽ, 
an toàn sinh học. 

Cải tạo đất, cải tạo hệ vi sinh vật có ích 
trong đất trong khu vực sử dụng phân bón 
chế biến từ trang trại bằng công nghệ sinh 
học sử dụng chế phẩm EMIC giúp cây trồng 
hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời đất đai 
được tăng cường chất đệm nên có khả năng 
giữ nước tốt là điều kiện đảm bảo cho sản 
xuất trên những diện tích đất phụ thuộc hoàn 
toàn vào nước tự nhiên và giúp cây trồng sử 
dụng nước, phát triển tốt hơn. 

Việc ứng dụng các tiến bộ KHKT và xây 
dựng thành công các mô hình sẽ giúp các địa 
phương triển khai đồng bộ các giải pháp phát 
triển các loại cây con có giá trị kinh tế cao 
trong điều kiện hộ, cộng đồng dân cư, 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, đồng thời 
tăng thu nhập, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
trong khu vực. 

5.4. Hiệu quả về khuyến nông 

Là cơ sở tuyên truyền nhân rộng mô hình 
cho các đơn vị khác có điều kiện tương tự 
trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng các bản hướng dẫn kỹ thuật; tài 
liệu gấp; tờ rơi; thông tin trên các chuyên 
mục khuyến nông, báo, Tạp chí Nông nghiệp, 
làm tài liệu tham khảo cho các ngành, địa 
phương cơ sở tham khảo ứng dụng để phát 
triển sản xuất./. 
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Thực hiện một trong các giải pháp nâng 
cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh, tại Quyết định số 

5192/QĐ-UBND, ngày 16/12/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh về việc “phê duyệt danh mục 
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Thanh Hóa năm 
2022” tỷ lệ của nhiệm vụ thực hiện với 
phương thức “tuyển chọn” tăng so với các 

năm trước, trong tổng số 39 nhiệm vụ 
KH&CN được phê duyệt có 10 nhiệm vụ thực 
hiện theo hình thức tuyển chọn. 

Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa đã 
thông báo đề cương tóm tắt các nhiệm vụ 
KHCN tuyển chọn trên Website: www.skhcn. 
thanh hoa.gov.vn. 

* TP. Quản lý Khoa học, Sở KH&CN Thanh Hóa.

HỘI NGHỊ MỞ HỒ SƠ TUYỂN CHỌN 
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022 

 
ThS. Cao Thị Ngọc Hà *

Ngày 07-3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Thanh Hóa đã tổ 
chức Hội nghị Mở hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN năm 2022. 

TIN HOAÏT ÑOÄNG KH&CN

Đại diện Sở Khoa 
học và Công nghệ 
thông qua kịch bản 
mở hồ sơ.Љ



Đến 16h30, ngày 24/02/2022, thời hạn 
cuối cùng theo thông báo, đã có 10 hồ sơ của 
các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn gửi 
đến Trung tâm phục vụ hành chính công 
Thanh Hóa theo quy định. 

Căn cứ vào kết quả rà soát tại biên bản 
đóng hồ sơ của các phòng quản lý chuyên 
môn của Sở KH&CN thì 10 bộ hồ sơ trên 
đều nộp đúng thời hạn, đảm bảo các thông 
tin ghi bên ngoài của hồ sơ, đủ điều kiện để 
mở hồ sơ. 

Tham dự và chứng kiến Hội nghị mở Hồ 
sơ có đồng chí Nguyễn Ngọc Túy - Phó 
Chủ tịch Thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh 
Thanh Hóa, Giám đốc Sở KH&CN; Đồng 
chí Lê Xuân Minh - Ủy viên HĐKH tỉnh, 
Phó Giám đốc Sở KH&CN; Đồng chí 
Hoàng Bá Tường - Phó Trưởng ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Phạm Kim Tân - 
Tổng Thư ký, Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Thanh Hóa; Đại diện 10 tổ 
chức cá nhân tham gia tuyển chọn nhiệm 
vụ KH&CN; Đại diện cơ quan: Báo Thanh 
Hóa; Đài Phát thanh & Truyền hình; Cơ 

quan Thường trú thông tấn xã Việt Nam tại 
tỉnh Thanh Hóa. 

Tại Hội nghị, Ban mở Hồ sơ đã tiến hành 
mở hồ sơ của 10 nhiệm vụ KH&CN (1 hồ sơ/1 
nhiệm vụ) rà soát các yêu cầu, điều kiện của 
hồ sơ. 

Thông qua trình tự kiểm tra niêm phong, 
kiểm tra các thông tin ghi bên ngoài hồ sơ, 
kiểm tra tính đầy đủ về số bản gốc, bản 
sao; kiểm tra tính đầy đủ của các loại hồ sơ 
và kết quả xác nhận của các phòng quản lý 
chuyên môn về điều kiện của các tổ chức, 
cá nhân đăng ký tham gia dự tuyển. Kết 
quả cả 10/10 bộ hồ sơ đều hợp lệ và được 
Ban mở Hồ sơ ký biên bản mở hồ sơ theo 
quy định. 

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự 
cũng đã có ý kiến về sự nghiêm túc, công 
khai, minh bạch của Hội nghị mở Hồ sơ. Sau 
khi kết thúc hội nghị, Sở KH&CN thành lập 
các Hội đồng KH&CN chuyên ngành để tư 
vấn, đánh giá, tuyển chọn các tổ chức, cá 
nhân tốt nhất thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN năm 2022./.
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Toàn cảnh Hội nghị.


