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BƯỚC ĐỘT PHÁBƯỚC ĐỘT PHÁ
TRONG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH

Trong thời đại 4.0, việc 
ứng dụng khoa học, 
công nghệ (KHCN) 

mới vào tất cả các ngành, 
nghề lĩnh vực đã trở thành xu 
hướng quan trọng không chỉ 
trong các cơ quan, đơn vị Nhà 
nước mà ngay trong sản xuất, 
lao động của những người 
nông dân, doanh nghiệp, hợp 
tác xã... trên địa bàn tỉnh. 
Những hiệu quả của một 
năm đã qua đang là tiền đề 
để năm tới hướng đến và phát 
triển mạnh mẽ hơn - đó là sự 
vươn lên không ngừng nghỉ 
của ngành KHCN. Sự nỗ lực 
của cả đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức đã mang đến 
bức tranh KHCN có nhiều đột 
phá, sáng tạo, từng bước tạo 
động lực cho sự phát triển của tỉnh. 

Trong những năm qua, được sự quan tâm 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ KHCN 
cùng sự phối hợp của các ngành chức năng, 
các địa phương trong tỉnh, hoạt động KHCN 
trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển 
biến tích cực. Ngành luôn bám sát đường lối, 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước về KHCN, chủ trương, định 
hướng lãnh đạo phát triển kinh tế -xã hội (KT-
XH) của tỉnh để từng bước khẳng định vai trò 
là động lực phát triển KT-XH của địa phương. 
Đồng hành cùng sự phát triển KT-XH của 
tỉnh, ngành KHCN luôn chú trọng công tác 
tham mưu giúp UBND tỉnh hoạch định các 

chính sách nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 
giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất. Trên cơ 
sở bám sát vào các mục tiêu phát triển KT-
XH của tỉnh, hoạt động nghiên cứu triển khai 
luôn là nhiệm vụ được ưu tiên trong công tác 
quản lý KHCN của địa phương. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến hệ thống 
văn bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, 
nghị định của Nhà nước nhằm nâng cao nhận 
thức của cán bộ và nhân dân được ngành chú 
trọng với nhiều hình thức, đáng chú ý là việc 
mở chuyên trang trên Báo Điện Biên Phủ. 
Riêng với tờ Thông tin KH&CN tỉnh, trong 
năm 2021 đã xuất bản và phát hành được 
04 số với 1.400 cuốn. Thực hiện nâng cấp 

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ trì 
hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình canh tác tổng 
hợp cà phê chè trên đất dốc vùng Điện Biên”.

Ảnh: Gia Bảo
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trang thông tin điện tử của Sở KHCN với các 
nội dung: trang bị phần cứng, trang bị phần 
mềm, đào tạo cán bộ vận hành hệ thống; 
đăng tải các tin, bài, video với chất lượng 
được nâng cao; nội dung trên trang Website 
thường xuyên được đổi mới. Đảm bảo duy trì 
mạng nội bộ Sở KHCN, đáp ứng kịp thời công 
tác điều hành và quản lý qua mạng eoffice 
trong toàn ngành và chia sẻ dữ liệu qua mạng 
LAN, khai thác thông tin trên mạng Internet 
phục vụ công tác chuyên môn.

Hoạt động này không chỉ tạo được sự 
chuyển biến mạnh về nhận thức cho người 
dân và doanh nghiệp trong tỉnh về sở hữu trí 
tuệ, về các quy định pháp luật liên quan tới 
khoa học và công nghệ, về các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật v.v… mà còn góp phần nâng cao 
hơn nữa về nhận thức của cộng đồng về vị trí, 
vai trò của khoa học và công nghệ trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập kinh tế quốc tế.

Về hoạt động nghiên cứu và phát triển 
khoa học công nghệ, năm 2021 triển khai 
thực hiện 37 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ, trong đó: nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
cấp quốc gia: 13 nhiệm vụ, trong đó: nhiệm 
vụ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi: 
12 dự án (07 dự án Trung ương quản lý 
và 05 dự án Trung ương ủy quyền cho địa 
phương quản lý). Nhiệm vụ cấp thiết địa 
phương: 01 nhiệm vụ do Trung ương quản 
lý.Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ cấp tỉnh: 24 nhiệm vụ, cơ 
cấu các lĩnh vực phân bổ như sau: lĩnh vực 
nông nghiệp11 nhiệm vụ chiếm 45,8%; lĩnh 
vực công nghệ thông tin 02 nhiệm vụ chiếm 
8,3%; lĩnh vực văn hóa xã hội và du lịch 
07 nhiệm vụ chiếm 29,2%;  lĩnh vực y tế - 
giáo dục 01 nhiệm vụ chiếm 4,2%; lĩnh vực 
khác 03 nhiệm vụ chiếm 12,5%. Các nhiệm 
vụ nghiên cứu khoa học được quản lý thực 

hiện đảm bảo theo các quy định hướng dẫn 
của Bộ KH&CN và các quy định của tỉnh. 
Trong năm 2021 đã thực hiện đăng ký, lưu 
giữ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ sử 
dụng ngân sách nhà nước cho 06 nhiệm vụ 
đảm bảo theo đúng trình tự và thời gian quy 
định. Cập nhật vào CSDL KHCN quốc gia 17 
nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành sử dụng 
ngân sách nhà nước và 15 kết quả thực hiện 
nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà 
nước trong năm 2020, 2021.

Các nhiệm vụ triển khai trong lĩnh vực 
nông nghiệp góp phần cung cấp cơ sở khoa 
học cho việc quy hoạch phát triển cây trồng, 
vật nuôi chủ lực của tỉnh, xây dựng và nhân 
rộng các mô hình ứng dụng công nghệ, nâng 
cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản 
phẩm nông sản chủ lực. Đối với lĩnh vực xã 
hội nhân văn, các nhiệm vụ tập trung vào 
nghiên cứu, bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị 
văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ 
phát triển du lịch, góp phần cung cấp các cơ 
sở lý luận, thực tiễn trong việc hoạch định 
các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa - 
xã hội của tỉnh.

Năm 2021 ngành đã tham mưu cho 
UBND tỉnh đề xuất đặt hàng 12 nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ 
triển khai trên địa bàn tỉnh. Trong đó 08 
nhiệm vụ cấp quốc gia (đã được Bộ Khoa 
học và công nghệ phê duyệt 06 nhiệm vụ) và 
04 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh. Tham mưu 
UBND tỉnh chuyển giao 08 kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ tới 10 
sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, tập trung vào các lĩnh vực: y tế, tài 
nguyên - môi trường, giáo dục, xã hội - nhân 
văn và nông nghiệp. 

Vượt qua những khó khăn, công tác 
quản lý công nghệ và phát triển thị trường 
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KHCN cũng đạt nhiều kết 
quả nổi bật. Cụ thể, trong 
năm 2021 đã tham gia ý 
kiến thẩm định 08 dự án 
đầu tư: Dự án “Xây dựng 
cơ sở dữ liệu về tài nguyên 
nước phục vụ công tác quản 
lý tài nguyên nước tỉnh Điện 
Biên”; Dự án mở rộng mạng 
lưới thu gom xử lý nước 
thải và thiết bị vận hành, 
bảo dưỡng hệ thống xử lý 
nước thải thành phố Điện 
Biên phủ, tỉnh Điện Biên 
vay vốn Chính phủ Phần 
Lan; Dự án Đầu tư 3 trạm 
quan trắc môi trường không 
khí tự động tại Thành phố 
Điện Biên Phủ; Thị trấn Tuần Giáo; Cụm công 
nghiệp Na Hai huyện Điện Biên để tiếp nhận 
dữ liệu tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Dự 
án Nâng cấp, bổ sung các thiết bị quan trắc 
môi trường tỉnh Điện Biên; Dự án đầu tư xây 
dựng Hệ thống cấp nước sạch trung tâm xã 
Búng Lao, huyện Mường Ảng; Dự án đầu tư 
xây dựng công trình Nước sinh hoạt bản Ten 
Hon, bản Thẩm Nậm, xã Tênh Phông, huyện 
Tuần Giáo; Dự án xây dựng công trình: Nước 
sinh hoạt trung tâm xã Pu Xi mới, huyện Tuần 
Giáo; Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ 
thống cấp nước bổ sung của nhà máy nước 
huyện Tủa Chùa. Đồng thời, tham gia đoàn 
thực địa kiểm tra hiện trạng khu vực làm thủy 
điện Dự án “Thủy điện Đề Bâu, xã Trung Thu, 
huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên”.   

Thời gian qua, hoạt động tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng cũng được sở chủ động xây 
dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra 
Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
sản phẩm hàng hoá. Trong năm 2021 đã tiến 
hành kiểm tra 16 cơ sở kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh, đạt 100% kế hoạch. Qua kiểm tra 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tuân thủ 
đầy đủ các quy định của pháp luật về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng, không có tổ chức, 
cá nhân vi phạm về đo lường. Đặc biệt, Sở 
KHCN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch số 341/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 
về kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì 
và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 
tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2021. Tổ chức 
thực hiện kiểm tra hoạt động xây dựng, áp 
dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất 
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 đối với các cơ quan đơn vị trong 
tỉnh. Kiểm tra tại các sở, ngành và các huyện 
thị. Kết quả hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được các cơ 
quan, đơn vị tiếp tục duy trì, cải tiến. Các yêu 
cầu của Tiêu chuẩn và quy định tại Quyết 
định 19/2014/QĐ-TTg đã được các cơ quan, 
đơn vị thực hiện. Trong quá trình kiểm tra, các 
thành viên của đoàn kiểm tra đã chỉ ra một 
số điểm lưu ý và hướng dẫn các cơ quan đơn 

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ làm việc tại UBND 
thị xã Mường Lay về triển khai thực hiện chương trình OCOP.

Ảnh: Quang Đạt
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vị quan tâm để cải tiến hệ thống. Tổ chức 03 
hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức “Vận 
hành giám sát và cải tiến HTQLCL theo TCVN 
ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính 
Nhà nước tỉnh Điện Biên” cho 119 công chức 
tham gia đạt kết quả và được cấp chứng chỉ.

Ngoài ra, việc tuyên truyền, phổ biến và 
hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật 
và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho 
các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh được 
hướng dẫn, hỗ trợ tiến hành triển khai đẩy đủ 
các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tiếp 
nhận và xử lý các yêu cầu sử dụng địa danh 
hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của 
đặc sản địa phương trong đăng ký nhãn hiệu, 
chỉ dẫn địa lý trên địa bàn tỉnh. Trong năm 
2021, hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
cho 08 tổ chức, cá nhân. Cụ thể: Cơ sở sản 
xuất rượu Đức Trọng; cơ sở sản xuất Rượu 
Nếp lọc Vui Tuấn;  HTX Phúc Hưng; Công ty 
CPXD số 2 tỉnh Điện Biên; Công ty CP đầu tư 
phát triển TM&DL Him Lam; Công ty Cổ phần 
S sport; Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Hải 
sen; MLna Shop.

Qua thống kê năm 2021 có 20 đơn đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu 
trí tuệ, trong đó có 04 văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu đã được cấp. Sở đã tham mưu UBND 
tỉnh đề xuất đặt hàng nhiệm vụ và đã được Bộ 
KHCN Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa 
học công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thuộc 
chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu 
thực hiện từ năm 2022, trong đó có nhiệm vụ 
xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý 
cho “cà phê Mường Ảng” và “chè Shan tuyết 
Tủa Chùa” của tỉnh Điện Biên tại Quyết định 
số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2021.

Công tác quản lý nhà nước về an toàn 
bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
được bảo đảm. Các cơ sở tiến hành công việc 
bức xạ trên địa bàn tỉnh đã có những bước 
thay đổi đáng kể về mọi mặt, nhận thức về 

pháp luật an toàn bức xạ ngày một nâng cao, 
tuân thủ đầy đủ hơn các quy định đảm bảo an 
toàn bức xạ của Luật Năng lượng nguyên tử. 
Tính đến tháng 12 năm 2021, trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên có 25 cơ sở bức xạ với tổng số 
72 thiết bị. Trong đó có 23 cơ sở X - quang y 
tế với 67 thiết bị, 02 cơ sở không phải cơ sở 
X - quang y tế (Cảng hàng không Điện Biên 
với 03 máy soi hành lý, 01 nguồn phóng xạ; 
Công ty cổ phần xi măng Điện Biên: 02 máy 
phát tia X).

Năm 2021 đã hướng dẫn, tiếp nhận, 
thẩm định hồ sơ và cấp 09 Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ cho 17 thiết bị 
X-Quang; cấp 05 chứng chỉ nhân viên bức xạ, 
thành lập 09 đoàn thẩm định an toàn bức xạ 
đối với cơ sở X-quang trong y tế trên địa bàn 
tỉnh; Ban hành 05 Quyết định phê duyệt Kế 
hoạch Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp 
cơ sở cho các đơn vị (Phòng khám đa khoa 
Thanh Hải; Phòng khám đa khoa Bình An; 
Bệnh Viện Phổi; Phòng khám Trí Tâm; Phòng 
khám Thanh Phong).

Công tác thanh tra được tiến hành 
thường xuyên với nhiều hình thức khác nhau 
đã tiến hành 04 cuộc thanh tra về hoạt động 
quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; về an toàn bức xạ. Kết quả: phát 
hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 
01 tổ chức với số tiền 4.000.000 đồng.

Mặc dù đã bước đầu đạt được những 
thành tích trong xây dựng và phát triển sự 
nghiệp khoa học và công nghệ, ngành Khoa 
học và Công nghệ của tỉnh còn gặp nhiều khó 
khăn, cản trở, đặc biệt, do diễn biến phức tạp 
của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn tỉnh, thực hiện giãn cách và hạn chế tập 
trung đông người đã tác động không nhỏ đến 
các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của ngành: 
một số đề tài/dự án triển khai chậm tiến độ; 
việc triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, 



Thông tin KHOA HỌC 
& CÔNG NGHỆ  

Số 4/2021
7

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

kiểm tra của đơn vị; tổ chức các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng về sở hữu trí tuệ,…

Công tác triển khai, nhân rộng kết quả 
nghiên cứu từ đề xuất, đặt hàng sau khi bàn 
giao đến các sở, ngành chưa thật sự đạt hiệu 
quả như mong muốn, nguyên nhân chính là 
do thiếu vốn triển khai và sự quan tâm chưa 
đúng mức của đơn vị thụ hưởng; sự phối 
hợp, triển khai của doanh nghiệp và người 
dân trong quá trình nhân rộng mô hình còn 
hạn chế; quy chế ràng buộc để nhân rộng 
mô hình đối với các đơn vị thụ hưởng còn 
mang tính chung chung…. Cơ sở vật chất, 
trang thiết bị của ngành đặc biệt là các đơn vị 
sự nghiệp còn thiếu và chưa đồng bộ, do đó 
chưa phát huy được hiệu quả trong hoạt động 
chuyên môn.  

Để nâng cao hơn nữa công tác nghiên 
cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ vào 
thực tiễn, công tác KHCN cần phát huy những 
kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại 
của năm trước, họat động khoa học và công 
nghệ cần gắn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
của địa phương, tập trung giải quyết những 
vấn đề trọng điểm. Để tạo ra những đột phá 
trong họat động khoa học và công nghệ, năm 
2022 ngành KHCN của tỉnh cần tập trung 
vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Tiếp tục tái cơ cấu các chương trình, đề 
tài, dự án KHCN theo hướng phục vụ thiết 
thực các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo 
an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên 
lần thứ XIV.

Tập trung triển khai nghiên cứu ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ đối với các 
vùng trọng điểm của tỉnh; tiếp tục triển khai 
Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội thông qua kết quả 
nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học cấp quốc 
gia và Chương trình ứng dụng và chuyển giao 
khoa học và công nghệ phục vụ phát triển 

nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2016 - 2025.

Ứng dụng KHCN trong việc nâng cao 
chất lượng sản phẩm nông sản hàng hóa chủ 
lực của tỉnh theo chuỗi giá trị, gắn với xây 
dựng thương hiệu. Thúc đẩy nhanh việc ứng 
dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh phù 
hợp với điều kiện của địa phương.

Thẩm định cơ sở khoa học và thẩm định 
công nghệ, tham gia ý kiến về công nghệ 
các dự án đầu tư, các quy hoạch, chương 
trình phát triển kinh tế xã hội; thẩm định các 
chương trình, đề án khác của địa phương khi 
có yêu cầu.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức 
của cán bộ và cộng đồng, nhất là với lãnh 
đạo các cấp, các ngành về vị trí và vai trò của 
khoa học và công nghệ đối với sự phát triển 
KT-XH của địa phương trong thời kỳ công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ 
sung biên chế, chú trọng công tác đào tạo, 
đào tạo lại cán bộ có đủ khả năng hoàn thành 
công việc. Hoàn thiện hệ thống quản lý khoa 
học và công nghệ ở các huyện thị và các 
ngành. Phấn đấu 100% các huyện thị đều có 
cán bộ chuyên trách khoa học và công nghệ 
và thành lập được Hội đồng khoa học nhằm 
tham mưu có hiệu quả cho công tác quản lý 
nhà nước về khoa học và công nghệ . 

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách 
khoa học và công nghệ hỗ trợ các doanh 
nghiệp, các tổ chức và cá nhân ứng dụng tiến 
bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, 
áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, tăng khả năng cạnh tranh của sản 
phẩm, hàng hóa trên thị trường.

ThS. Nguyễn Đức Hạnh 
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
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TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CÂY ĐÀO
TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CỔ TRUYỀN CỦA DÂN TỘC

Mỗi độ Xuân về, những nụ hoa đào 
chúm chím khoe sắc như báo hiệu 
một cuộc hồi sinh mới nơi núi rừng, 

mang đến cho xứ sở Tây Bắc vẻ đẹp trong 
trẻo, tinh khôi và thơ mộng. Đâm chồi và nảy 
lộc, bung hoa ở cả những vùng núi hiểm trở 
nên hoa đào không chỉ gợi đến vẻ đẹp nguyên 
sơ của núi rừng Tây Bắc với những con người 
chân chất, mộc mạc, nghĩa tình mà còn 
mang sức sống mãnh liệt, vượt qua khó khăn 
của đồng bào nơi đây. Mỗi khi đến mùa hoa 
nở lại báo hiệu những điều tốt đẹp, may mắn 
lan tỏa đến từng nhà, từng người. Việc trang 
trí ngôi nhà bằng những cành đào vào dịp 
Tết Nguyên Đán, từ lâu đã trở thành truyền 
thống, nét đẹp văn hóa của người dân Việt 
Nam. Từ nhiều năm qua, việc bán cành đào 
đã đem lại nguồn thu nhập cho người dân 
mỗi dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy dán tem truy 
xuất nguồn gốc (TXNG) cho cây đào sẽ giúp 
người mua đào xác định rõ nguồn gốc xuất 
xứ cây đào và giúp cây đào trở thành hàng 
hóa lưu thông một cách thuận lợi.

Thực hiện chỉ đạo số 529/VPCP-NN của 
Văn phòng Chính phủ về truy xuất nguồn gốc 
cây đào, nghiêm cấm chặt phá, vận chuyển, 
kinh doanh, sử dụng trái pháp luật cây và 
cành đào, mai từ rừng tự nhiên, rừng đặc 
dụng, rừng phòng hộ; xử lý nghiêm các 
trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 
luật. Việc cấm chặt phá khai thác đào rừng 
là hoàn toàn đúng đắn. Bởi không riêng gì 
cây đào, tất cả các loại cây trong rừng đặc 

dụng, phòng hộ và rừng sản xuất đều được 
quản lý chặt chẽ theo pháp luật.

Tại tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên 
đã giao Sở KH&CN phối hợp các ngành, địa 
phương trong việc tham mưu các nội dung 
triển khai nội dung này theo thẩm quyền. 
Trừ cây và cành đào, mai từ rừng tự nhiên, 
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, yêu cầu các 
cơ quan chức năng hướng dẫn, tuyên truyền, 
phổ biến, tạo điều kiện thuận lợi để người 
dân được tự do khai thác, vận chuyển, kinh 
doanh, sử dụng cây và cành đào, mai ở vườn 
nhà. Tuyệt đối không được gây khó khăn, 
không làm phát sinh thủ tục hành chính và 
chi phí cho người dân và doanh nghiệp. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở KHCN 
đã đề nghị các địa phương rà soát, đăng ký 
nhu cầu TXNG đối với cây đào. Theo đó, 
đến nay đã có 05 UBND huyện đã thống kê, 
đăng ký TXNG cây đào: Tuần Giáo, Mường 
Ảng, Tủa Chùa, Mường Chà, Điện Biên (22 
xã), với nhu cầu sử dụng lên tới gần 60.000 
tem TXNG cho cành và gốc đào. 

Quy trình TXNG cây đào gồm 5 bước 
theo dướng dẫn của Bộ KH&CN. Cụ thể  
như sau:

Bước 1: đăng ký nhu cầu. Cán bộ thôn/
bản thực hiện thống kê diện tích trồng cây 
đào và số lượng tem truy xuất cần dùng của 
các hộ trong thôn/bản.

Bước 2: tổng hợp nhu cầu, kiểm tra xác 
nhận. UBND xã tổng hợp danh sách đăng ký 
của các thôn/bản, kiểm tra xác nhận nhằm 
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đảm bảo thông tin đăng ký của thôn/bản 
chính xác. UBND huyện tập hợp danh sách 
đăng ký của các xã gửi cho sở KH&CN.

Bước 3: kê khai thông tin, kích hoạt tem 
truy xuất. Sở KH&CN tiếp nhận đăng ký của 
các huyện, xác định nhu cầu cấp tem thông 
báo cho NBC. NBC thực hiện cấp tem cho 
Sở KH&CN theo đăng ký. Sở KH&CN thực 
hiện đăng ký tài khoản cho các xã trên hệ 
thống NBC TRACE, thực hiện kê khai thông 
tin. Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện 
kích hoạt tem truy xuất nguồn gốc cho các 
thôn bản xã theo đăng ký.

Bước 4: cấp phát tem truy xuất. Sở 
KH&CN thực hiện cấp phép tem truy xuất 
cho các xã, các xã cấp phát cho các hộ dân.

Bước 5: sử dụng tem truy xuất. Các hộ 
dân sau khi tiếp nhận tem thực hiện dán tem 

lên các cành đào của hộ nhà mình trước khi 
bán cho thương lái, người dân mua đào.

Trong quy trình thực hiện TXNG cây đào, 
từng cơ quan, đơn vị có vai trò nhất định là 
một mắt xích quan trọng trong chuỗi. Đối với 
công chức sở KH&CN là đầu mối triển khai, 
UBND cấp huyện, thị, xã, cán bộ thôn/bản 
giữ vai trò điều phối, kết nối thực hiện TXNG 
cây đào giữa Trung tâm Mã số Mã vạch quốc 
gia (MSMV) và các hộ dân có nhu cầu thực 
hiện TXNG đối với cây đào. Trong đó, đóng 
vai trò quan trọng về mặt kỹ thuật trong quá 
trình triển khai TXNG cây đào là Trung tâm 
Mã số mã vạch quốc gia. 

Do đây là một nội dung hết sức mới 
mẻ trên địa bàn tỉnh, để kịp chuẩn bị các 
nội dung thực hiện truy xuất nguồn gốc đối 
với cây đào trong dịp tết Nguyên đán Nhâm 

Mẫu tem Truy xuất nguồn gốc cây đào.
Ảnh: Hoàng Châu
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Dần 2022, các cán bộ, 
công chức triển khai phải 
có nhận thức ban đầu về 
TXNG, đồng thời nắm được 
trình tự thực hiện nhiệm 
vụ của bản thân trong quá 
trình thực hiện  nhiệm vụ 
TXNG cây đào. Vì vậy, cần 
thiết phải tổ chức hướng 
dẫn triển khai nhiệm vụ để 
từng cấp thực hiện, từng 
công chức ở mỗi vị trí năm 
được vai trò, nhiệm vụ của 
mình. Tuy nhiên, trong bối 
cảnh diễn biến phức tạp 
của dịch covid 19 trên cả 
nước nói chung và tại Hà 
Nội, Điện Biên nói riêng. 
Theo đó, chính quyền các 
cấp xác định phòng, chống 
Covid-19 là nhiệm vụ quan 
trọng, cấp bách và là ưu tiên hàng đầu. Vì 
vậy, Sở KH&CN đã phối hợp với Trung tâm 
MSMV tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn 
TXNG cây đào dưới hình thức online qua 
phần mềm Meet. 

Qua buổi hướng dẫn triển khai cán bộ, 
công chức đã có nhận thức ban đầu, tổng 
quan về TXNG, thực trạng TXNG ở Việt Nam; 
TXNG cây đào, giới thiệu và thao tác quy 
trình trên hệ thống NBC TRACE. 

Việc thực hiện quy trình TXNG đối với 
cây đào rất cần sự chung tay vào cuộc của 
các cơ quan liên quan từ Trung tâm Mã số 
mã vạch quốc gia, Sở KH&CN, UBND cấp 
huyện, thị, xã tới các thôn bản. Cán bộ địa 
phương sẽ khảo sát, thống kê nhu cầu của 
người dân thực hiện truy xuất nguồn gốc cho 
cây đào. Tiếp đó, xác định hộ gia đình đó 

trồng đào tại vườn thuộc đất nông nghiệp 
hay vườn nhà. Tất cả thông tin này sẽ được 
cung cấp cho hệ thống truy xuất nguồn gốc 
mà không phát sinh thêm các thủ tục hành 
chính nào.

Tuy nhiên, việc triển khai TXNG cây đào 
tại tỉnh Điện Biên cũng dự liệu được một số 
khó khăn khi triển khai, khi mà việc sử dụng 
thiết bị smart phone, mạng internet của cán 
bộ thôn/bản còn hạn chế, người dân trồng 
đào rải rác ở các địa điểm cách xa nhau dẫn 
đến khó khăn trong việc thông tin, kích hoạt 
tem TXNG. Vì vậy, cần có sự hỗ trợ, phối hợp 
chặt chẽ từ phía Trung tâm Mã số mã vạch 
quốc gia với công chức triển khai các cấp, để 
đề ra những giải pháp triển khai đặc thù phù 
hợp với điều kiện khó khăn của tỉnh.
  Hoàng Châu

Chi cục Tiêu Chuần Đo lường Chất Lượng

Tập huấn hướng dẫn online thực hiện TXNG đối với cây đào.
Ảnh: Hoàng Châu
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TU NGÀY 27/7/2021
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2021

Ngày 05/10/2021 UBND tỉnh Điện 
Biên ban hành Kế hoạch hành động 
số 3301/KH-UBND thực hiện Nghị 

quyết số 12-NQ/TU ngày 27/7/2021 của 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về 
cải cách hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, gắn với nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030. Ngay từ 
đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ 
đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể 
để thực hiện cải cách hành chính (CCHC), 
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC). Đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các 
phòng, đơn vị triển khai thực hiện tốt các 
nội dung chương trình, nhiệm vụ CCHC theo 
kế hoạch; duy trì các tiêu chí cải cách hành 
chính. Đồng thời, phát động công tác thi đua 
khen thưởng gắn với thực hiện cải cách hành 
chính. 

Để thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp khi đến liên hệ làm việc, Sở đã cập 
nhật thường xuyên TTHC các lĩnh vực của 
ngành, niêm yết danh mục TTHC tại trụ sở, 
trên Website của Sở: skhcndienbien.gov.vn. 
Các phòng, đơn vị, công chức, viên chức của 
Sở thường xuyên sử dụng phần mềm trong 
quy trình xử lý văn bản đến, đi. Tổng hợp 
mọi ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, 
đơn vị, nhân dân qua Văn phòng Sở. Duy trì, 
cải tiến, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình 
điện tử đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 nhằm đáp ứng mục 
tiêu chính sách đề ra, bảo đảm nguyên tắc 
“nhanh, chính xác, đúng pháp luật” mang 

lại hiệu quả cao trong hoạt động hành chính 
tại cơ quan.

Lãnh đạo Sở đặc biệt quan tâm chỉ đạo 
các phòng, đơn vị triển khai thực hiện, kịp 
thời phát hiện các TTHC không phù hợp, 
không đáp ứng được các nguyên tắc về quy 
định thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi 
cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện 
TTHC. Tiến hành rà soát đánh giá 05 thủ 
tục, không có thủ tục nào cần kiến nghị sửa 
đổi, bổ sung. Qua rà soát các TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở vẫn đảm bảo 
yêu cầu quản lý nhà nước; các quyền, nghĩa 
vụ, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, 
đảm bảo tính hợp lý của một TTHC; trình tự, 
cách thức, hồ sơ, thời hạn, đối tượng thực 
hiện TTHC được quy định rõ ràng cụ thể, 
phù hợp với điều kiện giải quyết TTHC và 
tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, 
cá nhân. Niêm yết công khai 61/61 TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy 
định, đồng thời đăng tải trên trên trang thông 
tin điện tử của Sở, tạo điều kiện thuận lợi 
cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu. Công 
khai tiến độ, kết quả giải quyết TTHC trên 
cổng dịch vụ công của tỉnh và trang thông 
tin điện tử của Sở. Số TTHC giải quyết theo 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông/tổng số 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là: 
61/61 TTHC; số TTHC được cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3,4 là: 34/61 
TTHC. Trong năm 2021 tiếp nhận và giải 
quyết 19 hồ sơ TTHC (08 TTHC theo hình 
thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tiếp 
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nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa, một cửa 
liên thông: 11 TTHC theo hình thức dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4). 19/19 TTHC 
đều tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy 
định, đảm bảo và trước hạn.

Với nhiệm vụ tham mưu có vai trò là 
cơ quan đầu mối CCHC: Tự chấm điểm, thu 
thập tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm 
xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2020 
đối với tiêu chí do ngành phụ trách; thẩm 
định chỉ số CCHC cấp Sở, cấp huyện năm 
2020 lĩnh vực ngành phụ trách; xây dựng 
định hướng CCHC giai đoạn 2021-2030 
tầm nhìn đến năm 2050 đối với lĩnh vực do 
ngành phụ trách. Xây dựng kế hoạch kiểm 
tra công tác CCHC và Phân cấp QLNN theo 
Nghị quyết số 21/NQ-CP; nội dung kiểm tra 
công tác Phân cấp QLNN theo Nghị quyết số 
99/NQ-CP; thẩm định quy trình nội bộ giải 
quyết TTHC của 10 Sở, ngành.

Về nội dung triển khai ISO trên địa bàn 
tỉnh: đã ban hành văn bản đôn đốc các 
cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp 
huyện tiếp tục duy trì, cải tiến HTQLCL theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 
Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm 
tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại các cơ 
quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước 
tỉnh Điện Biên năm 2021: chủ trì kiểm tra 
tại trụ sở 02 đơn vị là Chi cục Bảo vệ thực 
vật và Chi cục Thú y. Bố  trí 03 công chức đủ 
điều kiện tham gia Đoàn kiểm tra công tác 
CCHC theo Quyết định số 1135/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Điện Biên 
tiến hành kiểm tra đối với 09 sở, ngành và 
05 UBND cấp huyện. Phối hợp với Viện Năng 
suất Việt Nam tổ chức 03 lớp hội nghị tập 
huấn bồi dưỡng kiến thức “Vận hành giám 

sát và cải tiến hệ thống QLCL theo TCVN ISO 
9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà 
nước tỉnh Điện Biên” năm 2021.

Phối hợp với Viện Thổ nhưỡng Nông hóa 
triển khai dự án “Quản lý và phát triển chỉ 
dẫn địa lý “Điện Biên” cho sản phẩm gạo của 
tỉnh Điện Biên” thông qua Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ và dự án đã được nghiệm 
thu ngày 29/6/2021. Trình UBND tỉnh đề 
xuất Bộ KH&CN ban hành Quyết định 1984/
QĐ-BKHCN ngày 27/7/2021 Phê duyệt danh 
mục nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia đặt hàng 
thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ 
bắt đầu thực hiện từ năm 2022, trong đó có 
nhiệm vụ xây dựng, quản lý và phát triển chỉ 
dẫn địa lý cho “cà phê Mường Ảng” và “chè 
Shan tuyết Tủa Chùa” của tỉnh Điện Biên. 
Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc quảng bá lưu thông, 
bảo vệ và phát triển các sản phẩm của mình. 
Trong năm đã hướng dẫn 08 cơ sở đăng ký 
bảo hộ nhãn hiệu; toàn tỉnh Điện Biên có 
16 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được nộp 
tại Cục Sở hữu trí tuệ, trong đó có 03 văn 
bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp; năm 2021 
không có phát minh sáng chế nộp đơn đăng 
ký và bằng độc quyền sáng chế.

Thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng 
hoạt động đo lường nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 
nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 tại các huyện, thị xã, 
thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên; phối 
hợp với Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức 01 hội 
nghị tập huấn “Tổng quan về Đề án 996 và 
hoạt động đo lường” tại doanh nghiệp.

Triển khai Kế hoạch số 4632/KH-
UBND của UBND tỉnh ngày 15/12/2020, 
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thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 
19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc tỉnh 
Điện Biên; ban hành văn bản gửi UBND các 
huyện, thị xã, thành phố đề nghị rà soát, 
thống kê, đăng ký nhu cầu sử dụng tem truy 
xuất nguồn gốc đối với cây đào, cây mai. 
Tham mưu ban hành Kế hoạch số 1737/KH-
UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh về 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021-2030. Cập 
nhật dữ liệu các cơ sở được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký sử dụng mã số mã vạch cho 
75 Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, hợp tác 
xã và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2018-2021./.

Hoàng Hưng
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

KẾT QUẢ DỰ ÁN:
“ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI THƯƠNG PHẨM 

CÁ BỖNG (SPINIBARBUS DENTICULATUS) VÀ CÁ CHÉP V1 (CYPRINUS)  
TRONG LỒNG THEO CHUỖI GIÁ TRỊ TẠI HỒ PÁ KHOANG TỈNH ĐIỆN BIÊN”  

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN TẠI ĐIỆN BIÊN

Hồ Pá Khoang, xã Mường Phăng, 
thành phố Điện Biên Phủ có độ cao 
trên 1.000 m so với mặt nước biển, 

vào mùa đông Mường Phăng có đặc điểm ít 
mưa và mùa hè khí hậu mát mẻ, trong lành, 
nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn. 
Đó chính là những yếu tố được đánh giá là 
thuận lợi, phù hợp với sự sinh trưởng, phát 
triển của loài cá Bỗng và cá Chép V1.  Nhận 
thấy cá bỗng và cá chép V1 là những giống 
cá dễ nuôi, ít bệnh và đem lại giá trị kinh 
tế cao, Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Mường 
Phăng, thành phố Điện Biên Phủ đề xuất với 
Sở Khoa học và Công nghệ trình Bộ Khoa học 
và Công nghệ phê duyệt triển khai thí điểm 
mô hình nuôi thương phẩm cá Bỗng và Cá 
chép V1 trong lồng bè theo chuỗi giá trị tại 
hồ Pá Khoang. Đây được xem là hướng đi 
mới trong việc lựa chọn giống thủy sản có 
khả năng tận dụng triệt để điều kiện tự nhiên 

cũng như góp phần nâng cao thu nhập và cải 
thiện đời sống của người dân trên địa bàn.

Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ 
xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Bỗng 
(Spinibarbus denticulatus) và cá Chép V1 
(Cyprinus) trong lồng theo chuỗi giá trị tại hồ 
Pá Khoang tỉnh Điện Biên” được Bộ Khoa học 
Công nghệ phê duyệt bắt đầu thực hiện năm 
2019, HTX Thủy sản Mường Phăng được giao 
chủ trì, Trung tâm Quốc gia giống Thủy sản 
nước ngọt Miền Bắc là đơn vị hỗ trợ chuyển 
giao công nghệ cho dự án.

Theo Tiến sĩ Đinh Văn Trung - Trung tâm 
Quốc gia giống Thủy sản nước ngọt Miền Bắc 
- đơn vị chuyển giao công nghệ cho biết lý 
do chọn cá Bỗng (Spinibarbus denticulatus) 
và cá Chép V1 (Cyprinus) đưa vào thực hiện 
dự án tại Điện Biên bởi vì: “cá Chép lai V1 
và cá Bỗng là 02 loại cá có hiệu quả kinh 
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tế, cá Chép V1 có màu 
sắc đẹp, mình dài. Cá 
bỗng là cá bản địa của 
Việt Nam, giá thành cao, 
màu sắc đẹp chúng tôi 
cũng muốn triển khai 
thì trên cơ sở nó là giống 
cá quý nhưng nuôi được 
thì nó sẽ trở thành con 
cá thông dụng. Đặc biệt 
thời tiết, khí hậu rất 
phù hợp với nuôi con cá 
Bỗng”.

Ngay sau khi được 
phê duyệt triển khai dự 
án nuôi thương phẩm 
cá Bỗng và cá Chép V1 
trong lồng bè theo chuỗi 
giá trị tại hồ Pá Khoang, 
HTX Thủy sản Mường 
Phăng đã tổ chức đào tạo 10 kĩ thuật viên cơ 
sở; tập huấn cung cấp kiến thức cho 100 lượt 
người là thành viên thuộc HTX đồng thời tổ 
chức nuôi thí điểm tổng quy mô 50 lồng với 
75 nghìn con giống trên diện tích hơn 400 
ha mặt nước.

Đặc điểm của cá Chép V1 khá giống với 
cá chép thường. Giống cá này là kết quả lai 
ghép 3 dòng: Cá chép trắng Việt Nam, cá 
chép vẩy Hungari và cá chép vàng Indonesia. 
So với cá chép thường, cá chép lai V1 có ưu 
thế vượt trội về tốc độ tăng trưởng, năng suất 
cao, kỹ thuật chăm sóc đơn giản, nuôi được 
với mật độ cao và chất lượng thịt thơm ngon. 
Sau 12 tháng nuôi, mô hình đạt tỉ lệ bình 
quân 1,5-1,7 kg. Với quy mô 20 lồng (100 
m3/lồng) mật độ nuôi 15 con/m3, cỡ giống 
80-100 gam/con, giai đoạn 1 sản lượng đạt 
37,5 tấn, trung bình đạt 1,875 tấn/lồng, vượt 
chỉ tiêu trong kế hoạch. 

Với cá Bỗng là loại cá mình gần giống 
cá chép, nhưng dài và dày hơn. Da cá màu 
ánh xanh, vây, đuôi và khóe miệng màu đỏ 
nhạt. Từ lúc cá giống cho đến khi đạt trọng 
lượng khoảng 1 - 2 kg, chúng phát triển bình 
thường như các loài cá khác, nhưng sau đó 
thì chậm lớn, tuy nhiên thịt lại chắc ngọt và 
ngon, giá trị kinh tế cao, giá thành dao động 
từ 200.000 -250.000 đồng/1kg. Ngoài đặc 
điểm ăn tạp thì cá Bỗng ưa sống ở khu vực 
dòng nước có sự lưu thông, sạch sẽ và cần 
nuôi thả riêng biệt nên không thể nuôi chung 
với các loài cá khác. Sau 19 tháng nuôi, kích 
cỡ cá trung bình đã đạt 1,5 kg/con. Chỉ tiêu 
này vượt kế hoạch về thời gian nuôi 5 tháng 
để đạt kích cỡ này, với tỉ lệ sống đạt 80 %.

Ông Lò Văn Sâm - Cán bộ khuyến nông, 
khuyến ngư xã Mường Phăng, thành phố 
Điện Biên Phủ cho biết thêm: “Trên địa bàn 
xã Pá Khoang nuôi thủy sản là quan trọng, 

Đoàn Văn phòng Chương trình nông thôn miền núi phối hợp với Sở 
KH&CN Điện Biên tiến hành kiểm tra tiến độ dự án tại Hợp tác xã 
Thuỷ sản Mường Phăng.

Ảnh: Phạm Liên
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trong năm 2021 đã thực hiện nuôi cá Chép 
V1 và cá Bỗng; sau 19 tháng nuôi trong lồng 
bè cá Chép đã có trọng lượng hơn 2kg/con. 
Cá Bỗng sau nuôi 11 tháng trọng lượng đạt 
gần 1,7 kg/con. Pá Khoang là địa bàn rất 
thuận lợi nuôi thủy sản để bà con xóa đói, 
giảm nghèo. Tiến tới sẽ mở rộng ra các hộ gia 
đình tại Pá Khoang và thành phố để tăng thu 
nhập bình quân đầu người”. 

Gia đình anh Trần Anh Luân, thành viên 
HTX Thủy sản Mường Phăng cũng là một 
trong gần 10 hộ chọn nuôi thí điểm giống 
cá bỗng. Không chỉ được hỗ trợ con giống, 
mà anh Luân còn được cán bộ Trung tâm 
Quốc gia giống Thủy sản nước ngọt Miền 
Bắc hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật nuôi và 
chăm sóc giống cá, từ cách làm lồng nuôi, 
đến chuẩn bị thức ăn và thời điểm thu hoạch 
cá đều được thực hiện theo đúng quy trình. 
Hiện nay, với lồng cá có thể tích 100 m3, mật 
độ nuôi 1.500 con/lồng, anh Luân dự kiến 
năng suất sẽ đạt khoảng 1,8 tấn/lồng/1 vụ 
nuôi 12 tháng, cỡ cá thu hoạch đạt khoảng từ 
1,4-1,7kg/con. Trước đây người dân chỉ triển 
khai nuôi một số giống cá truyền thống chủ 
yếu như: chép, trôi, trắm.. Qua mô hình cho 
thấy cá bỗng, cá chép V1 rất có triển vọng tại 
Mường Phăng: cá sinh trưởng và phát triển 
tôt, sức kháng bệnh cao, chất lượng lượng 
thịt thơm ngon.

Với quy mô dự án sẽ tạo ra được khoảng 
95 tấn cá (Chép lai V1 là 80 tấn và cá Bỗng 
15 tấn), số lượng này sẽ chủ yếu cung cấp 
cho nhu cầu thị trường trong tỉnh và xuất ra 
một số tỉnh khác, chưa đáp ứng được nhu 
cầu xuất khẩu. Việc tiêu thụ sản phẩm sẽ 
được thông qua hợp tác xã thu gom và bao 
tiêu sản phẩm cho cả vùng. Hơp tác xã đã 
lên kế hoạch về thời vụ nuôi cho cả vùng 
tránh trường hợp sản phẩm sản xuất ra quá 

nhiều vào một thời điểm gây khó khăn cho 
việc tiêu thụ. Dự án được thực hiện theo quy 
trình chuỗi giá trị, bao gồm: từ cung cấp con 
giống, đảm bảo kỹ thuật chăm sóc và đảm 
bảo nguồn cung cấp ra thị trường. Trước mắt 
việc nuôi thương phẩm cá bỗng và cá chép 
V1 đang nằm trong dự án và được hỗ trợ về 
phần tìm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm. 
Còn trong thực tế, trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
hiện chưa có cơ sở chế biến thủy sản, việc 
tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là phục vụ tiêu 
dùng nội tỉnh thông qua hệ thống các nhà 
hàng, siêu thị và khu chợ nên sự liên kết giữa 
sản xuất với lưu thông chưa thật sự ổn định. 
Vì vậy để nâng cao hiệu quả hơn nữa cho mô 
hình nuôi cá bỗng và cá chép V1, người nuôi 
thủy sản cũng cần tính toán và hướng tới việc 
chế biến sản phẩm để có thể tiếp cận hơn 
nữa với các thị trường ngoài tỉnh.

Qua mô hình này có thể tiếp tục nhân 
rộng để góp phần phát triển nuôi trồng thủy 
sản trên địa bàn tỉnh mang lại giá trị cho HTX 
Thủy sản Mường Phăng nói chung và các 
doanh nghiệp, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh 
để mang lại hiệu quả tốt hơn nữa. 

Ngoài triển vọng phát triển và hiệu quả  
kinh tế từ giống cá bỗng, cá chép V1, người 
nuôi thủy sản ở lòng hồ Pá Khoang đã làm chủ 
các quy trình kỹ thuật từ việc ứng dụng công 
nghệ khoa học, thực hiện đúng quy trình sản 
xuất, tìm nguồn thức ăn, đến phòng, chống 
dịch bệnh cho giống cá mới này.

Việc triển khai thành công dự án đã góp 
phần giải quyết vấn đề kinh tế xã hội cho 
một bộ phân dân sống quanh lòng hồ, thay 
đổi phương thức sản xuất nhằm ổn định cuộc 
sống giảm bớt các rủi ro, giảm bớt việc lệ 
thuộc vào thiên nhiên như khai thác tối đa 
nguồn thuỷ sản. Mặt khác, về tổ chức dự án 
mang tính chất của một liên kết doanh nghiệp 
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kiểu mới, trong đó người dân tham gia được 
học tập kỹ thuật, được tiếp nhận các thông 
tin trên nhiều lĩnh vực, nhằm cùng phối hợp 
với doanh nghiệp để sản xuất ra hàng hoá có 
chất lượng, cung cấp cho thị trường. 

Có thể khẳng định bằng công nghệ mới 
áp dụng tiến bộ kỹ thuật (giống, lồng nuôi, 
vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường…),   

mô hình nuôi cá bền vững và có hiệu quả 
kinh tế , là cơ sở để khai thác tốt điều kiện 
tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh là nguồn lực 
quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển, là cơ 
sở để triển khai nghị quyết Đảng bộ tỉnh Điện 
Biên đề ra./.

Phạm Liên
Sở Khoa học và Công nghệ

HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊNTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Khoa học và công nghệ (KH&CN) ngày 
càng phát triển, đạt nhiều thành tựu 
khẳng định vai trò là động lực. Song 

hành cùng các thành tựu KH&CN là hoạt 
động tuyên truyền phổ biến KH&CN, với 
nhiệm vụ là cầu nối chuyển tải các thông tin 
KH&CN đến với công chúng, xây dựng xã hội 
trọng khoa học và phát triển đất nước dựa vào 
KH&CN và đổi mới sáng tạo. 

Truyền thông KH&CN chính là hoạt động 
tương tác xã hội nhằm chia sẻ thông tin về 
chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển 
KH&CN; từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu 
ứng dụng, triển khai, phát triển công nghệ 
trong các lĩnh vực khoa học, những hoạt động 
đổi mới công nghệ, về thành tựu, kết quả của 
hoạt động KH&CN... Nhờ công tác thông tin, 
truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN nên 
người dân cũng như các cấp quản lý thấy 
rõ vai trò của KH&CN trong sản xuất và đời 
sống, trong việc nâng cao hiệu quả và tính 
cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Thông 
qua công tác tuyên truyền về KH&CN đã nâng 
cao nhận thức, kiến thức cho người dân về 
việc ứng dụng KH&CN vào sản xuất, từ đó 
đẩy mạnh phong trào, nâng cao hiệu quả sản 

xuất, phát triển sản xuất hàng hóa. Công tác 
tuyên truyền còn tạo được sự đồng thuận của 
người dân, tham gia của mọi tầng lớp nhân 
dân, đẩy mạnh hơn nữa việc áp dụng KH&CN 
vào đời sống sản xuất của tỉnh Điện Biên.

Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam 
giai đoạn 2011-2020 đã xác định hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến KH&CN là một trong 
6 giải pháp chủ yếu để phát triển KH&CN: 
“Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và tuyên 
truyền sâu rộng trong xã hội, đặc biệt là trong 
các doanh nghiệp về chủ trương, chính sách, 
pháp luật về KH&CN, về vai trò động lực then 
chốt của KH&CN đối với sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước nhằm nâng cao tinh 
thần tự lực, tự cường, sự đồng thuận và ủng 
hộ mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đối với 
hoạt động khoa học và công nghệ; tạo không 
khí thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu, 
ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh và mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân hoạt động KH&CN đối với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.”

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND hoạt động thông tin KH&CN đã có 
những chuyển biến quan trọng, góp phần 
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không nhỏ trong việc tuyên truyền đường lối, 
chủ trương, chính sách và các quy định của 
pháp luật về KH&CN đến với nhân dân, phổ 
biến tri thức, nâng cao dân trí KH&CN; cung 
cấp thông tin KH&CN phục vụ quản lý nhà 
nước, phục vụ nghiên cứu, triển khai, phục 
vụ sản xuất và đời sống; cơ sở vật chất, trang 
thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin 
tuyên truyền về KH&CN đã được quan tâm 
đầu tư. 

Từ năm 2017, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Điện Biên đã xây dựng trang thông 
tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, đến 
năm 2021 trang thông tin điện tử của Sở đã 
được nâng cấp đáp ứng yêu cầu chuyển đổi 
số và khả năng truy cập trên các ứng dụng 
thông minh; với bố cục mới của trang website 

gồm các mục: giới thiệu; tin tức – sự kiện; 
hoạt động khoa học công nghệ; thủ tục hành 
chính; văn bản KH&CN; hỏi đáp và thống kê. 
Năm 2021, đã cung cấp trên 60 lượt tin bài, 
có 168.755 lượt truy cập với nội dung thông 
tin về chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát 
triển KH&CN; các hoạt động KH&CN khoa 
học công nghệ của ngành.

Hằng năm, Sở KH&CN xuất bản định kỳ 
ấn phẩm thông tin KH&CN với nội dung: tuyên 
truyền chủ trương chính sách về KH&CN; giới 
thiệu các sự kiện nổi bật của tỉnh; giới thiệu 
các kết quả nghiên cứu khoa học, các thông 
tin KHCN mới; giống cây trồng, vật nuôi; các 
mô hình sản xuất mới,.... Ấn phẩm được phát 
hành đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND 

Đồng chí Nguyễn Song Bình - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Điện Biên, 
chủ chì Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác phổ biến kiến thức KHCN của Liên hiệp hội và 
các hội thành viên tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Ảnh: Bảo Lộc
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tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố, lãnh 
đạo các sở - ban - ngành tỉnh, UBND các xã, 
trao đổi với 62 Sở KH&CN của các tỉnh, thành 
trong cả nước và các điểm bưu điện văn hóa 
xã qua đó bà con nông dân có cơ hội tiếp 
cận được các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp 
phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, 
xây dựng nông thôn mới.

Ngành KH&CN phối hợp với Báo Điện 
Biên Phủ xây dựng chuyên mục KH&CN trên 
báo Điện Biên Phủ  điện tử  với số lượng 12 
bài/năm. Nội dung tin bài phong phú, phù hợp 
với nội dung, tôn chỉ, mục đích tuyên truyền 
về KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó việc tham gia hội chợ công 
nghệ  - thiết bị (Techmart) và các triển lãm 
thành tựu kinh tế - kỹ thuật do Bộ KH&CN 
và các địa phương tổ chức cũng đã đẩy mạnh 
hoạt động tuyên truyền, giới thiệu công nghệ, 
thiết bị, quảng bá thành tựu KH&CN, sản 
phẩm mới của các doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân trong tỉnh. Đây là một kênh truyền thông 
đặc biệt với sự tham gia phối hợp nhiệt tình 
của cơ quan báo chí đại chúng của tỉnh.

Tuy nhiên, cũng như các tỉnh, thành 
phố khác trong cả nước, hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến KH&CN tỉnh Điện Biên còn 
nhiều bất cập như: công tác thông tin tuyên 
truyền đôi khi còn chậm, chưa phản ánh kịp 
thời hoạt động KH&CN của tỉnh, chưa đáp 
ứng được nhu cầu thông tin về KH&CN cho 
quảng đại quần chúng; Tính chuyên nghiệp 
của truyền thông KH&CN còn yếu, nhiều sản 
phẩm truyền thông chưa mang tính chuyên 
sâu. Phương thức truyền tải nội dung thông 
tin chưa thu hút người đọc, người nghe, người 
xem; Hoạt động giới thiệu những thành tựu, 
kết quả KH&CN, tuyên , tuyên truyền, vận 
động ứng dụng tiến bộ KH&CN chưa thực sự 
hiệu quả;...

Định hướng tuyên truyền về hoạt động 
KH&CN tỉnh Điện Biên trong thời gian tới:

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền 

KH&CN để nâng cao nhận thức của cán bộ, 
nhân dân về vị trí và vai trò của KH&CN trong 
sự nghiệp CNH,HĐH đất nước và hội nhập 
quốc tế. Chú trọng công tác tuyên truyền, xây 
dựng phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng 
tạo trong toàn xã hội, lấy trọng tâm là tầng 
lớp trí thức, công đồng doanh nghiệp và người 
sản xuất;

Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
nghiệp vụ thông tin KH&CN cho cán bộ làm 
công tác thông tin, tuyên truyền của Sở nhằm 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 
trong lĩnh vực thông tin KH&CN;

Tăng cường sự gắn bó giữa các nhà 
khoa học với cán bộ truyền thông; người làm 
chuyên môn phải chủ động cung cấp thông 
tin và những người làm truyền thông cũng chủ 
động đến với nhà khoa học. Có thể nói, thông 
tin KH&CN không tự dưng mà có, thông tin ấy 
phải được các nhà khoa học nghiên cứu, công 
bố. Tuy nhiên, để thông tin dễ hiểu, dễ đi vào 
thực tiễn đời sống thì cần cán bộ làm công tác 
truyền thông làm công tác chuyển tải. Vì vậy, 
mối quan hệ giữa các nhà khoa học với cán 
bộ truyền thông là hết sức chặt chẽ, hai chiều 
để thông tin có được luôn luôn là mới nhất, 
thời sự nhất và chuẩn xác nhất

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin như: đầu tư máy chủ; hệ thống máy 
tính cấu hình cao; đầu tư thiết bị kết nối mạng, 
thiết bị an ninh an toàn, thiết bị ngoại vi và 
thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng;

Sở Khoa học và công nghệ nói chung, 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ 
KHCN nói riêng cần phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng những 
chương trình, hoạt động, sản phẩm truyền 
thông đa dạng cả về hình thức cũng như nội 
dung để thu hút được sự quan tâm của toàn 
xã hội, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả 
hoạt động./.

Minh Quang - Trần Thơm
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA 
NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2021

Đồng chí Vừ A Bằng Đồng chí Vừ A Bằng 
- Phó chủ tịch UBND - Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Điện Biên phát biểu tỉnh Điện Biên phát biểu 
tại Hội nghị Tổng kết tại Hội nghị Tổng kết 
công tác KH&CN 2020, công tác KH&CN 2020, 
Phương hướng nhiệm vụ Phương hướng nhiệm vụ 
năm 2021.năm 2021.

Ảnh: Gia Bảo

Ngày 06/8/2021 Sở Ngày 06/8/2021 Sở 
KH&CN tổ chức Hội KH&CN tổ chức Hội 
nghị Chuyển giao kết nghị Chuyển giao kết 
quả nghiên cứu khoa quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công học và phát triển công 
nghệ.nghệ.

Trong ảnh: Đồng chí 
Vừ A Bằng - Phó chủ tịch 
UBND tỉnh Điện Biên 
phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: Gia Bảo
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Năm 2021, Hội đồng 
KH&CN tỉnh đã tổ chức nghiệm 
thu 10 đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ.

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn 
Đức Hạnh - Giám đốc Sở 
KH&CN - Chủ trì hội đồng 
nghiệm thu dự án “Ứng dụng 
công nghệ chăn nuôi lợn thịt sạch 
trên đệm lót sinh học tại trung 
tâm tâm phát triển chăn nuôi tỉnh 
Điện Biên”

Ảnh: Gia Bảo

Đồng chí  Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng đồng chí Nguyễn Đức Hạnh 
- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên trao 08 kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ năm 2020 cho 08 đơn vị nhận chuyển giao.

 Ảnh: Gia Bảo
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Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở KH&CN, Sở Giáo dục và 
Đào tạo và Tỉnh đoàn TN CSHCM tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng 
tỉnh Điện Biên năm 2021.

Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Song Bình - Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu 
niên, nhi đồng cùng đồng chí Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở KH&CN trao hoa và giấy 
chứng nhận cho tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng 
tỉnh Điện Biên năm 2021.   

Ảnh: Bảo Lộc

Đồng chí Nguyễn Đức Đồng chí Nguyễn Đức 
Hạnh, Giám đốc Sở Khoa học Hạnh, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ thăm, tặng quà và Công nghệ thăm, tặng quà 
gia đình chính sách nhân ngày gia đình chính sách nhân ngày 
27/7.27/7.

 Ảnh:  Ảnh: Bảo LộcBảo Lộc
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Thực hiện test nhanh 
kháng nguyên SARS-
COV-2 tại sở Khoa học và 
Công  nghệ 

Ảnh: Bảo Lộc

Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trả lời kiến 
nghị của huyện Mường Ảng trong buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với huyện 
Mường Ảng ngày 10/9/2021

  Ảnh: Nguyễn  Hương
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HIỆU QUẢ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC HIỆU QUẢ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC 
TRONG SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG HỮU CƠ GẮN VỚI TRONG SẢN XUẤT LÚA THEO HƯỚNG HỮU CƠ GẮN VỚI 

LIÊN KẾT BAO TIÊU SẢN PHẨM GẠO ĐIỆN BIÊNLIÊN KẾT BAO TIÊU SẢN PHẨM GẠO ĐIỆN BIÊN

Với mục tiêu xây dựng 
chuỗi liên kết sản xuất 
lúa gạo Điện Biên, chất 

lượng cao đi đôi với phát triển 
thương hiệu một cách bền 
vững, trong đó sản xuất lúa 
gạo được tổ chức theo chuỗi 
liên kết sản xuất theo qui trình 
thống nhất theo hướng nâng 
cao chất lượng lúa gạo đảm 
bảo tiêu chuẩn, yêu cầu, nhu 
cầu từ thị trường và người tiêu 
dùng dần hình thành nên vùng 
sản xuất lúa gạo tập trung. Đến 
nay sản phẩm gạo trong chuỗi 
liên kết được tiêu thụ thông 
qua thương hiệu gạo Tâm Sáng 
Điện Biên trong hệ thống siêu 
thị thực phẩm sạch, chuỗi siêu thị lớn như 
Vinmart; Megamarket. Nhờ vào liên kết nông 
dân mới có khả năng xây dựng và quản lý 
nhãn hiệu tập thể tiến đến xây dựng thương 
hiệu cho sản phẩm, quản lý về chất lượng 
sản phẩm để tăng giá trị đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của thị trường đối với các sản 
phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo 
an toàn, chất lượng.

Xuất phát từ mục tiêu đó nhằm từng 
bước chuyển giao, mở rộng phương thức 
canh tác lúa theo hướng hữu cơ, thay đổi thói 
quen sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật hóa học sang phân bón hữu cơ, chế phẩm 
sinh học, vụ mùa năm 2021 Chi cục Bảo vệ 
thực vật (BVTV) tỉnh Điện Biên đã triển khai 
mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong 
sản xuất lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên 

kết bao tiêu sản phẩm. 
Mô hình được thực hiện với quy mô 

12ha trên địa bàn xã Thanh Chăn (huyện 
Điện Biên) với 59 hộ dân tham gia. Các giống 
lúa chính được triển khai tại mô hình là: Sơn 
Lâm 1, Séng Cù và ST25. Đơn vị liên kết 
bao tiêu sản phẩm là Công ty Cổ phần thực 
phẩm Safelife. Trong quá trình triển khai mô 
hình, người dân được cán bộ kỹ thuật hướng 
dẫn kỹ thuật theo từng giai đoạn sinh trưởng 
và phát triển cây lúa, các biện pháp quản lý 
dịch hại, biện pháp kỹ thuật tác động; đánh 
giá hiệu quả các biện pháp để điều chỉnh cho 
phù hợp. Công ty Cổ phần thực phẩm Safelife 
phối hợp với Chi cục BVTV hướng dẫn người 
dân thực hiện quy trình kỹ thuật, xử lý các 
vấn đề phát sinh và bao tiêu sản phẩm.

Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ nhập 

Các đại biểu và nông dân tham quan mô hình tại đồng ruộng.
Ảnh: Hiếu Ngân
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khẩu của Mỹ (do Công ty Cổ phần thực phẩm 
Safelife cung cấp) và phân bón Sumagrow. Về 
biện pháp canh tác, 100% diện tích mô hình 
được xử lý rơm rạ đầu vụ bằng chế phẩm sinh 
học, giúp rơm rạ phân hủy nhanh, tạo điều 
kiện thuận lợi để rễ lúa phát triển tốt, hạn 
chế tình trạng nghẹt rễ, góp phần cải tạo đất. 
Xử lý bằng chế phẩm sinh học, sau 15 ngày 
rơm rạ được phân hủy trên 80%, đất mềm và 
thoáng hơn so với ruộng không xử lý. Để xử 
lý hạt giống, việc ngâm thóc giống cùng phân 
bón Sumagrow có một số tác dụng là kích 
thích hạt giống nảy mầm nhanh, mập và đều 
hơn, ngoài ra rút ngắn thời gian ủ, quá trình 
ngâm không cần thay nước mà vẫn đảm bảo 
không bị chua do phân bón có khả năng cân 
bằng pH tốt…

Ông Lò Văn Oai, Cán bộ Khuyến nông  
xã Thanh Chăn cho biết: điểm khác biệt của 
mô hình này so với việc canh tác truyền thống 
là sử dụng các chế phẩm sinh học trong sản 
xuất lúa theo hướng hữu cơ. Số lượng giống 
đầu vào ít hơn so với ngoài mô hình trên cùng 
một đơn vị diện tích; trong quá trình sản xuất 
không phải sử dụng đạm urê, không cần sử 
dụng vôi bột. So với diện tích lúa người dân 
canh tác theo lối thông thường thì cây lúa 
trong mô hình khỏe mạnh, ít sâu bệnh và hạn 
chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

 Việc sản xuất an toàn theo hướng hữu 
cơ tạo sản phẩm sạch giúp thu hút các doanh 
nghiệp liên kết tiêu thụ, cụ thể tại mô hình 
Công ty cổ phần thực phẩm Safelife đã thỏa 
thuận liên kết, bao tiêu sản phẩm lúa Séng 
cù và ST25 với giá bằng hoặc hơn giá thị 
trường. Việc triển khai mô hình ứng dụng chế 
phẩm sinh học theo hướng hữu cơ gắn với 
liên kết góp phần nâng cao nhận thức nông 
dân về việc cải tạo đất, sử dụng các loại chế 
phẩm, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, chỉ sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thật sự cần 
thiết. Việc sử dụng chế phẩm sinh học thay 
thế thuốc hóa học trong phòng trừ sinh vật 

gây hại đầu vụ (trong vòng 40 ngày sau sạ) 
nhằm đảm bảo khắc phục tâm lý của nông 
dân trong việc áp lực sâu hại đầu vụ, đồng 
thời đảm bảo hiệu quả về lâu dài, tạo tiền đề 
để nguồn virus ký sinh trên sâu được nhân 
lên trong hệ sinh thái, trong khi chi phí đầu 
tư thấp hơn tập quán sử dụng thuốc hóa học. 
Mô hình cũng đã ảnh hưởng tích cực đến 
nhiều hộ dân xung quanh tìm hiểu áp dụng 
và làm theo cũng đạt nhiều kết quả tốt (như 
về sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật an 
toàn, chế phẩm sinh học…trong phòng trừ 
sinh vật gây hại). Ngoài ra mô hình còn sử 
dụng phân bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh 
học góp phần cải tạo đất, cân bằng pH cho 
đất về mức thuận lợi nhất cho sự phát triển 
của cây, đó là một trong những tiền đề quan 
trọng hiện nay trong sản xuất nông nghiệp 
sạch, an toàn, giúp đất được hồi sinh sau quá 
trình sử dụng phân hóa học lâu dài, đất chai 
cứng và nghèo dinh dưỡng, hệ vi sinh vật có 
ích kém phát triển. Mô hình sử dụng những 
loại thuốc có độ an toàn cao góp phần bảo vệ 
môi trường và sức khỏe con người, giảm 3 - 4 
lần phun thuốc BVTV so với ngoài mô hình, 
duy trì hệ sinh thái đồng ruộng, thiên địch 
phong phú, đa dạng, bảo vệ sức khỏe cho 
người trực tiếp sản xuất và cộng đồng.

 Theo ông Nguyễn Trọng Kính - Chi cục 
trưởng Chi cục BVTV tỉnh Điện Biên: mô hình 
ứng dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất 
lúa theo hướng hữu cơ gắn với liên kết bao 
tiêu sản phẩm được người dân đánh giá cao 
bởi có nhiều kết quả nổi bật: Giảm lượng phân 
bón vô cơ xuống 20%, tăng tỷ lệ áp dụng 
chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật an 
toàn lên đến 60 – 80% trong khi không phát 
sinh chi phí lớn, đồng thời vẫn đảm bảo năng 
suất so với canh tác truyền thống. Mô hình 
đã nâng cao nhận thức của người dân trong 
việc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, chế 
phẩm sinh học để cải tạo đất, cân bằng pH 
cho đất; sử dụng chế phẩm sinh học và thuốc 
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bảo vệ thực vật an toàn góp phần bảo vệ môi 
trường và sức khỏe con người, giảm 3 - 4 lần 
phun so với ngoài mô hình, giúp giảm chi phí 
về thuốc BVTV, duy trì hệ thiên địch phong 
phú, đa dạng, bảo vệ môi trường, sức khỏe 
cho người trực tiếp sản xuất và cộng đồng. 
Mô hình đã từng bước xây dựng quy trình sản 
xuất lúa theo hướng hữu cơ đơn giản, dễ thực 
hiện được người dân chấp nhận, bước đầu 
hình thành vùng sản lúa an toàn.

Áp dụng quy trình kỹ thuật giúp cây sinh 
trưởng phát triển khỏe, hạn chế các đối tượng 
sinh vật gây hại mẫn cảm với điều kiện chăm 
sóc như bạc lá, đạo ôn, khô vằn; ngoài ra 
hạn chế việc phối trộn nhiều loại thuốc trong 
01 lần phun. Năng suất mô hình ước tính 

đạt 70 tạ/ha, tương đương so với ngoài mô 
hình, nhưng canh tác theo hướng sử dụng 
chế phẩm sinh học góp phần nâng cao sức 
đề kháng cây lúa, giúp hạn chế sâu bệnh hại 
đồng thời bảo vệ môi trường, góp phần duy 
trì sản xuất bền vững. Theo tính toán, 1ha lúa 
Sơn Lâm 1 thực hiện theo mô hình với năng 
suất 70 tạ/ha thì sau khi trừ chi phí còn gần 
12,6 triệu đồng. Bên cạnh hiệu quả về kinh 
tế, việc sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ 
tạo sản phẩm sạch giúp thu hút các doanh 
nghiệp liên kết tiêu thụ./.

Hiếu Ngân
Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng vật nuôi 

tỉnh Điện Biên

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM NĂM 2021

Sáng ngày 16/12/2021, UBND tỉnh 
Điện Biên tổ chức Hội nghị đánh giá và 
xếp hạng sản phẩm tham gia Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên 
năm 2021 (chương trình OCOP). Đồng chí Lò 
Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch 
Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 
tỉnh Điện Biên năm 2021 chủ trì hội nghị. 
Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên 
Hội đồng; tổ giúp việc đánh giá, xếp hạng sản 
phẩm OCOP tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, tồng chí Lò 
Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá 
cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch 
Covid-19 của các huyện, thị xã và chủ thể 
tham gia Chương trình OCOP năm nay cũng 
như tinh thần trách nhiệm của tổ thư ký giúp 
việc; thành viên Hội đồng tỉnh trong quá trình 

chuẩn bị, tham gia, đánh giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP năm 2021.

Tại Hội nghị, tổ giúp việc Hội đồng OCOP 
đã báo cáo kết quả thẩm định ban đầu và 
đánh giá từng sản phẩm theo các tiêu chí quy 
định. Theo đó, năm 2021, có 10 sản phẩm 
tham gia đánh giá, xếp hạng, của 09 HTX, 
hộ kinh doanh trên địa bàn 06 huyện, thị xã. 
Trong đó ngành thực phẩm có 08 sản phẩm 
gồm Cá tép dầu sấy Na Lay (thị xã Mường 
Lay); gạo vai gẫy (huyện Tủa Chùa); thịt trâu 
khô Phong sương, quả đỗ leo 4 mùa (huyện 
Điện Biên); trà xanh loại 1 Phan Nhất, Trà 
Shan tuyết P.H.1.4 (huyện Mường Ảng); bưởi 
da xanh Trung Kiên (huyện Mường Chà); dưa 
mèo Hoa Sơn Tra (huyện Tuần Giáo). Ngành 
đồ uống có 02 sản phẩm  gồm Dũng Nhân 
rượu nếp 27; rượu nếp nương men lá (huyện 
Điện Biên). Đây đều là những sản phẩm đặc 
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sản, đặc trưng, truyền 
thống của địa phương, 
được các chủ thể chú 
trọng đến chất lượng an 
toàn vệ sinh thực phẩm 
và bao bì nhãn mác 
theo quy định.

Sau khi nghe báo 
cáo các thành viên Hội 
đồng đã thảo luận, xem 
xét hồ sơ các sản phẩm 
với những nội dung liên 
quan về: tên đăng ký, 
chất lượng, quy trình 
đóng gói, nhãn sản 
phẩm, tem truy xuất 
nguồn gốc, câu chuyện 
về sản phẩm…đa số 
các thành viên hội đồng 
thẩm định, đồng tình 
với báo cáo và kết quả 
đánh giá của tổ giúp việc đánh giá, xếp hạng 
sản phẩm OCOP trình bày tại hội nghị. Bên 
cạnh đó, một số thành viên đề nghị Tổ giúp 
việc làm đối với sản phẩm không đủ điều kiện 
chấm điểm là sản phẩm Trà xanh loại 1 Phan 
Nhất (huyện Mường Ảng) và sản phẩm này 
cần hoàn thiện các thủ tục để sớm được công 
nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh.

So với những năm trước, năm nay các 
địa phương đã có kinh nghiệm trong triển 
khai, hướng dẫn chủ thể hoàn thiện hồ sơ và 
các tiêu chí đánh giá. Phân hạng sản phẩm 
OCOP, các chủ thể đã có sự đầu tư trong khâu 
thiết kế, trình bày bao bì mẫu mã sản phẩm; 
thể hiện đầy đủ các thông tin cần thiết trên 
bao bì; nhãn sản phẩm; đảm bảo các quy 
định về vệ sinh an toàn thực phẩm; lưu tâm 
đến mở rộng vùng nguyên liệu, quy mô sản 
xuất; đẩy mạnh tiêu thụ, đặc biệt là tiêu thụ 
qua các kênh thương mại điện tử trong bối 
cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp 
như hiện nay. Một số sản phẩm đã đăng ký 

bảo hộ nhãn hiệu, mã số mã vạch. truy xuất 
nguồn gốc …

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò 
Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch 
Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP 
tỉnh đánh giá cao kết quả cũng như tinh thần 
trách nhiệm của tổ thư ký giúp việc, thành 
viên Hội đồng tỉnh, các huyện, thị xã cùng chủ 
thể trong quá trình chuẩn bị, tham gia, đánh 
giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. 
Đồng chí nhấn mạnh: tất cả sản phẩm tham 
gia đánh giá, phân hạng OCOP năm nay là 
những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu và chứa 
đựng những nét văn hóa, tập quán, thế mạnh 
của từng địa phương, đều đủ điều kiện tham 
gia đánh giá, có khả năng mở rộng, liên kết 
để mở rộng quy mô. Hội đồng đã thống nhất, 
công nhận 9/10 sản được đánh giá, xếp hạng 
là sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2021./.

Đinh Hà
Sở Khoa học và Công nghệ

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh 2021 phát biểu khai mạc 
Hội nghị.

Ảnh: Đinh Hà
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HỘI NGHỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

Ngày 08/12/2021, 
Bộ Khoa học và 
Công nghệ tổ chức 

Hội nghị về hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ địa phương 
năm 2021. Hội nghị 
được tổ chức tại Hà Nội 
và kết nối trực tuyến với 
63 điểm cầu tại các địa 
phương trong cả nước, 
dưới sự điều hành của 
Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng và ông Tạ 
Việt Dũng - Cục trưởng 
Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ. Tại điểm 
cầu tỉnh Điện Biên có 
sự tham gia của ông Lê 
Văn Quang  -  Phó giám 
đốc Sở KH&CN; ông Bạc 
Cầm Khuyên - trưởng phòng QLCN-ATBXHN- 
SHTT;  lãnh đạo, viên chức Trung tâm Thông 
tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định: Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN địa phương có 
vai trò quan trọng trong hoạt động tiếp nhận, 
đánh giá, lựa chọn, làm cầu nối ứng dụng, 
chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
theo đặc thù của địa phương, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, không vì mục tiêu lợi 
nhuận, là đầu mối cung cấp thông tin phục 
vụ cho cơ quan quản lý Nhà nước trong quá 
trình định hướng, xây dựng chính sách, chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển KHCN. 
Thời gian qua, các Trung tâm đã chủ động 

đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong hoạt động ứng dụng, đổi mới 
công nghệ, đóng góp tích cực vào phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Tạ Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ cho biết, trong 
giai đoạn 2020 - 2021 các Trung tâm đã và 
đang thực hiện 192 nhiệm vụ KH&CN trong 
các lĩnh vực chủ yếu sau: nông nghiệp, an 
toàn bức xạ, năng lượng, công nghệ sinh học, 
công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, 
xử lý môi trường, vật liệu xây dựng, sở hữu 
trí tuệ, điều khiển tự động, y dược... Đáng 
chú ý, trong năm 2020 và 2021, các Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN đã chủ động 
hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 
địa phương thông qua các hoạt động nghiên 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng phát biểu 
chỉ đạo tại Hội nghị.

Ảnh: Sưu tầm
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cứu, ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ. Những 
công nghệ, sản phẩm 
của Trung tâm đã đem lại 
hiệu quả thiết thực trong 
công tác phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 tại 
các địa phương. Điển 
hình, Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ tỉnh Nghệ 
An phối hợp với Trường 
Cao đẳng Kỹ thuật Việt 
Hàn triển khai nhiệm vụ 
“Nghiên cứu thiết kế lắp 
đặt buồng khử khuẩn di 
động phục vụ công tác tiệt 
trùng cho người, vật tại 
các công sở, bệnh viện, 
trường học, nhà ga… trong phòng, chống 
dịch COVID-19”, theo đó, đã lắp đặt buồng 
khử khuẩn di động và chuyển giao 03 buồng 
khử khuẩn cho Bệnh viện đa khoa Nghệ An, 
Khu cách ly Khoa Quân sự - Đại học Vinh và 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An phục vụ 
phòng, chống dịch COVID-19.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ thành phố Cần Thơ liên kết với 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 
Sinh Hóa Phù Sa thực hiện nhiệm vụ “Nghiên 
cứu chế tạo hệ thống phát hiện nhanh để 
sàng lọc chủng virus corona mới (2019-
nCoV)”, theo đó, đã hoàn thiện Bộ sinh phẩm 
sinh học phân tử (50 test/bộ) và Hệ thống 
SPOT CHECK (50 test/bộ). Bên cạnh đó, 
Trung tâm đã phối hợp với Trường Đại học 
Y dược Cần Thơ triển khai phòng thí nghiệm 
xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2, được 
Viện Pasteur cấp giấy chứng nhận đủ năng 
lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng 
kỹ thuật Realtime RT-PCR và thực hiện xét 
nghiệm hơn 15.000 mẫu tầm soát COVID-19. 

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa 

học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh phối hợp 
với Trường cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 
Quảng Ninh nghiên cứu sản xuất máy phun 
khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19, đến 
nay Trung tâm đã sản xuất được 100 máy 
phun khử khuẩn và tiến hành áp dụng khử 
khuẩn tại các bệnh viện, trường học, UBND 
các huyện của tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN 
tỉnh Hà Tĩnh nghiên cứu và hoàn thiện 
mô hình công nghệ ứng dụng năng lượng mặt 
trời kết hợp hệ thống ổn nhiệt và đảo tự động 
nâng cao hiệu quả nghề chế biến nước mắm. 
Đây là kết quả dự án “Hoàn thiện công nghệ 
và thiết bị chế biến nước mắm quy mô công 
nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời”. Mô 
hình công nghệ đã giúp rút ngắn thời gian 
chế biến nước mắm từ 18 tháng xuống còn 
8-9 tháng; giảm 90% công náo đảo giang 
phơi, giúp quá trình lên men và thủy phân 
hiệu quả hơn tạo chất lượng nước mắm thơm 
ngon hơn, màu sắc đẹp hơn và tăng hiệu suất 
thu hồi lên 1,2 lần. Công nghệ này đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ giải 
pháp sáng chế hữu ích. Hiện Trung tâm đã 

Điểm cầu tại Điện Biên do đồng chí Lê Văn Quang - Phó Giám đốc 
Sở KHCN chủ trì.

Ảnh: Bảo Lộc
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chuyển giao cho các cơ sở nước mắm Ba 
Làng Thanh Hóa, một số cơ sở sản xuất nước 
mắm ở Quãng Ngãi…

Năm 2021 các Trung tâm đã làm chủ 
được 290 công nghệ, trong đó tập trung ở 
một số lĩnh vực cụ thể sau: Công nghệ sinh 
học; công nghệ thực phẩm; công nghệ thông 
tin; xử lý môi trường; nông nghiệp; tiết kiệm 
năng lượng; y dược; công nghiệp; vật liệu; 
xây dựng. Các Trung tâm đã xây dựng 161 
mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ 
với tổng kinh phí xây dựng mô hình là 39 
tỷ đồng.

Tình hình thực hiện Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP của các Trung tâm trong 
năm 2021, cụ thể như sau: không có Trung 
tâm nào được phân loại là “Đơn vị sự nghiệp 
công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 
đầu tư” (Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP); có 18/63 Trung tâm được 
phân loại là “Đơn vị sự nghiệp công tự bảo 
đảm chi thường xuyên” (Theo Khoản 2 Điều 
9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP); có 41/63 
Trung tâm được phân lại là “Đơn vị sự nghiệp 
công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên” 
(Theo Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 60/2021/
NĐ-CP); có 04/63 Trung tâm được phân loại 
là “Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên” (Theo Khoản 4 Điều 
9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP).

Việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW 
của TW6 Khóa XII và Nghị quyết 08/NQ-CP 
của Chính phủ. Hiện nay tất cả 63/63 Trung 
tâm đã sắp xếp, tổ chức lại hoặc đã có chủ 
trương sắp xếp, tổ chức lại theo tinh thần các 
Nghị quyết: số lượng các Trung tâm sau khi 
sắp xếp, tổ chức lại theo hướng cụ thể là 3 
chức năng trong 1 Trung tâm (3 chức năng 
gồm: Ứng dụng, Thông tin, Tiêu chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng) là 23 Trung tâm; 2 chức 
năng trong 1 Trung tâm (2 chức năng gồm: 
Ứng dụng, Thông tin hoặc Tiêu chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng) là 21 Trung tâm; số lượng 

các Trung tâm còn lại (19 Trung tâm) có chức 
năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Định hướng hoạt động ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ đến năm 2025.

Tập trung tham mưu và triển khai hoạt 
động phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
ứng dụng, phát triển công nghệ, đổi mới công 
nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương, đó 
là: tham mưu xây dựng các chương trình, kế 
hoạch, dự án về ứng dụng, chuyển giao tiến 
bộ khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ 
và đổi mới sáng tạo; tổ chức theo dõi, đánh 
giá, tổng kết, báo cáo định kỳ về hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và 
công nghệ tại địa phương; thực hiện hoạt 
động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách 
nhà nước; Triển khai đánh giá trình độ và năng 
lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, 
đánh giá trình độ và năng lực công nghệ các 
ngành, lĩnh vực sản xuất tại địa phương theo 
hướng dẫn tại Thông tư 17/2019/TT-BKHCN; 
Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cơ chế, 
chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong phạm vi, 
chức năng nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh việc tư vấn, hỗ trợ ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ và đổi mới công nghệ 
cho doanh nghiệp, hình thành mối liên kết 
với doanh nghiệp thông qua các hoạt động 
như: xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ và 
chuyên gia công nghệ, cung cấp thông tin 
công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng 
và đổi mới công nghệ; tổ chức các hoạt động 
tư vấn cho doanh nghiệp triển khai ứng dụng, 
đổi mới công nghệ với sự tham gia của các 
chuyên gia chuyên ngành. Hình thành mối 
liên kết với các doanh nghiệp theo hướng: 
tìm kiếm, nắm bắt nhu cầu ứng dụng, đổi 
mới công nghệ của doanh nghiệp để có thể 
hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia, đồng thời 
có thể cung cấp nhu cầu này cho các viện 
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trường nghiên cứu ứng dụng. Thông qua các 
hoạt động này vừa có thể khai thác hiệu quả 
các chương trình hỗ trợ, vừa có thể huy động 
nguồn xã hội hóa cho hoạt động ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ, nhất là từ khối 
doanh nghiệp.

Tăng cường hoạt động và hình thành 
liên kết mạng lưới giữa các Trung tâm với các 
viện trường để khai thác thế mạnh, hỗ trợ và 
liên kết nghiên cứu ứng dụng các thành quả 
nghiên cứu. Tạo các sân chơi của khu vực, 
vùng để nhân rộng các kết quả nghiên cứu, 
khảo nghiệm các công nghệ đã có trên thị 
trường phù hợp với điều kiện của địa phương, 
tập trung vào việc chuyển giao, ứng dụng 
công nghệ thay vì đầu tư nguồn vốn KH&CN 
để nghiên cứu lại, dễ bị trùng lắp, không hiệu 
quả; đồng thời mỗi Trung tâm cần nghiên 
cứu sở hữu một công nghệ, sản phẩm công 
nghệ chuyên biệt để có thể tạo ra sản phẩm 
đặc thù, có thế mạnh, thương hiệu riêng cho 
mình, tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho 
Trung tâm.

Ứng dụng và khai thác hiệu quả trang 
thông tin điện tử của mạng lưới các Trung 
tâm để quảng bá, giới thiệu các công nghệ, 

sản phẩm của trung tâm sẵn sàng chuyển 
giao, nhất là quan tâm đầu tư ứng dụng nền 
tảng công nghệ thông tin để phát triển các 
kênh giao dịch thương mại điện tử đối với 
các sản phẩm công nghệ của trung tâm, thích 
ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh Covid19 
đang diễn biến phức tạp trong thời gian qua 
và phù hợp với xu thế thương mại điện tử trên 
toàn cầu.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động trao 
đổi kinh nghiệm, khảo sát thực tế; tổ chức 
hội thảo, hội nghị phổ biến, hướng dẫn về 
các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt 
động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công 
nghệ, đồng thời giới thiệu mô hình ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ thành công để các 
Trung tâm chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn 
nhau, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ. Liên kết với các viện trường và các chuyên 
gia độc lập để cùng hợp tác nghiên cứu gắn 
với hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực KH&CN của trung tâm./.

Ong Kiên
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng  

tiến bộ KHCN

ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VỀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIỆT NAM 
TRONG TRỒNG TRỌTTRONG TRỒNG TRỌT

Ngày 16 tháng 12 năm 2021, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tỉnh Điện Biên đã kết nối các đơn vị, 

tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã, 
các chủ thể OCOP của tỉnh Điện Biên … với 
Công ty TNHH công nghệ NHONHO (tổ chức 
NHO) để đăng ký và tham gia lớp tập huấn 
“Đào tạo nhận thức về nông nghiệp hữu cơ 
Việt Nam trong Trồng trọt”. Tham dự lớp tập 

huấn có hơn 400 học viên đến từ các trường 
đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ 
quan quản lý Nhà nước trên toàn quốc.

Lớp tập huấn diễn ra gồm các nội dung 
cơ bản về nông nghiệp hữu cơ: hữu cơ Việt 
Nam TCVN 11041-2; hướng dẫn áp dụng 
phân bón và cải tạo đất trong canh tác hữu 
cơ; quản lý dịch hại cây trồng theo hướng 
hữu cơ; chia sẻ kinh nghiệm thực tế: giải 
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pháp quản lý dịch hại theo 
tiêu chuẩn hữu cơ.

Trước những thách 
thức của biến đổi khí hậu 
toàn cầu, đòi hỏi ngày càng 
cao về an toàn thực phẩm 
đi đôi với bảo vệ sức khỏe 
con người, để nâng cao 
sức cạnh tranh của nông 
sản trong tình hình mới 
thì việc nhận thức về nông 
nghiệp hữu cơ trong trồng 
trọt là vấn đề đáng lưu ý và 
cần được quan tâm hàng 
đầu. Từ đó phát triển một 
nền nông nghiệp hữu cơ 
là một trong những hướng 
đi nhằm đáp ứng nhu cầu 
đó. Việt Nam là một nước 
có nền kinh tế đi lên từ nông nghiệp, lao 
động trong ngành nông nghiệp chiếm tỉ lệ 
cao, nông nghiệp luôn được xem là một hoạt 
động sản xuất cơ bản, sản xuất ra nhiều sản 
phẩm cung cấp cho nhu cầu thiết yếu trong 
đời sống con người. Nông nghiệp còn giữ 
vai trò đảm bảo ổn định kinh tế, ổn định xã 
hội trong quá trình phát triển. Thông thường 
nông nghiệp hữu cơ có lợi ích đối với việc 
bảo vệ sức khỏe và bảo vệ môi trường, theo 
Liên minh Quốc tế Phong trào Nông nghiệp 
Hữu cơ (IFOAM) thì Nông nghiệp hữu cơ còn 
có vai trò giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 

Phát biểu khai mạc tại chương trình 
đào tạo, ông Trần Thế Như Hiệp – Phó Tổng 
Giám đốc Tổ chức NHO cho biết: sản xuất 
theo hướng hữu cơ trong nông nghiệp hiện 
nay là xu hướng tất yếu để giảm bớt sử dụng 
phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, không 
những nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và 
môi trường mà còn cho ra nông sản chất 

lượng an toàn đến người tiêu dùng.
Chương trình đào tạo tập huấn là hoạt 

động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao 
nhận thức về nông nghiệp hữu cơ trong trồng 
trọt, ngoài ra còn là nhịp cầu kết nối thương 
mại, tiêu thụ nông sản, hàng hóa, nâng cao 
năng lực sản xuất, kinh doanh… phù hợp với 
xu hướng chuyển đổi số và ứng phó với khó 
khăn của đại dịch Covid-19 dành cho các 
đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp 
tác xã, các chủ thể OCOP. Tham dự lớp tập 
huấn, các học viên trên toàn quốc có cơ hội 
chia sẻ, học hỏi kiến thức và trao đổi kinh 
nghiệm trong sản xuất nông nghiệp; đề xuất 
các vướng mắc khó khăn trong quá trình sản 
xuất với giảng viên để được hỗ trợ, giải đáp, 
từ đó rút ra được kinh nghiệm và ứng dụng 
vào trong thực tiễn, nâng cao chất lượng, sản 
lượng nông sản trong sản xuất./.

Vũ Thủy
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu Chuẩn  

Đo lường Chất lượng

Lớp tập huấn diễn ra theo hình thức trực tuyến (phần mềm Zoom 
Cloudmettings).

Ảnh: Vũ Thủy
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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

“CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ NGÀNH THƯ VIỆN ĐẾN NĂM 2025, 
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Việc thực hiện chuyển đổi số ngành thư 
viện nhằm ứng dụng mạnh mẽ công 
nghệ thông tin, nhất là công nghệ số, 

nâng cao năng lực hoạt động của thư viện 
từ tỉnh đến cơ sở và hình thành mạng lưới 
thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch 
vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu 
hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng 
dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, 
xây dựng xã hội học tập. Đây là một trong 
những nội dung quan trọng trong sự nghiệp 
phát triển văn hóa, giáo dục của đất nước 
cũng như của tỉnh ngày 17 tháng 11 năm 
2021 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành 
Kế hoạch số 3829/KH-UBND kế hoạch triển 
khai “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư 
viện đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030” trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 
đó là:

- Thư viện tỉnh Điện Biên được đầu 
tư cơ sỏ vật chất, trang thiết bị công nghệ 
thông tin một cách đồng bộ, hiện đại; việc 
ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các 
khâu nghiệp vụ thư viện, từng bước phát 
triển  thư viện điện tử, thư viện số tiên tiến, 
hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đọc và thông 
tin đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân trong 
tỉnh với chất lượng dịch vụ cao; có khả năng 
chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin 
liên thư viện trong hệ thống thư viện công 
cộng trên toàn quốc.

- Xây dựng các dự án số hoá tài liệu và 
tài nguyên thông tin của từng thư viện. Trong 
đó, ưu tiên số hoá tài liệu địa chí, tài liệu 
quý hiếm. Phấn đấu đến năm 2025 có 70% 
tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu 
có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hoá, khoa 
học, các tài liệu phản ánh về địa phương 
có trong thư viện tỉnh, các tổ chức, cá nhân 
đang lưu trữ được số hoá và quản lý, khai 
thác sử dụng trên phần mềm thư viện số.

- Phấn đấu trến 80% thư viện công cộng 
cấp huyện, 60% thư viện cơ sỏ giáo dục phổ 
thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ 
sở giáo dục khác có trang thông tin điện tử 
được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử chủ 
quản và có khả năng cung cấp dịch vụ trực 
tuyến; thực hiện việc liên kết, chia sẻ và khai 
thác tài nguyên thông tin dùng chung giữa 
các thư viện. 60% số thư viện trong tỉnh trở 
lên được kiểm tra, quản lý bằng công nghệ 
số.

- Mở lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao 
năng lực chuyển đổi số, sử dụng và quản trị 
thư viện điện tử, thư viện số tới 100% cán 
bộ trong hệ thống thư viện công cộng và cán 
bộ phụ trách thư viện trong toàn tỉnh

- 100% cán bộ làm công tác thư viện 
trong toàn tỉnh được bồi dưỡng, cập nhật các 
kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện 
đại, thư viện số.

Bên cạnh đó, định hướng đến năm 
2030: tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác 
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chuyển đổi số, phát triển thư viện số, thực 
hiện liên thông ở mọi loại hình thư viện, bảo 
đảm cung ứng hiệu quả dịch vụ thông tin 
cho người sử dụng thư viện mọi nơi, mọi lúc.

Để hoàn thành các mục tiêu, Kế hoạch 
đã đề ra 08 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, 
đó là:

- Nâng cao nhận thức, tăng cường công 
tác tuyên truyền: tăng cường công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, 
các ngành về vai trò, tầm quan trọng của 
việc chuyển đổi số ngành thư viện đồng bộ 
với chuyển đổi số ngành Văn hoá, thể thao 
và Du lịch của tỉnh; huy động sự tham gia 
có hiệu quả của các phương tiện thông tin, 
truyền thông trên địa bàn tỉnh vào công tác 
tuyên truyền, phổ biến chương trình chuyển 
đổi số ngành thư viện bằng nhiều hình thức 
phong phú, lồng ghép qua các hoạt động sự 
kiện có liên quan đến công tác thư viện. Chú 
trọng, biểu dương tôn vinh những tập thể, cá 
nhân đạt nhiều kết quả tích cực về chuyển 
đổi số để lan toả, nhân rộng.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách: rà soát, 
đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ 
chế, chính sách để đáp ứng yêu cầu chuyển 
đổi số, trọng tâm là triển khai Thông tư số 
09/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; có cơ chế chính sách 
thu hút các nguồn lực tham gia chuyển đổi 
số, hoàn thiện các quy định về điều kiện tối 
thiểu của hạ tầng, thiết bị kỹ thuật và công 
nghệ hiện đại đối với thư viện tỉnh nhằm hỗ 
trợ, phục vụ tích cực quá trình chuyển đổi 
số,

- Hoàn thiện và phát triển hạ tầng số 

của ngành thư viện: tăng cường đầu tư, nâng 
cấp các trang thiết bị, tiện ích thư viện điện 
tử, thư viện số trên cơ sở ứng dụng công 
nghệ thông tin hiện đại; hoàn thiện các điều 
kiện tối thiểu về hạ tầng, quy chuẩn kỹ thuật 
về thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin 
trong thư viện, số hoá tài nguyên thông tin, 
chuẩn hoá dữ liệu trong thư viện số, kết nối 
liên thông thư viện, chia sẻ tài nguyên, sản 
phẩm thông tin giữa các thư viện các huyện, 
thị xã, thành phố trong tỉnh và các thư viện 
trong cả nước.

Xây dựng hệ thống thư viện công cộng 
trong toàn tỉnh có hạ tầng kỹ thuật đảm bảo 
đáp ứng các yêu cầu, điều kiện của các dịch 
vụ thư viện số theo hướng kết nối mạng lưới 
hiện đại, linh hoạt theo thời gian thực, số 
hoá tài nguyên thông tin nhằm  phục vụ kết 
nối liên thông, đồng bộ, thống nhất, phù hợp 
với quy mô, đặc thù của từng loại thư viện, 
sớm hình thành thư viện điện tử, thư viện 
số. Có vốn tài nguyên thông tin phong phú, 
đa dạng đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin, 
tiêu chí của thư viện hiện đại, thư viện số.

- Phát triển dữ liệu số ngành thư viện: 
tập trung xây dựng các dự án số hoá tài liệu 
và tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin 
thư viện trên cơ sở tạo mới và tích hợp với cơ 
sở dữ liệu số sẵn có theo hướng mở trong đó:

+ Thư viện tỉnh, thư viện các huyện, thị 
xã, thành phố: ưu tiên số hoá tài liệu địa chí, 
tài liệu quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có 
giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hoá, khoa học.

+ Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân: 
ưu tiên số hoá tài liệu quý hiếm, tài liệu quân 
sự, an ninh, đề tài cách mạng,…

+ Thư viện các trường cao đẳng, cơ sở 
giáo dục khác: ưu tiên số hoá tài liệu tham 
khảo, học liệu, tài liệu nội sinh gắn với 
chương trình đào tạo.



Thông tin KHOA HỌC 
& CÔNG NGHỆ  

Số 4/2021

34

TRAO ĐỔI PHẢN ÁNH

Khuyến khích các thư viện cộng đồng, 
thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 
trên địa bàn tỉnh cùng tham gia số hoá tài 
nguyên, sản phẩm thông tin thư viện. Hình 
thành ngân hàng dữ liệu, các cơ sở dữ liệu 
hệ thống định danh các thư viện trên địa bàn 
tỉnh và các dịch vụ cung cấp thông tin, tài 
nguyên thông tin tại thư viện cũng như trên 
không gian mạng; hỗ trợ thúc đẩy hợp tác để 
cung cấp các dịch vụ định danh cho người 
sử dụng các dịch vụ tài nguyên thông tin của 
thư viện; xây dựng các hệ thống cung cấp 
dịch vụ trực tuyến và phổ biến rộng rãi tới 
mọi người dân và theo từng nhóm đối tượng 
sử dụng tài nguyên thông tin trong hệ thống 
thư viện.

Xây dựng mục liên hợp phản ánh tài 
nguyên thông tin dùng chung và mục liên 
hợp với một số ngành, lĩnh vực, tăng cường 
các dịch vụ thông tin chuyên đề, đổi mới 
dịch vụ thông tin thư viện theo hướng cung 
cấp thông tin và tri thức theo yêu cầu. Đa 
dạng hoá các dịch vụ cung cấp tài nguyên 
thông tin của thư viện dưới dạng tài nguyên 
số, sản phẩm thông tin số.

- Xây dựng và phát triển nền tảng số: xây 
dựng, tích hợp, kết nối, liên thông, chia sẻ cơ 
sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin số 
giữa hệ thống các thư viện công cộng trong 
và ngoài nước, hợp tác bổ sung, chia sẻ dùng 
chung cơ sở dữ liệu, tài nguyên thông tin, tài 
nguyên số hoá và quyền truy cập tài nguyên 
số hoá; quản lý thư viện theo hệ thống để 
các cơ quan quản lý có thể thực hiện việc 
kiểm tra, quản lý; cung cấp các dịch vụ trực 
tuyến (giới thiệu tài nguyên thông tin mới, tra 
cứu tài nguyên thông tin, mượn/trả, gia hạn 
tài nguyên thông tin, sao chụp từ xa…) hỗ 
trợ học tập, nghiên cứu và giải trí cho người 
dân.

Phối hợp giữa thư viện và bưu chính 
trong việc phát triển dịch vụ và hỗ trợ cước 
phí mượn/trả tài nguyên thông tin; phát triển 
các ứng dụng trên thiết bị di động thông 
minh (điện thoại, máy tính bảng…) có khả 
năng truy cập tới các nguồn tài nguyên thông 
tin của thư viện ở mọi lúc, mọi nơi; xây dựng 
dữ liệu mở để người dân, cộng đồng, doanh 
nghiệp, thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân 
có phục vụ cộng đồng cùng tham gia, góp 
phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu mở về thư 
viện và mạng thông tin thư viện quốc gia Việt 
Nam góp phần xây dựng thành phố thông 
minh và xây dựng xã hội học tập.

- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng: triển 
khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng. Quản lý và giám sát an toàn thông 
tin, bảo mật dữ liệu, bảo đảm cơ chế sao 
lưu phục hồi máy chủ, máy trạm, các thiết 
bị đầu cuối liên quan; tổ chức lực lượng ứng 
cứu sự cố an toàn, an ninh mạng; xây dựng 
hạ tầng, nền tảng số, dữ liệu số bảo đảm 
thông tin tin cậy, an toàn, lành mạnh. Phát 
triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới 
gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có 
khả năng tự sàng lọc, phát hiện mã độc tấn 
công, bảo vệ ở mức cơ bản.

- Phát triển và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực: đổi mới chương trình, hình 
thức và đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo 
lại, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trình 
độ, kỹ thuật, kỹ năng về chuyển đổi số cho 
cán bộ quản lý và người làm công tác thư 
viện. Biên soạn đầy đủ sách, tài liệu hướng 
dẫn, bồi dưỡng với nội dung, hình thức, dễ 
nắm bắt, cập nhật; huy động sự tham gia 
của các doanh nghiệp, tổ chức vào tiến trình 
chuyển đổi số ngành thư viện.

- Đẩy mạnh hợp tác: tranh thủ sự giúp 
đỡ của các tổ chức, doanh nghiệp vào việc 



Thông tin KHOA HỌC 
& CÔNG NGHỆ  

Số 4/2021

35

TRAO ĐỔI PHẢN ÁNH

ĐIỆN BIÊN: 

THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU MÔ HÌNH 
VỖ BÉO TRÂU THỊT

Phát triển đàn gia súc vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số là một trong những đề 
án của ngành nông nghiệp được xây 

dựng, từ tình hình thực tiễn của địa phương. 
Trong đó, đề cao vai trò kinh nghiệm, chăn 
thả mang yếu tố bản sắc văn hóa, tập tục 
của vùng miền. Đồng thời nâng tầm lên thành 
một mặt hàng tạo giá trị hàng hóa, vùng 

nguyên liệu dồi dào, an toàn và bền vững. 
Đồng thời Phát triển nhanh chăn nuôi gia súc 
ăn cỏ (trâu, bò, dê) theo hướng sản xuất hàng 
hóa tập trung theo chuỗi giá trị, có thị trường 
tiêu thụ ổn định, có sức cạnh tranh cao, có 
hiệu quả và phát triển bền vững; trở thành 
ngành sản xuất chủ lực của tỉnh cung cấp 
trâu, bò, dê giống; trâu, bò, dê thịt có năng 

phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ 
tầng số, chuyển giao khoa học và công nghệ, 
nguồn lực thông tin cũng như đào tạo, bồi 
dưỡng nhân lực, nghiên cứu khoa học trong 
thư viện; thường xuyên chia sẻ tham khảo, 
học tập kinh nghiệm của các thư viện trong 
hệ thống thư viện công cộng trên toàn quốc 
trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.

UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, 
giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai 
thực hiện Chương trình. Chủ trì phối hợp với 
các sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện 
từng giai đoạn và cụ thể hóa vào nhiệm vụ 
phát triển sự nghiệp thư viện hàng năm. Bên 
cạnh đó Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp 
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát 
triển, trao đổi, cung cấp, chia sẻ nguồn lực 
thông tin khoa học và công nghệ, tổ chức 
thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện 
quy định bảo vệ sở hữu trí tuệ trên mạng để 
thúc đẩy chuyển đổi số ngành thư viện; hỗ 
trợ triển khai các nhiệm vụ khoa học liên 
quan tới các hoạt động thư viện và chuyển 
đổi số trong thư viện.

Chuyển đổi số ngành thư viện đây là 
chương trình nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn 
diện công nghệ thông tin, đặc biệt là công 
nghệ số. Từ đó, nâng cao năng lực hoạt động 
của các thư viện, hình thành mạng lưới thư 
viện hiện đại, nâng cao dân trí, xây dựng xã 
hội vững mạnh hơn.

Chương trình chuyển đổi số ngành thư 
viện là cơ sở tạo đột phá trong lĩnh vực thư 
viện cũng như công tác phục vụ độc giả. Đặc 
biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 
đang diễn ra hết sức phức tạp như hiện nay, 
sự thay đổi phương thức học tập và làm việc 
từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến đang  
khiến công tác chuyển đổi số ngành thư viện 
càng trở cần thiết.

Có thể nói sự vào cuộc đồng bộ của các 
cấp, các ngành kỳ vọng sẽ tạo bước tiến quan 
trọng để hình thành mạng lưới thư viện hiện 
đại, tạo đột phá cho công tác phục vụ bạn 
đọc trong thời kỳ bùng nổ cuộc cách mạng 
4.0. trên địa bàn tỉnh.

Trần Thơm 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng  

tiến bộ KHCN
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suất, chất lượng; cung cấp thịt 
và các sản phẩm từ thịt chất 
lượng, đảm bảo an toàn thực 
phẩm cho nhu cầu trong tỉnh 
và các tỉnh bạn, đồng thời tạo 
việc làm, tăng thu nhập cho 
người chăn nuôi, đảm bảo an 
sinh xã hội, tăng trưởng kinh 
tế và bảo vệ môi trường sinh 
thái góp phần xóa đói, giảm 
nghèo, thực hiện thành công 
kế hoạch cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Xuất phát từ mục tiêu 
đó, từ nguồn kinh phí Khuyến 
nông Trung ương. Trung tâm 
Khuyến nông - Giống cây 
trồng, vật nuôi Điện Biên thực hiện dự án 
“Xây dựng mô hình vỗ béo trâu thịt và xử lý 
chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học” 
giai đoạn 2021-2023 đã được Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia phê duyệt. Quy mô 
dự án 68 con trâu; tại 2 xã Pú Nhi, Keo Lôm 
huyện Điện Biên Đông với 40 hộ tham gia.

Trong quá trình thực hiện dự án cán bộ 
kỹ thuật đã tiến hành chọn điểm, chọn hộ 
đúng mục tiêu, yêu cầu dự án. Dự án phù 
hợp nhu cầu người dân, công tác triển khai 
thuận lợi, minh bạch, được người dân ủng 
hộ, bà con tham gia dự án được  tập huấn, 
hướng dẫn, chỉ đạo theo dõi mô hình, hỗ trợ 
vật tư. Vật tư hỗ trợ tới tay người dân đúng số 
lượng, chất lượng dự án yêu cầu, quản lý sử 
dụng hiệu quả tốt.

Sau 6 tháng triển khai mô hình đã cho 
kết quả theo đúng mục tiêu của dự án: đối 
với trâu loại thải vỗ béo trong mô hình cao 
hơn ngoài mô hình: 17,8%; đối với trâu thịt 
vỗ béo trong mô hình cao hơn ngoài mô hình 
21,9%; bình quân chung 19,85%; từ đó cho 
thấy  hiệu quả kinh tế nuôi trâu vỗ béo tăng 
hơn 19,85%; vì vậy người dân yên tâm  phấn 
khởi và tiếp tục nhân rộng mô hình. Đồng 

thời người dân  biết áp dụng quy trình vỗ béo, 
thực hiện vỗ béo trâu tạo ra đàn trâu có chất 
lượng tốt, tăng giá bán, nâng cao hiệu quả 
chăn nuôi, tận dụng được nguồn lao động 
phụ, tạo việc làm để mang lại hiệu quả kinh 
tế cho gia đình, giúp giảm thiểu tệ nạn xã hội, 
góp phần ổn định đời sống dân cư nông thôn, 
tạo niềm tin, sự phấn khởi cho bà con  nhân 
dân. Đặc biệt thông qua mô hình bước đầu 
thay đổi nhận thức của người dân và hình 
thành một nghề mới vỗ béo trâu, bò để giết 
mổ thịt tạo thu nhập ổn định, góp phần tăng 
hiệu quả chăn nuôi, hỗ trợ xây dựng nông 
thôn mới bền vững. Áp dụng thành tựu khoa 
học về chế biến thức ăn và phòng trừ bệnh. 
Từ đó nhân rộng cho các hộ ngoài mô hình 
được tham quan học tập về cách xây dựng, 
bố trí chuồng trại, cách chọn trâu vỗ béo, 
quản lý thức ăn nước uống, công tác tiêm 
phòng dịch bệnh.

Thành công bước đầu của Dự án áp dụng 
biện pháp xử lý môi trường, xử lý chất thải 
chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học, phế phụ 
phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu, góp 
phần thay đổi hành vi, tập quán đốt rơm rạ 
ảnh hưởng tới môi trường đồng thời tiết kiệm 

 Anh Giàng A Sìa - bản Trung Sua - xã Keo Lôm - huyện Điện 
Biên Đông đo trọng lượng định kỳ cho trâu mô hình.

Ảnh: Khắc Tân
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RAU VỤ ĐÔNG TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Vụ Đông năm 2021 diện tích rau màu trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên khoảng 1.300 
ha, trong đó chủ yếu là họ cà (cà chua, 

khoai tây, ớt,...), rau thập tự (cải bắp, súp lơ, 
các loại cải,...). 

Với tình hình thời tiết vụ Đông năm 2021 
có diễn biến phức tạp: nhiệt độ trung bình mùa 
Đông 2021 thấp hơn so với trung bình những 
năm trước. Các đợt rét đậm rét hại sảy ra sớm; 
lượng mưa trong vụ Đông 2021 thấp hơn từ 
10-25% so với trung bình nhiều năm; trong vụ 
xảy ra một số cơn mưa  trái vụ  ảnh hưởng bất 
thuận cho cây trồng, giai đoạn cuối vụ xảy ra 
khô hạn và thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất.

1. Diễn biến sinh trưởng, phát triển và 
tình hình sinh vật gây hại trên một số loại rau 
vụ Đông.

* Trên cây họ hoa thập tự.
Một số giống chính sử dụng trong vụ: 

Bắp cải KK cross, S nổ, Sakata... Súp lơ xanh, 
trắng,... Cải làn hoa vàng, cả bẹ vàng, cải 
ngồng, cải thảo,...

Trồng rải rác từ cuối tháng 9, trồng tập 
trung khoảng giữa tháng 10. Tùy từng giống mà 
cho thu hoạch từ cuối tháng 11. 

Các đối tượng gây hại chính sâu tơ, sâu 
xanh, sâu khoang, bọ nhảy sọc cong, bệnh thối 
nhũn, bệnh sương mai,...thường gây hại trong 

suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. 
Ngoài ra có ruồi đục lá, rệp, bệnh đốm vòng,... 
xuất hiện, gây hại nhẹ.

* Trên họ cà.
Một số giống chính sử dụng trong vụ: Cà 

chua CN3500, Dương Châu,... Ớt chỉ thiên, ớt 
tím,... Khoai tây Sinora, Solara,...

Trồng tập trung vào đầu tháng 10, cho thu 
hoạch vào khoảng giữa tháng 12 trở đi. 

Bệnh mốc sương, bệnh héo xanh vi khuẩn 
gây hại chính, thường phát sinh từ giữa tháng 
11. Ngoài ra sâu đục quả, sâu khoang, ruồi đục 
lá, rệp, bõ trị,...xuất hiện gây hại nhẹ.

2. Giải pháp tổ chức thực hiện sản xuất 
vụ Đông 2021 hiệu quả, an toàn.

Ngay từ đầu vụ Đông 2021, ngành nông 
nghiệp đã ban hành văn bản về hướng dẫn cơ cấu 
giống và thời vụ gieo trồng vụ Đông 2021. Các 
huyện, thành phố cũng đã chủ động xây dựng 
kế hoạch sản xuất cây trồng vụ 2021 trên địa 
bàn, kế hoạch phòng chống đói, rét, chống hạn 
cho cây trồng, vật nuôi vụ Đông 2021.

* Các cơ quan chuyên ngành.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh đã ban hành công văn về việc triển khai 
kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông năm 
2021. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 
các huyện, thành phố triển khai thực hiện theo 

chi phí hạ giá thành sản phẩm nâng cao hiệu 
quả chăn nuôi, tạo môi trường chăn nuôi an 
toàn với dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm 
dịch bệnh viêm da nổi cục và một số bệnh 
khác trên trâu bò có dấu hiệu gia tăng và diễn 
biến ngày càng phức tạp. Từ đó chất lượng 
đàn trâu thịt, nâng cao năng suất, hiệu quả 
trong nuôi trâu thịt thương phẩm phù hợp với 

định hướng phát triển chăn nuôi gia súc của 
tỉnh từ đó giúp người dân vùng cao, vùng sâu 
vùng xa yên tâm sản xuất làm giàu ngay trên 
mảnh đất quê hương mình./.

Khắc Tân
Trung tâm Khuyến nông - Giống cây trồng,  

vật nuôi Điện Biên
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đúng kế hoạch sản xuất vụ Đông đã đề ra, đảm 
bảo kịp thời, đạt hiệu quả.

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh đã ban hành 
công văn về dự báo tình hình sinh vật gây hại vụ 
Đông năm 2021. Ngoài ra thường xuyên kiểm 
tra, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo; tích 
cực tuyên truyền các tiến bộ khoa học kỹ thuật; 
phổ biến sản xuất rau an toàn theo hướng GAP, 
VIETGAP,...

* Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành 
phố.

 Căn cứ theo tình hình, kế hoạch sản xuất 
rau vụ đông của địa bàn đã ban hành các dự 
báo, các kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông 
hiệu quả, an toàn.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập 
trung đôn đốc thực hiện đúng tiến độ sản xuất 
các cây trồng vụ đông trong khung thời vụ.

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên 
quan (Phòng Nông nghiệp và phát triển nông 
thôn huyện, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 
huyện,...) thường xuyên bám sát đồng ruộng, 
hướng dẫn người dân gieo trồng, chăm sóc cây 
trồng vụ đông; đặc biệt tuyên truyền, khuyến 

cáo nông dân chủ động phòng trừ kịp thời, 
không để sâu bệnh phát sinh gây hại, tổ chức 
phòng chống, chống sinh vật gây hại an toàn, 
hiệu quả.

Thường xuyên rà soát, đánh giá tiến độ sản 
xuất các cây trồng vụ đông, làm rõ những khó 
khăn, nguyên nhân làm chậm tiến độ sản xuất 
một số cây trồng, xác định các giải pháp khắc 
phục.

* Người dân
Tập trung gieo trồng đúng thời vụ. Sử dụng 

các giống có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao. 
Áp dụng các biện pháp cơ giới, vật lý, sinh học, 
các tiến bộ khoa học vào trong quá trình sản 
xuất. 

Thường xuyên kiểm tra, chăm sóc theo 
dõi chặt chẽ đồng ruộng để chủ động các biện 
pháp phòng, trừ sâu bệnh có thể gây hại đối với 
cây rau. Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật theo 
nguyên tắc 4 đúng, đặc biệt thời gian cách ly 
thuốc trước khi thu hoạch đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm./.

Bùi Thảo
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KHCN


