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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA 
CỦA KHỐI THI ĐUA VĂN HOÁ - XÃ HỘI NĂM 2022

Khối thi đua Văn 
hoá - Xã hội 
gồm 8 cơ quan, 

đơn vị: Sở Khoa học và 
Công nghệ; Đài PT&TH 
tỉnh; Sở Giáo dục và 
Đào tạo; Sở Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch; Sở 
Lao động  Thương binh 
và Xã hội; Sở thông tin 
và Truyền thông, Sở 
Y Tế và Bảo hiểm xã 
hội tỉnh. Các cơ quan 
chuyên môn thuộc 
UBND cấp tỉnh có 
chức năng tham mưu, 
giúp UBND cấp tỉnh 
quản lý nhà nước về 
các lĩnh vực khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo; giáo dục 
và đào tạo; văn hóa, gia đình, thể dục, thể 
thao, du lịch; y tế; lĩnh vực lao động, người 
có công và xã hội.

Trong bối cảnh những tháng đầu năm 
2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục 
có những diễn biến phức tạp trên địa bàn 
tỉnh với số ca dương tính tăng mạnh đã tác 
động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh 
tế, xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ 
tiêu kế hoạch của các đơn vị trong Khối Thi 
đua Văn hóa - Xã hội nói chung và việc thực 
hiện công tác thi đua, khen thưởng nói riêng.

Song với sự nỗ lực và quyết tâm, bám 
sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, sự chỉ 

đạo điều hành của UBND tỉnh và các bộ, 
ngành Trung ương, các đơn vị Khối thi đua 
Văn hóa - Xã hội đã khắc phục khó khăn, 
kịp thời phát động, tổ chức triển khai sâu 
rộng các phong trào thi đua, các giải pháp 
đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 
soát hiệu quả dịch Covid-19, thi đua phấn 
đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc 
phòng an ninh, công tác thi đua, khen 
thưởng của Khối thi đua Văn hóa - Xã hội 
đã đạt được kết quả đáng khích lệ, cụ thể:

 Ngay từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị 
trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tiếp tục 
quán triệt, triển khai, tuyên truyền sâu rộng 
tới công chức, viên chức, người lao động và 

Đồng chí Vừ A Bằng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát 
biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ảnh: Gia Bảo
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các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen 
thưởng. Với vai trò là Trưởng hối thi đua 
Văn hóa - Xã hội năm 2022, Sở Khoa học 
và Công nghệ đã tổ chức ký giao ước thi đua 
khối; ban hành các Kế hoạch về công tác 
thi đua, khen thưởng và các văn bản triển 
khai hoạt động của khối trong năm 2022 
đảm bảo sát chỉ đạo, phù hợp thực tế.

 Trên cơ sở phát động phong trào thi 
đua của khối với chủ đề “Đoàn kết, kỷ 
cương, đổi nới sáng tạo, an toàn, hiệu quả”, 
các đơn vị đã phát động phong trào thi đua 
với những chủ đề cụ thể phù hợp với từng 
ngành như: Sở KH&CN; Sở GD&ĐT “Đoàn 
kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, an toàn, 
hiệu quả”; Sở TT&TT “Ngành Thông tin và 
Truyền thông thi đua đổi mới, sáng tạo, đi 
đầu thực hiện chuyển đổi số để phát triển 
bền vững”; Sở Y tế “Ngành Y tế nêu cao 
tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kiểm soát, đẩy 
lùi dịch bệnh, phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ”; Sở VH, TT&DL “Kỷ cương, 
chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”; Sở Lao 
động - Thương binh với chủ để “Cán bộ, 
công chức, viên chức ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội Đoàn kết - Kỷ cương 
- Đổi mới - Phát triển”...

Tiếp tục tổ chức, triển khai có hiệu 
quả 05 phong trào thi đua trọng tâm do 
Thủ tướng Chính phủ phát động đó là: “Cả 
nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 
“Cả nước chung tay vì người nghèo, không 
để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp 
Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, 
công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 
hóa công sở’’giai đoạn 2019-2025; “Cả 
nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi 

đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch 
COVID- 19” và phong trào thi đua của tỉnh.

- Phong trào thi đua “Cả nước chung 
sức xây dựng nông thôn mới”: Thực hiện kế 
hoạch số 3106/KH-UBND ngày 26/9/2022 
của UBND tỉnh Điện Biên tổ chức thực hiện 
phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây 
dựng nông thôn mới” giai đoạn 2022-2025 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các cơ quan, 
đơn vị trong khối đã xây dựng và ban hành 
kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi 
đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 
mới” giai đoạn 2021-2025 của ngành, đơn 
vị mình bám sát các chỉ đạo, Chương tình 
hành động của tỉnh về xây dựng nông thôn 
mới, từ đó lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn 
mới vào kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của ngành, đơn vị mình, cụ thể: 
tăng cường công tác tuyên truyền Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới thông qua các phương tiện thông 
tin đại chúng nhằm đưa thông tin tiếp cận với 
đông đảo người dân đặc biệt là đồng bào vùng 
sau, vùng xa, dân tộc thiểu số; nghiên cứu, 
tham mưu, hoạch định, đề xuất, tham gia ý 
kiến các chủ trương, mục tiêu, chương trình 
của tỉnh phát triển kinh tế ngành và các chính 
sách của ngành, lĩnh vực; xây dựng kế hoạch, 
chương trình hành động thực hiện Bộ Tiêu chí 
quốc gia xây dựng nông thôn mới về lao động, 
việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội; về y tế; 
giáo dục; văn hóa xã hội; thông tin và truyền 
thông. Thông qua việc tổ chức thực hiện các 
tiêu chí nông thôn mới tỷ lệ lao động có việc 
làm qua đào tạo được nâng lên, người dân 
được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng, 
tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường 
tiếp tục tăng ở các cấp học.



Thông tin KHOA HỌC 
& CÔNG NGHỆ  

Số 4/2022

5

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

- Phong trào 
thi đua “Doanh 
nghiệp Việt Nam 
hội nhập và phát 
triển”: các đơn 
vị trong khối chủ 
động tham mưu 
UBND ban hành 
các chương trình, 
Đề án thuộc lĩnh 
vực mình phụ 
trách và tổ chức 
triển khai thực 
hiện: tham mưu 
Hội đồng nhân 
dân tỉnh Điện 
Biên ban hành 
Nghị quyết số 
05/2022/HĐND 
ngày 08/7/2022 
Quy định mức chi thực hiện chương trình 
quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021–
2030 và : tiến hành khảo sát 11 đơn vị về 
nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; khảo 
sát thực trạng truy xuất nguồn gốc (TXNG) 
tại 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh, thực hiện dán tem, bàn giao, quản 
lý và sử dụng tem TXNG cây đào cho 22 xã 
tại 05 huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 
điều tra, đánh giá trình độ và năng lực công 
nghệ sản xuất của 50 doanh nghiệp, hợp 
tác xã; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 
trình độ và năng lực công nghệ sản xuất 
của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên; tổ chức và tham gia 08 chương trình 
quảng bá xúc tiến du lịch Điện Biên tại các 
hội chợ, sự kiện trên toàn quốc; trưng bày 

giới thiệu quảng bá sản phẩm văn hóa du 
lịch trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Ban năm 
2022… Tập trung đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử 
lý các thủ tục hành chính nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, 
cá nhân đến giao dịch, tránh gây phiền hà, 
nhũng nhiễu; tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành 
chính, đảm bảo gắn kết chặt chẽ, đồng 
bộ giữa cải cách hành chính với xây dựng 
Chính phủ điện tử để công khai, minh bạch 
nhằm tạo điều kiện cho nhân dân giám sát 
hoạt động của cơ quan nhà nước thông qua 
môi trường mạng, nâng cao hiệu quả công 
tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

 Xây dựng App để doanh nghiệp, người 
dân phản ánh những khó khăn, bất cập, 
hướng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh; 
nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để gửi nhận 

Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa - Xã hội ký kết giao ước 
thi đua năm 2023.

Ảnh: Gia Bảo
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văn bản của các cơ quan, đơn vị liên quan 
đến doanh nghiệp bằng App, để doanh 
nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai. 
Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết 
thủ tục hành chính trong quý I, II, III năm 
2022 của UBND tỉnh, 06 sở trong khối đều 
xếp loại Xuất sắc. 

- Phong trào thi đua “Cả nước chung 
tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại 
phía sau”: thực hiện kế hoạch số 3243/KH-
UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh 
Điện Biên tổ chức thực hiện Phong trào thi 
đua “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại 
phía sau” trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai 
đoạn 2021-2025” các cơ quan, đơn vị trong 
Khối đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổ 
chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người 
nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” giai 
đoạn 2021-2025. Phong trào luôn nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, 
chính quyền các cơ quan, đơn vị; sự tham 
gia hưởng ứng tích cực của công chức, viên 
chức, người lao động các ngành trong khối 
đã ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền hơn 
1 tỷ đồng; ngoài ra các cơ quan, đơn vị còn 
vận động quyên góp; kết nối với các mạnh 
thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ hỗ 
trợ học sinh và giáo viên vùng cao, vùng đặc 
biệt khó khăn, tặng quà các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn; đền ơn đáp nghĩa; phòng 
chống thiên tai, bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ 
côi, người khuyết tật với tổng số tiền hơn 3 
tỷ đồng. Bên cạnh việc tổ chức triển khai các 
đề án, dự án Chương trình giảm nghèo bền 
vững, các Sở, ngành được phân công giúp 
đỡ các xã đặc biệt khó khăn đã xây dựng 
kế hoạch và triển khai thực hiện nhiều hình 
thức giúp đỡ giúp cho chính quyền và nhân 
dân các xã đặc biệt khó khăn giảm bớt khó 
khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững:“Ứng 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng một 
số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả 
góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm 
nghèo tại các xã: Pu Nhi, Nong U, huyện 
Điện Biên Đông”của Sở Khoa học và Công 
nghệ; công chức, viên chức, người lao động 
ngành Y tế ủng hộ 200.000.000đ mua cây 
giống, gia súc, mua xi măng hỗ trợ chung tay 
cùng các xã làm đường dân sinh;…

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 
viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”: 
các đơn vị trong Khối tiếp tục triển khai, cụ 
thể hóa Kế hoạch tổ chức thực hiện phong 
trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức 
thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 
2019-2025 thành những hoạt động thiết 
thực, phù hợp với từng ngành, đơn vị, qua 
đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức 
và hành động cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động tự tu dưỡng, rèn luyện, 
nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức 
nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật 
hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, 
lao động gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, 
chuyên nghiệp, kỷ cương, thân thiện. Đồng 
thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, 
công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ 
tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết 
công việc; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn 
vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp...

Căn cứ Hướng dẫn số 674/HD-SNV 
ngày 13/4/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng 
dẫn Sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi 
đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện 
Biên thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai 
đoạn 2019-2025, các cơ quan, đơn vị trong 
khối đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện 
phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên 
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chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai 
đoạn 2019-2025 của ngành. 

- Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, 
chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống 
và chiến thắng đại dịch Covid-19”: các đơn 
vị tiếp tục quán triệt, thực hiện quyết liệt các 
biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc 
gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 của tỉnh; công chức, 
viên chức, người lao động của các đơn vị 
trong khối đã tiêm vacxin theo hướng dẫn 
của cơ quan y tế, tuyên truyền vận động 
người dân nâng cao hơn nữa tinh thần, trách 
nhiệm trong công tác phòng, chống dịch; 
đặc biệt là thực hiện 5K của ngành Y tế; chủ 
động lan toả những thông tin tích cực và đấu 
tranh, phản bác các thông tin giả, xuyên tạc 
về công tác phòng, chống dịch.

Ngành Y tế phát huy vai trò lực lượng 
tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 chủ động, tích cực, triển khai đồng 
bộ các biện pháp, thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 bảo vệ 
sức khỏe của Nhân dân nhờ đó tình hình 
dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát ổn 
định, số lượng bệnh nhân nhiễm Covid-19 
được khống chế; tỷ lệ bệnh nhân được chữa 
khỏi cao; tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho 
người dân trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu 
đề ra, đảm bảo an toàn, hiệu quả: tổng 
số bệnh nhân mắc Covid-19 (tính từ ngày 
01/01/2022 đến 16 giờ ngày 09/11/2022) 
là: 89.544 người. Trong đó: bệnh nhân được 
điều trị khỏi là: 89.507 người; tử vong: 
24 người; hiện đang điều trị: 13 người. 
Kết quả tiêm cho người lớn từ 18 tuổi trở 

lên: mũi 1: 339.830/341.640 người đạt 
tỷ lệ 99,5%; mũi 2: 328.097/341.640 
người đạt tỷ lệ 96,0%; mũi nhắc lại lần 1: 
255.601/276.645 người, đạt 92,4%; mũi 
nhắc lại lần 2: 60.971/61.754 người, đạt 
98,7%. Kết quả tiêm cho trẻ (từ 12 đến 17 
tuổi): mũi 1:71.444/71.835 trẻ, đạt tỷ lệ 
99,5%; mũi 2: 68.140/69.380 trẻ đạt tỷ lệ 
98,2%; mũi 3: 48.751/54.958 trẻ đạt tỷ lệ 
88,7%. Kết quả tiêm trẻ em (từ 5 đến dưới 
12 tuổi): mũi 1: 101.775/101.975 trẻ đạt 
tỷ lệ 99,8%; mũi 2: 78.522/101.975 trẻ 
đạt tỷ lệ 77,0%.

Ngoài triển khai thực hiện có hiệu quả 
các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính 
phủ phát động, các cơ quan, đơn vị trong 
khối tổ chức phát động nhiều phong trào 
thi đua: phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa”; phong trào 
thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 
giảng dạy và học tập”; phong trào “Ngành 
Giáo dục tỉnh Điện Biên đoàn kết, đổi mới, 
sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 
kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982 - 20/11/2022)”; phong trào 
“Thực hiện nâng cao Y đức và thực hiện Quy 
tắc ứng xử, học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong 
trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, Bệnh viện 
xanh, sạch, đẹp”; phong trào thi đua “Lao 
động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào 
thi đua “Thực hành tiết kiệm, phòng chống 
tham nhũng, lãng phí”; phong trào “Xây 
dựng đời sống, văn hoá, thể thao”; phong 
trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” … góp 
phần thực hiện thắng lợi thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

Thảo Nguyễn    
Sở Khoa học và Công nghệ 
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KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐIỂM VIỆC DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 

9001: 2015 CÁC XÃ TẠI HUYỆN TỦA CHÙA

Thực hiện Kế 
hoạch số 1180/
K H - S K H C N 

ngày 22/11/2022 của 
Sở KH&CN tỉnh Điện 
Biên về việc kiểm tra 
điểm việc duy trì và cải 
tiến  hệ thống quản lý 
chất lượng (HTQLCL) 
theo tiêu chuẩn Quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 
đối vói UBND cấp xã 
tại huyện Tủa Chùa. Sở 
Khoa học và Công nghệ 
ban hành Quyết định số 
1181/QĐ-SKHCN ngày 
22/11/2022 về việc 
thành lập Đoàn kiểm 
tra việc duy trì và cải 
tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 
UBND một số xã thuộc huyện Tủa Chùa.

Theo đó, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với 
Phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa tổ chức kiểm 
tra tại 03 cơ quan hành chính nhà nước trên 
địa bàn huyện gồm UBND xã Xá Nhè, UBND 
xã Mường Báng và UBND thị trấn Tủa Chùa. 
Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra với các nội 
dung: Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 
tiến  HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015. Phạm vi áp dụng bao gồm 
toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện 

thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cơ quan; hoạt động 
phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, 
quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán 
bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp 
dụng HTQLCL; sự tuân thủ của cơ quan đối 
với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015; chính sách chất 
lượng, mục tiêu chất lượng, quy trình nội bộ, 
quy trình áp dụng cho thủ tục hành chính, các 
quy định pháp luật liên quan.

 Việc thực hiện các quá trình giải quyết 
công việc và các quá trình được xác định 

Người dân đến thực hiện TTHC tại UBND thị trấn Tủa Chùa.
Ảnh: Hoàng Hưng
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trong HTQLCL: hoạt động xem xét của lãnh 
đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện 
hành động khắc phục các điểm không phù 
hợp; hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan 
đến lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng; hoạt động cải tiến trong hệ thống quản 
lý chất lượng.

- Về việc tuân thủ theo các quy định 
tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 
05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ tập 
trung vào các nội dung: việc đảm bảo sự 
tham gia của lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân 
có liên quan trong quá trình xây dựng và áp 
dụng HTQLCL; việc người đứng đầu cơ quan 
xác nhận hiệu lực của HTQLCL; việc công bố 
HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, kiểm tra việc 
cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công 
việc vào HTQLCL. Việc công bố lại khi có sự 
điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp 
dụng HTQLCL.

Kết quả kiểm tra: 03/03 đơn vị đã công 
bố áp dụng theo Quyết định số 19/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện kiện 
toàn ban chỉ đạo, niêm yết công khai chính 
sách chất lượng tại trụ sở cơ quan; các đơn vị 
có ban hành mục tiêu chất lượng, Kế hoạch 
thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022; 
02/03 đơn vị thực hiện đánh giá nội bộ, họp 
xem xét lãnh đạo; Đoàn kiểm tra đã ghi nhận 
và đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt 
việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 
và Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Bên cạnh những kết quả 
đạt được, đoàn kiểm tra đã kịp thời chỉ ra 
những điểm chưa phù hợp và đề nghị đơn vị 
thường xuyên cập nhật, rà soát các văn bản 
quy phạm pháp luật vào các quy trình và cần 
khắc phục ngay những điểm chưa phù hợp. 

Như vậy, thông qua hoạt động kiểm tra giúp 
các cơ quan hành chính nhà nước nhận thấy 
được vai trò của việc áp dụng, duy trì, cải 
tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 đã đem lại những hiệu quả 
khả quan, giúp cán bộ, công chức triển khai 
công việc và quản lý hồ sơ công việc một 
cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các 
văn bản, giải quyết các thủ tục hành chính 
nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải 
tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu 
cực khi giải quyết các thủ tục hành chính cho 
các tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, việc xây 
dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp đã 
giúp cho thủ trưởng cơ quan và cán bộ nắm 
vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem 
xét, xử lý công việc theo quá trình, xác định 
ranh giới trách nhiệm trong nội bộ cơ quan 
và giữa cơ quan với đơn vị bên ngoài, đảm 
bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo 
đúng quy định của pháp luật. Qua đó, giúp 
đơn vị rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ 
phận và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ 
trong cơ quan. Việc áp dụng HTQLCL theo 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 còn 
là phương pháp để giám sát trên thực tế việc 
áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật của 
nhà nước. HTQLCL là một trong những công 
cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh 
bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết 
công việc theo yêu cầu của tổ chức và công 
dân. Hồ sơ công việc của các đơn vị được tổ 
chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học. 
Hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp 
dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ 
rệt, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng 
của người dân khi tới làm việc tại các đơn vị 
hành chính./.

Hoàng Hưng 
Sở Khoa học và Công nghệ
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HỘI NGHỊ CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2021

Nhằm đưa kết quả nghiên cứu ứng 
dụng vào thực tế sản xuất và đời 
sống, chiều ngày 13/10/2022, Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên 
(KH&CN) tổ chức Hội nghị chuyển giao kết 
quả nghiên cứu và phát triển công nghệ 
năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí 
Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện 
Biên; đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện 
Biên; đồng chí Vũ Xuân Linh - Phó Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện 
lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh; các 
huyện, thành phố; phòng chuyên môn và 
các tổ chức tiếp nhận chuyển giao kết quả 
nghiên cứu.

Trong năm 2021, Sở KH&CN đã tham 
mưu UBND tỉnh triển khai thành công 07 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở 
đó, UBND tỉnh đã phê duyệt chuyển giao 
kết quả nghiên cứu cho các sở, ngành, 
UBND các huyện để ứng dụng, nhân rộng 
kết quả nghiên cứu, nhằm thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

07 đề tài được chuyển giao bao gồm: 
đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình du 
lịch cộng đồng gắn với du lịch nông nghiệp 
nhằm tăng thu nhập của cư dân nông thôn 
và bảo tồn các di sản văn hóa các dân tộc 
tỉnh Điện Biên”; dự án “Ứng dụng công 
nghệ chăn nuôi lợn thịt sạch trên đệm lót 
sinh học tại Trung tâm Phát triển chăn 
nuôi tỉnh Điện Biên”; đề tài “Nghiên cứu 

thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật để 
cây ban nở hoa đúng dịp lễ hội, đồng thời 
cải tạo một số cây ban trên địa bàn TP. 
Điện Biên Phủ”; đề tài “Nghiên cứu đề 
xuất một số chuỗi giá trị sản phẩm nông 
nghiệp chính tại tỉnh Điện Biên”... Tùy 
từng nội dung, các đề tài được chuyển giao 
cho các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, Trường PTDTNT 
THPT huyện Tuần Giáo...

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Vừ 
A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện 
Biên đề nghị Sở KH&CN tiếp tục thực hiện 
tốt các cơ chế chính sách về khoa học 
và công nghệ, Sở KH&CN cần tích cực, 
chủ động xây dựng và tham mưu Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản 
chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước 
về KH&CN nói chung và hoạt động nghiên 
cứu ứng dụng nói riêng. Tập trung ưu tiên 
cho việc ứng dụng, chuyển giao khoa học 
công nghệ để triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; các giải 
pháp xóa đói giảm nghèo, các chính sách 
an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân. 
Các nhiệm vụ KH&CN triển khai trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian tới cần phải xây 
dựng theo cơ chế đặt hàng, có địa chỉ ứng 
dụng sau khi nhiệm vụ kết thúc, đồng thời 
gắn trách nhiệm của cơ quan đặt hàng, 
cơ quan quản lý và đơn vị thực hiện vào 
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việc ứng dụng kết quả nghiên cứu. Nhiệm 
vụ xây dựng triển khai các mô hình ứng 
dụng tiến bộ KH&CN phải sát với nhu cầu 
thực tiễn của cơ sở; khuyến khích và tạo 
điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham 
gia nghiên cứu khoa học và đổi mới công 
nghệ. Đồng thời, tăng cường công tác 
thông tin tuyên truyền về ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, nhất là những thành 
tựu khoa học công nghệ nổi bật để nhân 
rộng trong thực tiễn áp dụng vào đời sống 
xã hội và phát huy các đề tài đó vào thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

Đối với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận 
chuyển giao đề nghị các đơn vị ngay sau 
khi tiếp nhận các kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ trách nhiệm 

và nghĩa vụ sử dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ theo quy 
định: xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí 
để triển khai ứng dụng có hiệu quả các 
kết quả đề tài, dự án vào điều kiện thực 
tế của đơn vị; báo cáo kết quả ứng dụng 
về Sở KH&CN để tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ. Các 
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, các cơ 
quan, đơn vị liên quan cần nâng cao trách 
nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong công tác 
chuyển giao, ứng dụng, nhân rộng các kết 
quả nghiên cứu, góp phần đưa khoa học 
và công nghệ vào sản xuất đời sống thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

Gia Bảo 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN

vvLãnh đạo Sở KH&CN cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành ký kết chuyển giao kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, với sự chứng kiến của đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch 
UBND tỉnh.

 Ảnh: Gia Bảo
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN 

NĂM 2022 TẠI HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG 

Thực hiện Chương 
trình công tác 
năm 2022, ngày 

23/11/2022 Sở Khoa 
học và Công nghệ 
(KH&CN) đã có buổi 
làm việc với UBND 
huyện Điện Biên Đông 
về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp huyện 
năm 2022 và phương 
hướng, nhiệm vụ  
khoa học công nghệ 
năm 2023.

Thành phần tham 
dự về phía Sở Khoa 
học và Công nghệ có 
ông Vũ Xuân Linh - 
Phó Giám đốc Sở, lãnh 
đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, 
lãnh đạo và viên chức các đơn vị sự nghiệp 
thuộc Sở; về phía UBND huyện Điện Biên 
Đông có ông Vũ Ngọc Hoành - Phó Chủ tịch 
UBND huyện, đại diện các phòng chức năng 
liên quan đến công tác khoa học và công 
nghệ trên địa bàn huyện.   

Trong buổi sáng ngày 23/11/2022, 
đoàn đã đi kiểm tra thực địa tại địa điểm 
triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật xây dựng một số mô hình sản xuất 
nông nghiệp hiệu quả góp phần nâng cao 

thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại các xã: Pu 
Nhi, Noong U, huyện Điện Biên Đông”. Sau 
khi đi kiểm tra thực tế mô hình, chiều ngày 
23/11/2022 đoàn đã có buổi làm việc với 
UBND huyện Điện Biên Đông. Tại buổi làm 
việc thay mặt cho UBND huyện Điện Biên 
Đông, đồng chí Vũ Ngọc Hoành - Phó Chủ 
tịch UBND huyện Điện Biên Đông đã báo 
cáo kết quả hoạt động khoa học và công 
nghệ trên địa bàn huyện Điện Biên Đông 
trong năm 2022 và phương hướng, nhiệm 
vụ khoa học công nghệ năm 2023, cụ thể: 
kết quả kiểm tra các mô hình thuộc dự án 

Ông Vũ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, phát 
biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Điện Biên Đông.

Ảnh: Vũ Thủy
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khoa học công nghệ cấp tỉnh “Ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng một 
số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả 
góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm 
nghèo tại các xã Pu Nhi, Nong U, huyện 
Điện Biên Đông”: mô hình nuôi ghép 05 
loại cá (rô phi, trắm, chép, trôi, mè), đã tổ 
chức thả 20.000 con cá giống và cấp phát 
vôi bột, thức ăn cho cá quy mô 01ha phát 
triển đạt yêu cầu. Xã Pu Nhi có 05 hộ dân 
tham gia mô hình nuôi ghép 05 loại cá với 
diện tích là 0,5ha. Cá sinh trưởng ổn định, 
tỷ lệ sống 83%, trọng lượng trung bình mỗi 
loại: rô phi 150g-250g, chép 150g-200g, 
trắm 200g-300g, mè 150g-300g, trôi 
150g-200g. Xã Nong U có 06 hộ dân tham 
gia mô hình nuôi ghép 05 loại cá với diện 
tích là 0,5ha. Cá sinh trưởng ổn định, tỷ 
lệ sống 85%, trọng lượng trung bình mỗi 
loại: rô phi 150g-200g, chép 130g-220g, 
trắm 150g-300g, mè 200g-300g, trôi 
150g-200g; mô hình trồng cây Lê VH6 quy 
mô 06 ha phát triển đạt yêu cầu. Tại xã Pu 
Nhi quy mô trồng là 05ha với 12 hộ dân 
tham gia, theo dõi tình hình sinh trưởng, sâu 
bệnh của cây Lê, chiều cao thân cây 140-
189cm, đường kính thân cây 1,5-2,0cm. 
Tại xã Nong U quy mô trồng là 01 ha với 
12 hộ dân tham gia, theo dõi tình hình sinh 
trưởng, sâu bệnh của cây Lê, chiều cao thân 
cây 135-180cm, đường kính thân cây 1,5-
2,0cm. Tại hai xã, người dân được hướng 
dẫn bấm ngọn để tạo cành khung, bón khúc, 
làm cỏ và loại bỏ mầm dại mọc từ phần gốc 
ghép theo đúng quy trình kỹ thuật; mô hình 
trồng Cỏ VA06 quy mô 01ha, được trồng 
tại 02 xã Pu Nhi và Nong U và đã được các 
hộ dân thu hoạch phục vụ chăn nuôi tại địa 
bàn, phát triển đạt yêu cầu. Sau khi dự án 
được hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh 

nghiệm thu, chuyển giao kết quả cho huyện 
và huyện có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí, 
tuyên truyền vận động nhân dân hai xã trên 
tiếp tục phát triển và mở rộng thành vùng 
sản xuất hàng hoá.

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ: 
trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
của UBND tỉnh, Sở KH&CN, UBND huyện 
đã quán triệt, triển khai đến các phòng, ban, 
đơn vị và UBND các xã, thị trấn, các thành 
phần kinh tế trên địa bàn huyện; đồng thời, 
tiến hành rà soát, đề xuất một số sản phẩm 
hàng hoá, dịch vụ tiềm năng, thế mạnh của 
huyện đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ 
dẫn địa lý. Trong năm 2020 UBND huyện 
đã phối hợp với Trung tâm khuyến công 
tỉnh đầu tư hỗ trợ máy móc thiết bị trong 
sản xuất gạch không nung bằng nguồn vốn 
khuyến công năm 2019 của tỉnh cho Công 
ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Ngọc 
Ánh với tổng giá trị trên 750 triệu đồng. 
Trong 9 tháng đầu năm 2022, từ việc ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ, nhà máy 
sản xuất gạch không nung của doanh nghiệp 
đã mang lại hiệu quả thiết thực tạo ra sản 
phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh 
cao trên thị trường. Hoạt động tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức cũng như các quy định 
của pháp luật liên quan đến an toàn bức 
xạ, hạt nhân luôn được Lãnh đạo huyện và 
Trung tâm y tế huyện quan tâm, coi trọng, 
thường xuyên cử cán bộ y tế, các kỹ thuật 
viên X-quang và người phụ trách an toàn của 
các đơn vị y tế trên địa bàn huyện tham gia 
các lớp đào tạo về an toàn bức xạ trên địa 
bàn huyện. Công tác áp dụng Hệ thống quản 
lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã mang lại 
hiệu quả thiết thực trong Hệ thống văn bản 
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quy phạm pháp luật đầy đủ, đồng bộ trong 
việc áp dụng HTQLCL và công tác cải cách 
hành chính (CCHC). Việc duy trì, cải tiến 
thường xuyên giúp cho cán bộ, công chức, 
viên chức thường xuyên cập nhật các văn 
bản mới, các quy định mới của Đảng và Nhà 
nước, nhằm đáp ứng kịp thời sự thay đổi về 
quá trình giải quyết các thủ tục hành chính 
(TTHC) cho tổ chức và công dân.

Tình hình phân bổ và kết quả thực hiện 
dự toán ngân sách cho hoạt động khoa học 
và công nghệ (KH&CN): phân bổ cho việc áp 
dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 
hoạt động tại các cơ quan chuyên môn thuộc 
huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện là 250 triệu đồng (bằng nguồn vốn 
sự nghiệp KH&CN); phân bổ cho hoạt động 
sáng kiến là 76 triệu đồng (bằng nguồn vốn 
ngân sách huyện); phân bổ cho các mô hình 
khuyến nông là 4.098 triệu đồng/15 mô hình 
(bằng nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp). 

Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN 
năm 2023: xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện các mô hình khuyến nông về áp 
dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật sử dụng 
phân bón hữu cơ kết hợp phân bón hoá học 
trong sản xuất lúa vụ chiêm, vụ mùa và áp 
dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi gia súc 
trên địa bàn huyện. Dự kiến khoảng 15 - 18 
mô hình trong đó tối thiểu phải có ít nhất 02 
mô hình về lĩnh vực chăn nuôi đảm bảo theo 
chỉ tiêu kế hoạch huyện giao bằng nguồn 
vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác 
của huyện được giao trong năm 2023 với 
tổng kinh phí dự tính khoảng 5,0 đến 6,0 
tỷ đồng; ngoài nguồn vốn sự nghiệp nông 
nghiệp hàng năm được phân bổ, đề nghị 
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình 
thí điểm bằng nguồn vốn sự nghiệp KH&CN, 
cho phát triển trồng cây dược liệu và các mô 
hình tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi gia súc 
khoảng 02 mô hình, kinh phí thực hiện 
khoảng 600 triệu đồng; tiếp tục áp dụng, 
duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 14/14 
xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn của 
huyện để góp phần tích cực trong giải quyết 
các TTHC, kinh phí để thực hiện dự kiến 
khoảng 200 triệu đồng; đối với công tác chi 
cho hoạt động sáng kiến trên địa bàn huyện, 
kinh phí dự kiến khoảng 100 triệu đồng.

UBND huyện Điện Biên Đông đã có kiến 
nghị, đề xuất với Sở KH&CN: tiếp tục quan 
tâm hướng dẫn, tạo điều kiện cho huyện 
thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ KH&CN; 
tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, tập 
huấn cho cán bộ, công chức về hoạt động 
KH&CN; quan tâm đề xuất phân bổ nguồn 
kinh phí sự nghiệp KH&CN đáp ứng nhu 
cầu phát triển của huyện cho các năm tiếp 
theo; Sở KH&CN quan tâm tạo chuỗi liên 
kết trong sản xuất nông nghiệp; giới thiệu 
những doanh nghiệp, đơn vị quan tâm liên 
kết đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công 
nghệ cao, sản phẩm OCOP của huyện; quan 
tâm tạo điều kiện cho việc xây dựng chỉ dẫn 
địa lý (VD: sản phẩm bí Tìa Dình, lạc đỏ Na 
Son, khoai sọ …).

Về phía Sở KH&CN cũng có những kiến 
nghị, đề xuất đối với huyện: hàng năm, sau 
khi có quyết định giao dự toán ngân sách 
KH&CN của tỉnh về cho huyện, đề nghị 
UBND huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch 
chi tiết hoạt động KH&CN và ưu tiên dành 
nguồn ngân sách địa phương hàng năm cho 
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hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện; trên 
cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội 
của huyện, rà soát, tổng hợp và đề xuất các 
vấn đề khoa học cần phải huy động nguồn 
lực KHCN (nhân lực KH&CN hoặc nguồn tài 
chính) của tỉnh, của quốc gia để đề xuất đặt 
hàng các nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp quốc gia; 
đề nghị UBND huyện tập trung quan tâm 
toàn diện các sản phẩm truyền thống của 
nhân dân các dân tộc được ưa chuộng và lưu 
thông rộng trên thị trường như: dưa, táo, rau 
và các loại cây con khác cần được đầu tư, áp 
dụng khoa học kỹ thuật, để bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ cho sản phẩm như nhãn hiệu tập 
thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, 
đăng ký tham gia chuỗi tiêu thụ sản phẩm; 
với các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh hoặc cấp 
quốc gia được phê duyệt triển khai trên địa 
bàn huyện, đề nghị huyện quan tâm cử cán 
bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên 
môn tham gia các Hội đồng KH&CN khi có 
văn bản đề nghị của Sở KH&CN để đưa ra 
những đánh giá, nhận xét, góp ý nội dung 
các nhiệm vụ nhằm đảm bảo các nhiệm vụ 
triển khai phù hợp với định hướng, nhu cầu 
phát triển của huyện. Quan tâm, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức chủ trì, các 
nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học 
công nghệ, triển khai trên địa bàn huyện đạt 
hiệu quả; đề nghị UBND huyện rà soát, cung 
cấp danh sách các cá nhân là nhà khoa học, 
nhà quản lý, kinh doanh có uy tín về năng 
lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn trên 
các lĩnh vực để Sở lựa chọn, mời tham gia 
các Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, 
tuyển chọn, đánh giá nghiệm thu kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN; giữ vững 03 
sản phẩm OCOP đạt 3 sao và quan tâm đầu 
tư phát triển nâng cấp sản phẩm, quan tâm 
đưa thêm nhiều sản phẩm khác đạt sản 

phẩm OCOP; xây dựng cổng thông tin điện 
tử về truy xuất nguồn gốc của tỉnh, quảng 
bá đưa các sản phẩm OCOP trên địa bàn 
tỉnh (trong đó có sản phẩm OCOP của huyện 
Điện Biên Đông) mở rộng trên thị trường; lưu 
ý tới các cây, con … có giá trị kinh tế cao 
để đề xuất xây dựng kế hoạch chương trình 
bảo tồn nguồn gen quý… Hiện nay, UBND 
huyện đang thuê đơn vị tư vấn rà soát, xây 
dựng, áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL. 
Tuy nhiên, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng thuộc Sở hiện nay đủ 
năng lực cung cấp các hoạt động dịch vụ 
về lĩnh vực tư vấn HTQLCL theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Do đó, kiến 
nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo, đôn 
đốc, tạo điều kiện cho các phòng ban thuộc 
UBND huyện, xã phối hợp với Trung tâm Kỹ 
thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực 
hiện nội dung này trên địa bàn huyện.

Kết thúc buổi làm việc, ông Vũ Xuân 
Linh - Phó Giám đốc Sở KH&CN đã kết 
luận: Sở KH&CN và UBND huyện Điện Biên 
Đông trong thời gian tới cần tăng cường phối 
hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về 
KH&CN và đổi mới sáng tạo. Sở KH&CN đề 
nghị trong thời gian tới tăng cường trao đổi, 
cung cấp thông tin hai chiều giữa ngành 
với huyện về hoạt động KH&CN, để phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội. UBND huyện 
Điện Biên Đông giao phòng Kinh tế & Hạ 
tầng làm đầu mối, phối hợp với các phòng 
chuyên môn, đơn vị thuộc Sở KH&CN để 
triển khai các nội dung quản lý nhà nước 
về KHCN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
huyện đạt hiệu quả./.

Vũ Thủy
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng
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HỘI THẢO CÁC CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN: 

BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ, LÀNG NGHỀ 
TRUYỀN THỐNG GẮN VỚI SẢN PHẨM OCOP VÀ DU LỊCH NÔNG NGHIỆP, 

NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN  
NĂM 2021- 2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Thực hiện Văn 
bản số 749/
U B N D - K T N 

ngày 18 tháng 3 năm 
2022 của UBND tỉnh 
Điện Biên, về việc triển 
khai thực hiện Đề án: 
“Bảo tồn, phát triển 
nghề truyền thống, 
làng nghề, làng nghề 
truyền thống gắn với 
sản phẩm OCOP và du 
lịch nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên giai đoạn 
năm 2021 - 2025 
định hướng đến năm 
2030”. Đến nay các 
nội dung, hạng mục của Đề án cơ bản đã 
được hoàn thành, để đảm bảo các nội dung 
của Đề án được cập nhật đầy đủ, phù hợp 
với thực tiễn của địa phương và đồng bộ với 
các ngành, lĩnh vực, làm cơ sở trình cấp có 
thẩm quyền quyết định phê duyệt. Sáng ngày 
15/12/2022 tại Trung tâm Hội nghị văn hoá 
tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào các 
chuyên đề của Đề án.

Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, 
các phòng chuyên môn của các sở: Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn; Khoa học 
và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Công 
thương; Lao động, Thương binh và Xã hội; 
Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền 
thông. UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
Văn phòng Nông thôn mới; Hiệp hội du lịch 
tỉnh Điện Biên; Trường Cao đẳng nghề. Các 
chuyên gia về quy hoạch phát triển nghề, 
làng nghề du lịch gồm: Ông Nguyễn Thức 
Thi - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Quy 
hoạch và phát triển nông thôn; Ông Nguyễn 

Toàn cảnh tại Hội thảo.
Ảnh: Ngọc Thái
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Văn Chinh - Chuyên gia, nguyên Viện trưởng 
Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp; Bà 
Huỳnh Thị Liên Hoa - Trưởng phòng Phòng 
Phân vùng Quy hoạch - Viện Quy hoạch và 
Thiết kế nông nghiệp; Ông Ngô Đại Nguyên 
- Chuyên gia quy hoạch Viện Quy hoạch và 
Thiết kế nông nghiệp.

Hội nghị báo cáo 07 chuyên đề: chuyên 
đề 1: tổng quan nghề truyền thống, làng 
nghề, các sản phẩm làng nghề trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên; Chuyên đề 2: tổng quan kết 
quả triển khai chương trình OCOP, du lịch 
làng nghề, sản phẩm OCOP của làng nghề 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên; chuyên đề 3: 
tổng hợp các chính sách của Trung ương, của 
tỉnh đối với công tác bảo tồn, phát triển ngành 
nghề nông thôn, phát triển OCOP; chuyên đề 
4: tổng hợp kinh nghiệm trong nước và một 
số nước trên thế giới về bảo tồn, phát triển 
làng nghề gắn với du lịch, OCOP; chuyên đề 
5: báo cáo phân tích, đánh giá những tồn tại, 
hạn chế, cơ hội, tiềm năng phát triển ngành 
nghề nông thôn gắn với phát triển sản phẩm 
OCOP và du lịch; chuyên đề 6: đề xuất danh 
mục các mô hình, dự án ưu tiên thực hiện 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 
chuyên đề 7: đề xuất các giải pháp, cơ chế 
trong huy động các nguồn đầu tư cho hoạt 
động du lịch và đề xuất các giải pháp thực 
hiện đề án.

Trong những năm qua, UBND tỉnh Điện 
Biên rất quan tâm đến công tác bảo tồn và 
phát triển nghề truyền thống, làng nghề, làng 
nghề truyền thống thông qua ban hành các 
cơ chế, chính sách hỗ trợ nghề và làng nghề 
phát triển. Về nghề truyền thống năm 2022 
đã công nhận 03 nghề truyền thống, đó là 
Dệt thổ cẩm bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, 
huyện Điện Biên; nghề thêu chân váy, áo 

trang phục dân tộc Mông bản Pú Pá Kha, xã 
Nà Bủng, huyện Nậm Pồ; nghề Mây tre đan 
bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu, thành phố Điện 
Biên Phủ. Về làng nghề năm 2022 tỉnh đã 
công nhận 01 làng nghề truyền thống. Đối với 
tỉnh Điện Biên, hoạt động nghề truyền thống, 
làng nghề, làng nghề truyền thống tập trung 
ở 3 nhóm, đó là nhóm chế biến nông, lâm 
thuỷ sản; nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ 
nghệ và nhóm sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, 
dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ. 
Tổng doanh thu từ các hoạt động nghề, làng 
nghề thuộc 03 nhóm trên đạt trên 77.976 
triệu đồng, trong đó tập trung chủ yếu thuộc 
nhóm chế biến bảo quản nông, lâm thuỷ sản 
69.108 tỷ đồng (chiếm 88,63%), bao gồm 
các hạt động chế biến gạo, tinh bột dong 
riềng, miến dong; cà phê, mật ong, … nhóm 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ đạt 2.132 
tỷ đồng (chiếm 2,73%); nhóm sản xuất đồ 
gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, 
sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ đạt 6.763 
triệu đồng (chiếm 8,64%).

Hoạt động xúc tiến thương mại đối với 
nghề truyền thống, làng nghề, các sản phẩm 
làng nghề trên địa bàn tỉnh. Sở Công thương 
tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 235/KH-UBND về “hành động thực hiện 
Đề án Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến 
thương mại” năm 2022 và kế hoạch khung 
giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh. 
Triển khai thực hiện 07 đề án xúc tiến thương 
mại, đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác 
xã tham gia các hội chợ triển lãm, các sự kiện 
xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, với 
tổng kinh phí gần 900 triệu đồng, trong đó 
kinh phí xúc tiến thương mại địa phương gần 
500 triệu đồng, kinh phí chương trình xúc 
tiến thương mại quốc gia là 400 triệu đồng. 
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Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, 
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh với các đoàn công tác, doanh nghiệp của 
thành phố Hà Nội và hải Phòng đến làm việc 
và khảo sát thị trường, sản phẩm hàng hoá 
tỉnh Điện Biên. Đăng ký doanh nghiệp của 
tỉnh tham gia Gian hàng Việt trực tuyến và 
xuất khẩu qua thương mại điện tử xuyên biên 
giới. Làm việc với đoàn công tác của Viện 
chăn nuôi - Bộ NN&PTNT về các vấn đề liên 
quan đến thương mại điện tử nói chung và 
thương mại điện tử trong hỗ trợ tiêu thụ nông 
sản của tỉnh Điện Biên. Hỗ trợ các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua 05 đề án 
thuộc chương trình thương mại điện tử địa 
phương và quốc gia với tổng kinh phí 430,6 
triệu đồng. Hỗ trợ doanh nghiệp trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm tại gian hàng giới thiệu 
sản phẩm của Sở Công thương. Triển khai 
thực hiện Kế hoạch phát triển các sản phẩm 
OCOP bền vững của tỉnh, Sở Công thương đã 
phối hợp với Sở Công thương thành phố Hà 
Nội kết nối cung cấp thông tin đưa sản phẩm 
OCOP của tỉnh vào thị trường Hà Nội. Nhằm 
đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, Sở 
Công thương xin chủ trương của UBND tỉnh 
về mở lại hoạt động xuất nhập khẩu hàng 
hoá qua cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc - Na 
Son, cặp cửa khẩu phụ Si Pa Phìn - Huổi Lả, 
thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp về 
thông tin hoạt động xuất nhập khẩu …

Cơ quan chức năng liên quan đã tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về nghề 
truyền thống, làng nghề truyền thống. Quan 
tâm tới bảo tồn và phát triển nghề truyền 
thống, làng nghề truyền thống gắn với văn 
hoá, du lịch. Xây dựng  kế hoạch cụ thể đối 
với từng nhóm nghề truyền thống, làng nghề 
truyền thống đã phân loại. Lựa chọn, xây 
dựng hồ sơ đối với nghề truyền thống, làng 

nghề truyền thống tiêu biểu đề nghị đưa vào 
danh mục di sản văn hoá phi vật thể cấp 
tỉnh. Hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ cơ sở nghề 
đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; khuyến 
khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh 
nghiệp, xây dựng liên kết sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm theo chuỗi giá trị. Chú trọng những 
hợp phần: ứng dụng công nghệ số giám sát 
và quản lý nghề truyền thống, làng nghề 
truyền thống; bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản nghề thủ công truyền thống đã được ghi 
danh nhằm phát huy sự kết nối cộng đồng, 
lan toả các giá trị văn hoá tốt đẹp, khơi dậy 
niềm tự hào về nghề truyền thống của mỗi 
người dân địa phương; giữ gìn và phát huy 
đạo đức nghề nghiệp, chữ tín trong sản xuất, 
kinh doanh; xây dựng mô hình sản xuất kết 
hợp với truyền nghề, dạy nghề; thu hút đầu 
tư để phát huy giá trị di sản.

Tại Hội nghị các đại biểu đánh giá cao 
các chuyên đề xây dựng Đề án của tỉnh trong 
thời gian qua và tham gia thảo luận, đóng 
góp ý kiến cho Đề án. Việc định hướng bảo 
tồn, phát triển nghề truyền thống, làng nghề, 
làng nghề truyền thống gắn với sản phẩm 
OCOP và du lịch nông nghiệp, nông thôn trên 
địa bàn tỉnh; phát triển du lịch dựa trên khai 
thác giá trị nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt 
là phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát 
triển làng nghề truyền thống… sẽ đem lại 
lợi ích rất lớn, vừa góp phần gìn giữ và phát 
huy các giá trị văn hóa truyền thống, vừa cải 
thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người 
dân. Đồng thời là một trong những giải pháp 
hữu hiệu để tỉnh thực hiện thành công mục 
tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Ngọc Thái
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA 
NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2022

Đồng chí Vừ A Bằng 
- Phó chủ tịch UBND 
tỉnh Điện Biên phát biểu 
tại Hội nghị Tổng kết 
công tác KH&CN 2021, 
Phương hướng nhiệm vụ 
năm 2022.

Ảnh: Gia Bảo

Ngày13/10/2022 
Sở KH&CN tổ chức 
Hội nghị Chuyển giao 
kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển 
công nghệ năm 2021.
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 2022, Hội đồng 
KH&CN tỉnh đã tổ chức nghiệm 
thu 11 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 đề tài “ Nghiên cứu, 
sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật 
múa dân gian các dân tộc tỉnh 
Điện Biên phục vụ phát triển 
du lịch”.

Ảnh: Bảo Lộc

Đồng chí  Vừ A Bằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao 07 kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2021 cho các đơn vị nhận chuyển giao.

 Ảnh: Gia Bảo
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Đồng chí Lê Thành Đô - Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao quyết định điều 
động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Xuân Linh, Chủ tịch UBND thị xã 
Mường Lay nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ảnh: Thanh Tùng

Thứ trưởng thường trực Bộ Thứ trưởng thường trực Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng tham KH&CN Trần Văn Tùng tham 
quan gian hàng sản phẩm quan gian hàng sản phẩm 
tiêu biểu của tỉnh Điện Biên tiêu biểu của tỉnh Điện Biên 
tại Hội nghị giao ban khoa tại Hội nghị giao ban khoa 
học và công nghệ vùng Trung học và công nghệ vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc lần du và miền núi phía Bắc lần 
thứ XVIII tại Tuyên Quang.thứ XVIII tại Tuyên Quang.

  Ảnh: Ảnh: Bảo LộcBảo Lộc
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Tiết mục múa  
“Chuyện tình non cao” 
của đoàn nghệ thuật 
quần chúng sở Khoa học 
và Công nghệ đạt giải A 
tại Hội diễn nghệ thuật 
quần chúng công nông 
binh lần thứ VII năm 
2022 tỉnh Điện Biên

Ảnh: Lê Hùng

Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh 
và đồng chí Nguyễn Đức Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tặng hoa 
và trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự Giải cầu lông tổng kết 
công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2022.

  Ảnh: An Chi
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2022

Công tác quản lý nhà 
nước về khoa học, 
công nghệ và đổi 

mới sáng tạo luôn nhận 
được sự quan tâm, lãnh 
đạo, chỉ đạo sát sao của 
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, cùng với sự 
phối hợp của các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và sự nỗ 
lực phấn đấu của đội ngũ 
công chức, viên chức và 
người lao động trong toàn 
ngành đã đạt được những 
thành tích đáng khích lệ 
góp phần thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chính trị 
được giao, cụ thể:

Công tác tham mưu 
xây dựng thể chế, cơ 
chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học và  
công nghệ

Năm 2022, Sở Khoa  học và Công nghệ 
(KH&CN) thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 
bộ máy theo Quyết định số 1177/QĐ-UBND 
ngày 5/7/2022 của UBND tỉnh về việc kiện 
toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở KH&CN 
tỉnh Điện Biên. Tham mưu trình UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2022 Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Sở KH&CN tỉnh Điện Biên; 
tham mưu UBND, HĐND ban hành 03 văn 

bản quy phạm pháp luật về cơ chế, chính 
sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: 
Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 
08/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện 
Biên Quy định mức chi thực hiện chương 
trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-
2030; Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND 
ngày 14/7/2022 của  UBND tỉnh Điện Biên 
sửa đổi một số điều của Quy định quản lý 
nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm 

Ông Trương Thanh Hùng - Giám đốc FiNNO Group truyền tải 
các nội dung về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại hội nghị tập 
huấn: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ phụ trách khởi 
nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Điện 
Biện năm 2022”.

Ảnh: Gia Bảo
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theo Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 11 năm 2017 của UBND Điện 
Biên; Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND 
ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh Điện Biên 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của Sở KH&CN tỉnh Điện Biên; Quyết định 
số 52/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 
của UBND tỉnh Điện Biên, Quyết định sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về 
quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 
28/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 
2018 của  UBND tỉnh Điện Biên.

Hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học 
công nghệ

Năm 2022, Sở KH&CN tiếp tục quản lý 
26 nhiệm vụ KH&CN, trong đó: có 11 nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình 
Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa 
học và công nghệ thúc đẩy kinh tế xã hội 
nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số 
giai đoạn 2016-2025 hay còn gọi là Chương 
trình Nông thôn miền núi (06 dự án Trung 
ương quản lý, 05 dự án Trung ương uỷ quyền 
cho địa phương quản lý); 15 nhiệm vụ cấp 
tỉnh, cơ cấu theo lĩnh vực như sau: lĩnh vực 
nông nghiệp 06 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ 
thông tin 02 nhiệm vụ; lĩnh vực y dược - giáo 
dục 01 nhiệm vụ; lĩnh vực xã hội - nhân văn 
05 nhiệm vụ; lĩnh vực khác 01 nhiệm vụ.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển 
giao khoa học và phát triển công nghệ trải 
dài trên mọi lĩnh vực: nông nghiệp, xã hội 
nhân văn, công nghệ thông tin gắn với phát 
triển du lịch. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập 
trung nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 
Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến 
vào sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm có 
lợi thế (cam, bưởi, trâu, cá rô phi…); sử dụng 

các giống cây trồng mới (sachi inchi)… sản 
xuất hàng hoá theo hướng chuỗi giá trị, chuỗi 
liên kết tạo ra các sản phẩm hàng hoá nông 
nghiệp có giá trị kinh tế cao. 

Song song với các hoạt động nghiên cứu 
trong lĩnh vực nông nghiệp, các hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao gắn liền 
với phát triển du lịch được quan tâm triển 
khai: Công tác nâng cấp, tôn tạo, bảo tồn và 
phát huy giá trị di tích lịch sử; xây dựng hệ 
thống mô phỏng tái hiện 3D di tích lịch sử 
đồi A1; mô hình du lịch cộng đồng gắn với 
du lịch nông nghiệp đã được chuyển giao để 
đưa vào ứng dụng cho các bản du lịch nhằm 
tăng thu nhập của cư dân nông thôn. Thông 
qua các nhiệm vụ nghiên cứu đội ngũ hướng 
dẫn viên cũng như người dân được tập huấn 
nâng cao kỹ năng nghiệp vụ du lịch góp phần 
tuyên truyền những giá trị văn hoá truyền 
thống của dân tộc, của địa phương cũng như 
phát triển ngành du lịch của tỉnh.

Trong năm 2022, đã thu hút 06 doanh 
nghiệp, hợp tác xã tham gia chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN. Sự tham gia nghiên cứu, 
ứng dụng chuyển giao khoa học và phát triển 
công nghệ tạo đà thúc đẩy hoạt động khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong 
doanh nghiệp và phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ.

Để triển khai ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu thuộc nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ đã được đánh 
giá nghiệm thu đạt hiệu quả năm 2021 vào 
thực tiễn và tham mưu trong việc xây dựng 
kế hoạch, quy hoạch các cấp, các ngành góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 
tỉnh, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị chuyển 
giao các sản phẩm nghiên cứu của 07 đề 
tài/dự án đã nghiệm thu đạt hiệu quả cho 
các sở, ban, ngành; UBND các huyện theo 
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Quyết định số 396/QĐ-UBND 
ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh 
để triển khai ứng dụng vào thực 
tiễn và tham mưu trong việc xây 
dựng kế hoạch, quy hoạch các 
cấp, các ngành; đồng thời ứng 
dụng trong thực tiễn sản xuất để 
góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các dự án thuộc 
Chương trình NTMN các doanh 
nghiệp, hợp tác xã đã tiếp thu, 
làm chủ và là cầu nối chuyển 
giao tiến bộ công nghệ, kỹ thuật 
công nghệ vào sản xuất sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi 
thế (trâu, hoa lan, cá bỗng, cá 
chép…) nhằm tăng năng suất lao 
động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp 
tác xã và góp phần vào phát triển nền kinh tế 
của địa phương. 

- Trong lĩnh vực nông nghiệp UBND 
huyện Tuần Giáo đã triển khai ứng dụng kết 
quả nghiên cứu của 02 nhiệm vụ KH&CN 
cấp tỉnh trong chăn nuôi và trồng trọt (Mô 
hình nuôi gà J-DABACO trên đệm lót sinh 
học tại xã Quài Cang, xã Quài Nưa, với quy 
mô 1.500 con giống/15 hộ dân; mô hình sản 
xuất rau an toàn tại xã Quài Cang với diện 
tích 0,5ha). 

- Trong lĩnh vực y tế, toàn bộ số bệnh 
nhân điều trị ARV thuộc Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành 
phố được ứng dụng các giải pháp điều trị là 
2.910 bệnh nhân. Ứng dụng kết quả chuyển 
giao của nhiệm vụ “Thực trạng và các yếu tố 
liên quan đến tuân thủ điều trị ARV của bệnh 
nhân nhiễm HIV/AIDS tại 10 phòng khám 
ngoại trú tỉnh Điện Biên năm 2017 và hiệu 

quả một số giải pháp can thiệp” giúp giảm 
chi phí điều trị và giảm nồng độ virut trong 
cơ thể.

Có thể thấy việc ứng dụng KHCN trong 
các lĩnh vực đã từng bước đi vào cuộc sống, 
từng bước khẳng định vai trò của KHCN góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng 
ngành, lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội.

Hoạt động quản lý An toàn bức xạ,  
hạt nhân 

Năm 2022 đã thẩm định hồ sơ và cấp 
10 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 
các cơ sở tiến hành công việc bức xạ; cấp 06 
chứng chỉ nhân viên bức xạ; số máy X-quang 
được cấp phép là 16 máy X-quang; phê 
duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ 
sở cho 02 cơ sở tiến hành công việc bức xạ. 
Việc cấp phép đã đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt 
nhân, đảm bảo thời gian theo quy định, chất 
lượng xử lý hồ sơ được nâng lên, có những 

Đồng chí Lê Văn Quang Phó giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ phát biểu khai mạc khóa đào tạo.

Ảnh: Gia Bảo
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cải tiến trong xử lý hồ sơ cấp phép và tuân 
thủ đầy đủ các quy định của hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9001:2015.

Hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ
Từ tháng 01/2022 đến tháng 11/2022, 

toàn tỉnh Điện Biên có 12 đơn đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu trí 
tuệ, trong đó có 10 văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu được cấp (thống kê của Cục Sở hữu trí 
tuệ); Sở KH&CN Điện Biên đã hướng dẫn 06 
cá nhân, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu. Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 
“Đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển chỉ 
dẫn địa lý cho các sản phẩm cà phê Mường 
Ảng và chè Shan tuyết Tủa Chùa, tỉnh Điện 
Biên” với sự tham gia của Cục Sở hữu trí tuệ, 
Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở 
Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện 
Mường Ẳng, Tủa Chùa.

Hoạt động sáng kiến ngày càng được 
sự quan tâm của các sở, ban, ngành và 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoạt động 
này không chỉ dừng lại ở ngành giáo dục và 
đào tạo như những năm trước đây mà đã có 
sự quan tâm của các ngành, lĩnh vực khác. 
Trong năm Sở KH&CN đã phối hợp với Ban 
thi đua - Khen thưởng tỉnh thẩm định đề tài 
nghiên cứu khoa học, sáng kiến đề nghị công 
nhận, phạm vi ảnh hưởng hiệu qủa áp dụng 
cấp tỉnh đối với 74 hồ sơ đề tài, sáng kiến 
của 141 cá nhân là tác giả, đồng tác giả của 
17 cơ quan, đơn vị.

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường  
Chất lượng

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng đã bám sát nhiệm vụ đề ra, các chương 
trình thực hiện đúng kế hoạch. Trong năm đã 
tiến hành kiểm tra 41 cơ quan, đơn vị và 
UBND các huyện, thị xã, thành phố, trong 

đó: kiểm tra trực tiếp theo Đoàn kiểm tra 
CCHC là 12 đơn vị; Đoàn kiểm tra của Sở 
KH&CN là 2 đơn vị và kiểm tra qua hồ sơ là 
27 đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy HTQLCL 
theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được 
các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, cải tiến.

Tiến hành bàn giao, quản lý và sử dụng 
tem truy xuất nguồn gốc đối với cây đào cho 
các UBND huyện, UBND các xã trên địa bàn 
huyện Mường Chà, Tủa Chùa, Mường Ảng, 
Điện Biên, Tuần Giáo; phối hợp với Trung tâm 
Mã số, mã vạch quốc gia thực hiện giải tem, 
kích hoạt tem TXNG cây đào cho 05 huyện, 
22 xã đã đăng ký. Tiến hành khảo sát thực 
trạng truy xuất nguồn gốc 19 cơ sở sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn thành phố Điện Biên 
Phủ và các huyện: Điện Biên, Mường Chà, 
Tủa Chùa.

Thực hiện khảo sát 11 đơn vị theo Đề 
án 996 về nhu cầu 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 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng đạt kết quả rất tốt; công 
tác kiểm định, thử nghiệm được thực hiện 
đúng theo quy trình, không để xảy ra sai sót 
trong quá trình kiểm định, thử nghiệm. Trong 
năm 2022 đã thực hiện kiểm định được 
1.665 phương tiện đo (PTĐ) các loại, trong 
đó đạt yêu cầu 1.661 PTĐ, không đạt yêu 
cầu 04 PTĐ của các đơn vị và tổ chức cá 
nhân trong tỉnh. 

Hoạt động thông tin khoa học và  
công nghệ

Sở KH&CN phối hợp Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh Điện Biên mở mới chuyên 
mục trên sóng truyền hình là “Khoa học, 
công nghệ và đời sống” với mục tiêu tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của 
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Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về KHCN; tuyên truyền về các hoạt động, kết 
quả, thành tựu đạt được của ngành KHCN 
trong đời sống và sản xuất góp phần nâng 
cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân 
về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ 
đối với phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời 
tạo sự đồng thuận, thu hút sự quan tâm của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phát 
triển KH&CN; từng bước nhân rộng và tăng 
cường mô hình phổ biến kiến thức KHCN 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, 
giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Trong năm 2022 tiến hành đăng ký, 
lưu giữ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kết 
quả nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà 
nước cho 05 đơn vị và cập nhập vào CSDL 
quốc gia về KH&CN. Các nhiệm vụ KHCN đã 
được đăng ký và lưu giữ theo đúng trình tự và 
thời gian quy định.

Hoạt động Ứng dụng tiến bộ KHCN
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến 

bộ KHCN tỉnh Điện Biên hiện đang triển khai 
thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:

- Trồng, chăm sóc, theo dõi, đánh giá 
ảnh hưởng của thời vụ trồng, mật độ trồng, 
chế độ bón phân đến sinh trưởng, phát triển 
và năng suất của cây Sacha inchi, thu hoạch 
quả của mô hình trình diễn, đánh giá năng 
suất của cây Sacha inchi, làm cỏ, bón phân 
cho mô hình trình diễn trồng cây Sacha inchi 
tại 02 địa điểm; phân tích chất lượng hạt 
của cây Sacha inchi tại 02 địa điểm trồng; 
tổ chức hội thảo khoa học của đề tài. Hoàn 
thành nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài“Nghiên 
cứu khả năng thích ứng, xây dựng mô hình 
trồng cây Sacha Inchi tại tỉnh Điện Biên”. 

- Tiến hành cấp phát cá giống và thức 
ăn cho cá; phân bón cho cây Lê và cây cỏ; 
theo dõi tình hình sinh trưởng 06ha mô 

hình cây Lê, 01ha cây cỏ và 1ha cá ở hai 
xã Nong U và Pu Nhi thuộc Dự án“Ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng một số 
mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả  
góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm  
nghèo tại các xã: Pu Nhi, Nong U, huyện Điện  
Biên Đông”.

- Hoàn thành xét duyệt thuyết minh 
và thẩm định kinh phí dự án sản xuất thử 
nghiệm: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công 
nghệ xây dựng mô hình trồng dưa lê, dưa lưới 
công nghệ cao tại tỉnh Điện Biên”.

Hoạt động cải cách thủ tục hành chính
Tham mưu trình UBND tỉnh công bố 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN, phê 
duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở KKH&CN.

Thực hiện việc cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến đối với lĩnh vực ngành quản lý 
ở cấp độ 3, cấp độ 4; số TTHC được cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
là: 40/52 TTHC. Niêm yết công khai 52/52 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Khoa học và Công nghệ tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa theo 
đúng quy định đồng thời đăng tải trên thông 
tin điện tử của Sở để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu. 
Công khai tiến độ, kết quả giải quyết giải 
quyết TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh 
và trên trang thông tin điện tử của ngành. Sở 
đã tiếp nhận và giải quyết 26 hồ sơ TTHC 
(07 hồ sơ TTHC theo hình thức dịch vụ công 
trực tuyến mức  độ 2 tiếp nhận trực tiếp tại 
bộ phận một cửa, một cửa liên thông; 19 hồ 
sơ TTHC theo hình thức dịch vụ công trực 
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tuyến mức độ 3, 4); 26/26 hồ sơ TTHC đều 
tiếp nhận và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả theo đúng quy định, đảm bảo 
đúng và trước hạn góp phần nâng cao chỉ số 
cải cách hành chính của ngành.

Công tác thanh tra, kiểm tra
Trong năm đã tiến hành 03 cuộc thanh 

tra theo kế hoạch 01 cuộc thanh tra đột xuất 
theo sự chỉ đạo của cấp trên. Kết quả: không 
phát hiện vi phạm. 

Công tác kiểm tra: thực hiện kế hoạch 
được UBND tỉnh, Sở KH&CN phê duyệt, 
trong năm đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra 
việc thực hiện các quy định của pháp luật về 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại 19 cơ sở 
trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra hầu hết 
các cơ sở được kiểm tra đều tuân thủ các quy 

định của pháp luật và không phát hiện các 
sai phạm phải xử lý.

Công tác đầu tư công
Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ 

được phân bổ vốn đầu tư công ngân sách địa 
phương với tổng số 4.020 triệu đồng. Trong 
đó 4.000 triệu đồng để thực hiện Dự án Xây 
dựng trụ sở Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tỉnh 
Điện Biên (Quyết định số 2102/QĐ-UBND 
ngày 15/12/2021); 20 triệu đồng để thực 
hiện dự án Nâng cao năng lực Trung tâm 
Thông tin và UDTBKHCN (Quyết định số 
715/QĐ-UBND ngày 22/4/2022). Sở Khoa 
học và Công nghệ giải ngân 4.020 triệu đồng 
đạt 100% tổng số vốn./.

Thảo Nguyễn 
Sở Khoa học và Công nghệ

KẾT QUẢ ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG,  
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÂY SACHA INCHI TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN”

I. Tính cấp thiết của đề tài
Những năm gần đây, để thực hiện 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững, tỉnh Điện Biên đã ban hành các cơ 
chế, chính sách tương đối đồng bộ để hỗ 
trợ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. ... 
Các chính sách, chủ trương của tỉnh đã 
định hướng: điều chỉnh cơ cấu đầu tư công 
theo hướng ưu tiên cho các nhiệm vụ tái cơ 
cấu gắn với thực hiện xây dựng nông thôn 
mới; kiện toàn bộ máy quản lý ngành nông 
nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp

Để góp phần chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng theo hướng giá trị cao và bổ sung vào 
cơ cấu giống các loại cây trồng mới có giá 
trị dinh dưỡng cao. Với đặc điểm khí hậu và 
đất đai của tỉnh khá phù hợp cho cây Sacha 
inchi sinh trưởng, phát triển, khai thác sản 
phẩm hạt, lá làm thực phẩm, mỹ phẩm, 
dược phẩm, lương thực ... trong cơ cấu sản 
xuất cây trồng phục vụ xu thế của người 
tiêu dùng ngày càng cao đối với các loại 
thực phẩm chất lượng cao như dầu Sacha 
inchi, bột dinh dưỡng Sacha inchi, viên 
nang Omega 3,6,9 hay trà Sacha inchi.... 
Nhóm nghiên cứu đã đề xuất, nghiên cứu 
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đề tài: “Nghiên cứu khả 
năng thích ứng, xây dựng 
mô hình cây Sacha inchi  
tại tỉnh Điện Biên”.

II. Thời gian thực hiện
27 tháng (từ tháng 

6/2020 đến tháng 
9/2022)

III. Nội dung
1. Đặc điểm hình thái
Cây Sacha inchi 

(Plukenetia Volubilis L.) 
là loại thực vật hạt kín, 
thực vật hai lá mầm, có 
nguồn gốc từ vùng rừng 
rậm Amazon Là một loại 
cây lâu năm có lá hơi 
rậm, lá hình trái tim viền 
răng cưa, hoa đực nhỏ, 
trắng, xuất hiện trước, kết thành chùm. Hai 
hoa cái xuất hiện sau ở gốc chùm hoa đực, 
vòi nhụy vươn dài 2-2,5cm, đầu nhụy chia 
thành 4-7 thùy màu trắng, quay ngang, khó 
hứng phấn. Quả hình ngôi sao màu xanh, 
khi chín chuyển màu nâu đen, có 4-7 thùy 
mỗi thùy1 hạt hình ovan màu nâu xám, 
khối lượng hạt từ 50-105 gam. Đây là loài 
cây trồng đặc hữu của rừng mưa Amazon 
ở Peru. Là một trong các cây trồng đa mục 
đích giống các cây trồng như: Điều, Ca cao, 
Cao su, coca, cây ăn quả thân gỗ,...

2. Mục tiêu của đề tài
- Nghiên cứu mô hình trồng cây Sacha 

inchi tại các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc làm 
căn cứ để triển khai trồng thử nghiệm tại 
Điện Biên.

- Đánh giá khả năng thích ứng của cây 
Sacha inchi tại huyện Mường Ảng, huyện 

Điện Biên tỉnh Điện Biên.
- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật gây 

trồng cây Sacha inchi và một số biện pháp 
sơ chế, bảo quản Sacha inchi tại tỉnh  
Điện Biên.

- Xây dựng 02 mô hình trình diễn trồng 
và phát triển cây Sacha inchi tại Điện Biên: 
mô hình trồng cây Sacha inchi trên đất dốc 
tại huyện Mường Ảng diện tích 0,26ha và 
mô hình trồng cây Sacha inchi trên đất 
bằng tại huyện Điện Biên diện tích 0,26ha.

3. Nội dung nghiên cứu
- Nội dung 1: nghiên cứu mô hình trồng 

cây Sacha inchi tại các tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh 
Phúc. Học tập kinh nghiệm, thu thập một 
số tài liệu, thông tin, phỏng vấn nhanh về 
kinh nghiệm thành công trong việc nghiên 
cứu trồng cây Sacha inchi.

- Nội dung 2: đánh giá khả năng thích 

Đoàn kiểm tra tiến Mô hình trồng cây Sacha inchi trên đất bằng 
tại huyện Điện Biên thuộc đề tài “Nghiên cứu khả năng thích 
ứng, xây dựng mô hình cây Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên”.

Ảnh: Trần Thơm
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ứng của cây Sacha inchi tại Điện Biên địa 
điểm huyện Mường Ảng, huyện Điện Biên:

+Thí nghiệm 1: thí nghiệm nghiên cứu 
ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng 
sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây 
Sacha inchi

+Thí nghiệm 2: thí nghiệm nghiên cứu 
ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng 
sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây 
Sacha inchi

+Thí nghiệm 3: thí nghiệm nghiên cứu 
ảnh hưởng của chế độ bón phân đến khả 
năng sinh trưởng và phát triển, năng suất 
chất lượng của cây Sacha inchi.

- Nội dung 3: hoàn thiện quy trình 
kỹ thuật gây trồng cây Sacha inchi (trên 
đất dốc, trên đất bằng) và một số biện  
phát sơ chế, bảo quản Sacha inchi tại tỉnh 
Điện Biên.

- Nội dung 4: xây dựng mô hình  
trồng và phát triển cây Sacha inchi tại tỉnh  
Điện Biên 

- Nội dung 5: tổ chức hội thảo khoa 
học (Đánh giá khả năng thích ứng, đánh 
giá hiệu quả mô hình trồng cây Sacha inchi 
tại Điện Biên)

4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: thu 

thập thông tin về điều kiện thời tiết, thổ 
nhưỡng của địa điểm được lựa chọn triển 
khai thực hiện đề tài; thu thập thông tin 
về đặc điểm của dòng Sacha inchi S18 sử 
dụng trong đề tài từ các tài liệu nghiên cứu 
của các nhà khoa học trong nước

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: bố 
trí các thí nghiệm theo phương pháp khảo 
nghiệm cơ bản.

5. Kết quả nghiên cứu
5.1. Đánh giá ảnh hưởng của thời vụ 

trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng 
suất, chất lượng của cây Sacha inchi 

Để đánh giá ảnh hưởng của thời vụ 
trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất, 
chất lượng và tình hình sâu bệnh của cây 
Sacha inchi tại 02 vùng sinh thái Mường 
Ảng và Điện Biên đã tiến hành bố trí thí 
nghiệm gồm 03 công thức thí nghiệm, lặp 
lại 3 lần, mỗi công thức có diện tích 100 
m2, không đối chứng. Sau trồng 7 ngày tiến 
hành theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu về sinh 
trưởng, năng suất, sâu bệnh hại

a. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến 
động thái tăng trưởng chiều cao của cây 
Sacha inchi. Ở cả 02 vùng sinh thái, chiều 
cao cây con khi trồng tương đối đồng đều 
dao động từ 22,3 - 23,7cm. Hai tuần đầu 
sau trồng, chiều cao cây Sacha inchi ở tất 
cả các công thức (CT) đều tăng chậm. Tuần 
thứ 4 và các tuần sau cây vươn rất nhanh. 
Từ tuần thứ 5 trở đi thân lan theo giàn, tuần 
thứ 9 ngọn quấn vào nhau không đo được. 

b. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến 
động thái tăng trưởng đường kính thân 
chính, theo dõi động thái tăng trưởng đường 
kính thân chính của cây Sacha inchi thấy 
rằng mức độ tăng sau mỗi tuần ở tất cả 
các công thức thí nghiệm ở cả 2 vùng sinh 
thái khá chậm và đều, không xuất hiện thời 
điểm tăng đột biến

c. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến 
động thái ra lá và tăng trưởng phiến lá

Theo dõi quá trình phát triển kích thước 
phiến lá ở thời kỳ cây sinh trưởng mạnh của 
cả 02 vùng sinh thái. Thời điểm bắt đầu đo 
chọn lá thứ 25 (từ gốc lên), chiều dài phiến 
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lá lcm (lá chưa mở), chiều rộng 0,3 cm.
d. Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến 

năng suất và các yếu tố năng suất
Năng suất được xem như là kết quả 

và mục tiêu cuối cùng của quá trình đầu 
tư sản xuất, nó là một chỉ tiêu đánh giá 
toàn diện và đầy đủ nhất các quá trình sinh 
trưởng, phát triển của cây, đồng thời cũng 
ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và hiệu 
quả đầu tư. Nghiên cứu thời vụ ở cả 02 
vùng trồng thời gian thu hoạch các đợt quả 
không có sự khác biệt lớn về thời điểm thu 
hoạch. Thời gian thu hoạch Sacha inchi tại 
02 vùng trồng trên địa bàn tỉnh bao gồm 
2 lứa chính là đầu mùa mưa tháng 4-5 và 
cuối mùa mưa tháng 9-10. Các thời điểm 
khác cây vẫn ra hoa, kết quả, cho thu hoạch 
nhưng lượng quả không nhiều bằng.

5.2. Đánh giá ảnh hưởng của mật độ 
trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng 
suất, chất lượng của cây Sacha inchi 

a. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến 
động thái tăng trưởng chiều cao của cây 
Sacha inchi.

Chiều cao cây con ở các mật độ cả 
2 vùng sinh thái khi trồng tương đối đồng 
đều. Hai tuần đầu sau trồng, chiều cao cây 
Sacha inchi ở tất cả các công thức (CT) đều 
tăng chậm. Tuần thứ 4 và các tuần sau cây 
vươn rất nhanh. Từ tuần thứ 5 trở đi thân 
lan theo giàn, tuần thứ 9 ngọn quấn vào 
nhau không đo được

b. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến 
tăng trưởng đường kính thân của cây Sacha 
inchi.

Mức độ tăng đường kính thân chính 
của cây sau mỗi tuần ở tất cả các công 
thức thí nghiệm ở cả 2 vùng sinh thái khá  

chậm và đều, không xuất hiện thời điểm 
tăng đột biến

c. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến 
động thái phân cành và đặc điểm phân 
cành tại các vùng sinh thái.

Phân cành là một đặc tính sinh học 
của cây Sacha inchi,  khả năng phân cành 
mạnh là chỉ tiêu quan trọng thể hiện tiềm 
năng năng suất của giống kết quả theo dõi 
ở cả 2 vùng sinh thái tuần thứ 4 sau tất cả 
các công thức thí nghiệm đều phân cành. 

d. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến 
động thái ra lá của cây Sacha inchi 

Khi trồng cây con ở cả 02 vùng sinh 
thái tương đối đồng đều có số lá 7,3-7,5 lá/
thân chính. Trong tuần đầu sau trồng, cây 
vừa bén rễ, vừa ra lá (tăng từ 1,1-2,5 lá/
thân chính). Tuần thứ 2, thứ 3 mỗi tuần 
tăng trung bình 3-5 lá. Từ tuần thứ 4 trở 
đi số lá tăng nhanh, trung bình mỗi ngày ra 
thêm hơn 1 lá.

5.3. Đánh giá ảnh hưởng của các  
công thức phân bón đến sinh trưởng, phát 
triển và năng suất, chất lượng của cây 
Sacha inchi 

a. Ảnh hưởng của phân bón đến động 
thái tăng trưởng chiều cao cây.

Phân bón cung cấp các chất dinh dưỡng 
cần thiết cho sự sinh trưởng của cây trồng. 
Sử dụng phân bón cân đối, hợp lý sẽ thúc 
đẩy các quá trình sinh trưởng của cây, cành 
lá phát triển, thúc đẩy cây ra hoa nhiều và 
đồng loạt, tỷ lệ đậu quả cao. Tạo điều kiện 
rễ phát triển, rễ ăn sâu, rộng giúp cây hạn 
chế đổ ngã. Tăng sức đề kháng và khả năng 
chống chịu của cây trồng. Theo dõi động 
thái tăng trưởng chiều cao cây nhằm đánh 
giá tốc độ sinh trưởng của cây ở các loại 
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công thức phân bón khác nhau, từ đó đưa 
ra định mức bón phân phù hợp nhất

b. Ảnh hưởng của phân bón đến tăng 
trưởng đường kính thân của cây Sacha 
inchi.

Ở cả 02 vùng sinh thái động thái tăng 
đường kính thân chính của cây sau mỗi tuần 
ở tất cả các công thức thí nghiệm đều khá 
chậm và đều, không xuất hiện thời điểm 
tăng đột biến.

c. Ảnh hưởng của phân bón đến động 
thái phân cành 

Ở cả 02 vùng sinh thái tất cả các CT thí 
nghiệm sang tuần thứ 4 mới bắt đầu phân 
cành, các công thức đều phân cành ở nách 
lá thứ 5, độ cao phân cành 15,4 cm. Độ 
cao phân cành càng thấp, thời điểm phân 
cành càng sớm, cành cấp 1 càng mập nên 
càng ra nhiều cành cấp 2. Trong 6 tuần đầu 
khả năng phân cành cấp 1 của tất cả các 
công thức tương đối đồng đều, sang tuần 
thứ 7 trở đi khả năng phân cành ở các công 
thức có sự chênh lệch khá đáng kể

d. Ảnh hưởng của lượng phân bón đến 
sâu bệnh hại trên cây Sacha inchi 

Từ khi trồng khảo nghiệm ở cả 02 
vùng sinh thái Mường Ảng và Điện Biên 
(15/8/2020) đến giai đoạn thu đợt quả thứ 
nhất chỉ thấy xuất hiện sâu Róm nhưng 
ở mức độ rất nhẹ ở tất cả các công thức 
thí nghiệm phân bón, khi thấy các lá có ổ 
sâu ngắt đi tiêu diệt ngay nên không ảnh 
hưởng gì đến sinh trưởng của cây. Các loài 
sâu bệnh khác chưa thấy xuất hiện. Đến 
giai đoạn quả thứ 2 ở tất các công thức 
thí nghiệm phân bón tại 02 vùng sinh thái 
Mường Ảng và Điện Biên bắt đầu có hiện 
tượng sâu đục quả và cành bị héo nhưng ở 
mức độ rất thấp. Có lẽ đây là loài cây trồng 

mới nên giai đoạn đầu chưa thấy xuất hiện 
nhiều sâu bệnh hại và mức độ bị nhiễm 
cũng rất thấp

Trong 02 năm qua, Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ 
đã tiến hành trồng thử nghiệm và xây dựng 
01ha cây Sacha inchi tại các huyện Mường 
Ảng và huyện Điện Biên (0,5ha/huyện: 
0,24ha khảo nghiệm và 0,26ha mô hình). 
Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy cây 
sinh trưởng phát triển tốt trên các loại đất 
khác nhau. Đặc biệt trên đất đồi, trồng ngô, 
sắn, đất nghèo dinh dưỡng (trừ đất ngập 
úng); mật độ sâu và tỷ lệ bệnh rất thấp so 
với một số cây trồng khác: cà phê, bưởi…; 
thu hoạch quả lứa đầu sau khi trồng 6-8 
tháng, cây ra hoa kết quả và được thu hái 
quanh năm (ngọn non làm rau ăn hàng ngày, 
lá già làm trà và quả khô lấy hạt ép dầu, viên 
nang Omega, dược phẩm, mỹ phẩm …); 
năng suất, chất lượng và các chỉ tiêu sinh 
hóa đạt tương đương với kết quả nghiên cứu 
của Học viện Nông nghiệp Việt Nam; phù 
hợp với điều kiện và trình độ canh tác của 
các địa phương; đáp ứng được mục đích tìm 
kiếm một loại cây trồng mới có giá trị kinh 
tế cao, bổ sung vào cơ cấu cây lấy dầu của 
Việt Nam, góp phần chuyển đổi diện tích 
đất trồng lúa, ngô, sắn… kém hiệu quả sang 
trồng cây hàng năm và cây lâu năm theo 
định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
của tỉnh; tăng hiệu quả kinh tế trên đơn 
vị diện tích đất canh tác, đa dạng hóa sản 
phẩm của ngành trồng trọt. Đề tài được hội 
đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại Đạt./.

Trần Thơm  
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN
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ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
TẠO ĐỘNG LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN

Chuyển đổi số là 
quá trình thay 
đổi tổng thể 

và toàn diện của cá 
nhân, tổ chức về cách 
sống, cách làm việc và 
phương thức sản xuất 
dựa trên công nghệ số”; 
hướng đến mục tiêu 
“ Thúc đẩy phát triển 
kinh tế số, xã hội số; 
làm thay đổi phương 
thức quản lý nhà nước, 
mô hình sản xuất kinh 
doanh, tiêu dùng và đời 
sống văn hóa, xã hội”.

Xác định chuyển đổi số là xu hướng 
tất yếu, trong thời gian qua tỉnh Điện Biên 
đã tập trung mọi nguồn lực cho chuyển đổi 
số, tỉnh đã đã ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách, kế hoạch; đồng thời tạo môi 
trường pháp lý thuận lợi cho phát triển 
chính quyền số như: Nghị quyết của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh 
Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 và định 
hướng đến năm 2030; Đề án Chuyển đổi 
số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 
và định hướng đến năm 2030; Chỉ thị về 
phát triển Chính quyền điện tử hướng tới 
Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số 
cùng nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển 

khai thực hiện... 
Để theo kịp chương trình chuyển đổi 

số, Điện Biên đã xác định bước đầu là quan 
tâm phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp 
ứng yêu cầu về chuyển đổi số. Tính đến hết 
năm 2022, có 05 doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ viễn thông, 06 doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ bưu chính, sóng thông tin di 
động (3G, 4G) đã được phủ đến 100% trung 
tâm các xã, phường, thị trấn và 94,5% khu 
vực có dân cư sinh sống. Tỷ lệ máy tính/cán 
bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước 
cấp tỉnh, cấp huyện đạt 100%; cấp xã đạt 
trên 95%. 100% cơ quan Nhà nước các 
cấp được kết nối mạng Internet tốc độ cao 
và kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên 

Lễ ký kết Hợp tác Chuyển đổi số giữa Tỉnh Điện Biên với Tập đoàn 
Công nghệ Bkav. 

Ảnh: Trọng Chiến
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dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. 
Hệ thống Hội nghị trực tuyến được triển 
khai đến 100% xã, phường, thị trấn trên 
toàn tỉnh. Trung tâm dữ liệu tỉnh được đầu 
tư, nâng cấp để tạo nền tảng hạ tầng quản 
lý tập trung đảm bảo đồng bộ, thống nhất, 
an toàn thông tin, phục vụ hoạt động cho 
các phần mềm dùng chung của tỉnh...

Hạ tầng xã hội số được triển, khai rộng 
khắp, mã địa chỉ bưu chính (Vpostcode) 
dựa trên nền tảng bản đồ số được triển khai 
đến 99% hộ gia đình; Tỷ lệ người dân có 
điện thoại thông minh đạt 68%; 37% dân 
số có tài khoản thanh toán điện tử, với đa 
dạng các hình thức thanh toán trực tuyến 
qua thẻ, thanh toán qua Internet banking, 
Mobile banking, Mobile Money... 100% 
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
đã thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng, 
với hơn 5.500 người tham gia là lãnh đạo 
UBND cấp xã, đại diện các hội phụ nữ, 
thanh niên, công an, giáo viên, tổ trưởng 
các thôn, bản tại địa phương, là cánh tay 
nối dài của ban chỉ đạo về chuyển đổi số 
các cấp, đóng vai trò then chốt đưa công 
nghệ số, kỹ năng số đến với người dân.

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực được quan tâm chú trọng,  thời 
gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã 
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho 
trên 1.000 học viên là cán bộ phụ trách 
công nghệ thông tin, đầu mối tổ chuyển đối 
số cộng đồng cấp huyện, cấp xã trên địa 
bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến và trực 
tiếp. Tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm 
an toàn thông tin cho khoảng 200 người 
dùng cuối, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho 

gần 300 lãnh đạo UBND cấp xã. Hỗ trợ 
trên 4.500 lượt, vận hành phần mềm quản 
lý văn bản điều hành (TDOffice) nâng tỷ lệ 
sử dụng văn bản điện tử có ký số lên trên 
97% trong năm 2022.

Với sự quyết tâm của các cấp uỷ, chính 
quyền hoạt động chuyển đổi số đã đạt được 
kết quả đáng ghi nhận: 100% các cơ quan 
Nhà nước các cấp đã sử dụng nền tảng 
quản lý văn bản và hồ sơ công việc, liên 
thông vào Trục liên thông văn bản Quốc 
gia; 100% cán bộ, công chức được cấp tài 
khoản thư điện tử công vụ; 100% cơ quan 
cấp tỉnh và huyện triển khai áp dụng hệ 
thống chỉ đạo, điều hành phục vụ công tác 
theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ 
do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 
Số lượng cuộc họp trực tuyến ngày càng 
tăng (Đến hết tháng 11/2022 đã thực hiện 
tổng cộng trên 90 cuộc hội nghị truyền hình 
trực tuyến trong đó có 21 phiên họp 4 cấp, 
5 phiên Quốc tế; 100% thủ tục hành chính 
đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức 
độ 4 và được tích hợp, cung cấp trên Cổng 
Dịch vụ công quốc gia. Thực hiện tiếp nhận 
trên 140.000 hồ sơ; xử lý hồ sơ đúng hạn, 
sớm hạn đạt trên 96%. Số hồ sơ giải quyết 
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 53%.

Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu của tỉnh được kết nối, liên thông với 
các hệ thống thông tin đủ điều kiện chia 
sẻ dữ liệu của các cơ quan Trung ương, hệ 
thống thông tin Quốc gia. Trung tâm giám 
sát điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) 
được triển khai theo mô hình “4 lớp” để 
thực hiện giám sát, phát hiện và cảnh báo 
sớm, kịp thời các nguy cơ tấn công mạng 
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trên địa bàn tỉnh; hệ thống thông tin báo 
cáo của tỉnh, Chính phủ được triển khai 
đồng bộ... Tỷ lệ người dân được tiếp cận, 
hướng dẫn, đào tạo và sử dụng bình đẳng 
các dịch vụ thiết yếu (chính quyền số, y 
tế, giáo dục, thông tin, thương mại điện tử, 
khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường) 
ngày một tăng. 

Kinh tế số ngày được quan tâm, hiện 
nay toàn tỉnh có 35 doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, 
viễn thông, trong đó có 11 doanh nghiệp 
nền tảng số. 738/1.113 doanh nghiệp nhỏ 
và vừa sử dụng nền tảng số (đạt 66,3%), 
trong đó có 111 doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tiếp cận và tham gia Chương trình SMEDx 
(đạt 9,97%). Số lượng doanh nghiệp thực 
hiện nộp thuế điện tử đạt 1.087 doanh 
nghiệp (đạt 97,6%). Thương mại điện tử 
trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, 
hiện tại đưa được 493 sản phẩm lên sàn, 
trong đó có 42 sản phẩm OCOP.

  Có thể nói, việc xây dựng Chính quyền 
điện tử hướng đến Chính quyền số đã từng 
bước đưa hoạt động của các cơ quan, đơn 
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh lên môi môi 
trường số, dần thay đổi mô hình hoạt động 
vận hành dựa trên các nền tảng, công nghệ 
số; Các cơ quan, đơn vị có khả năng cung 
cấp dịch vụ hành chính công chất lượng 
hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban 
hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn 
lực tối ưu hơn, tham gia giải quyết hiệu quả 
những vấn đề lớn trong phát triển và quản 
lý kinh tế - xã hội của tỉnh. Chuyển đổi số 
cũng làm thay đổi thói quen, cách sống, 
làm việc trên môi trường mạng, cách tiếp 

cận cuộc CMCN 4.0 của cán bộ công chức 
viên chức, người dân, tổ chức và doanh 
nghiệp làm tăng năng suất lao động góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt 
được, việc triển khai thực hiện chuyển đổi 
số của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn 
chế: một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa 
nhận thức đầy đủ, chưa quyết liệt trong 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ trong Chuyển đổi số; hạ 
tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ, một số 
khu vực không có điện lưới quốc gia chưa 
có dịch vụ viễn thông, Internet. việc kết nối, 
chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước 
còn hạn chế, cơ sở dữ liệu của tỉnh phân 
tán, khai thác chưa hiệu quả; năng lực đảm 
bảo an toàn, an ninh mạng còn yếu; cơ cấu 
và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ 
thông tin còn nhiều hạn chế (thiếu chuyên 
gia về ATTT, chuyển đổi số), tỷ lệ người dân 
có thiết bị thông minh, tỷ lệ hộ gia đình kết 
nối internet, tỷ lệ thiết bị bảo đảm kết nối, 
sử dụng các nền tảng số còn thấp...

Trong thời gian tới, để đáp ứng các mục 
tiêu, yêu cầu về Chuyển đối số, từng bước 
hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính 
phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành 
động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; 
Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ 
động, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quản lý, 
sử dụng có hiệu quả các nền tảng số, cơ sở 
dữ liệu dùng chung; thực hiện kết nối, chia 
sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước trên 
địa bàn tỉnh với các cơ quan Trung ương. 
Nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải 
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HIỆU QUẢ MÔ HÌNH VỖ BÉO TRÂU THỊT
TẠI TUẦN GIÁO

Điện Biên là tỉnh có nhiều tiềm năng, 
lợi thế trong phát triển chăn nuôi gia 
súc ăn cỏ nói chung và nghề nuôi 

trâu nói riêng. Diện tích đất đai rộng, màu 
mỡ, nhiều đồi, rừng, nguồn cỏ tự nhiên, 
mật độ dân cư thấp, người dân có truyền 
thống, kinh nghiệm trong chăn nuôi trâu. 
Tổng đàn gia súc ăn cỏ lớn, là một trong 10 
tỉnh có số lượng đàn trâu lớn nhất cả nước, 
chất lượng và giá trị dinh dưỡng thịt trâu 
của tỉnh được đánh giá cao. Thịt trâu và 
các sản phẩm từ thịt đã đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng trong tỉnh và cung cấp số lượng 
trâu giống, thương phẩm và các sản phẩm 
từ thịt trâu tới các tỉnh lân cận.

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 sắn 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 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 

quyết thủ tục hánh chính đảm bảo kết nối 
với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp tra cứu, tìm kiếm, trao đổi thông tin 
và thực hiện dịch vụ công trực tuyến với 
quan điểm “Lấy người dân, doanh nghiệp 
làm trung tâm”...v.v. Phấn đấu đến năm 
2025 tỉnh Ðiện Biên hoàn thành xây dựng 
Chính quyền điện tử ở cả 3 cấp và hướng 
tới Chính quyền số, Ðô thị thông minh; 
đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện các 

kế hoạch, đề án Chuyển đổi số của tỉnh 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên, góp phần thực 
hiện thắng lợi Chương trình Chuyển đổi số 
quốc gia theo Quyết định 749/QÐ-TTg ngày 
3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị 
quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của 
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Trọng Chiến 
Sở Thông tin và Truyền thông



Thông tin KHOA HỌC 
& CÔNG NGHỆ  

Số 4/2022

37

TRAO ĐỔI PHẢN ÁNH

phí Khuyến nông Trung 
ương. Trung tâm Khuyến 
nông - Giống cây trồng, 
vật nuôi Điện Biên thực 
hiện dự án Dự án “Xây 
dựng mô hình vỗ béo 
trâu thịt và xử lý chất 
thải chăn nuôi bằng chế 
phẩm sinh học” được 
triển khai trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên đã góp 
phần nâng cao trình độ 
của người dân trong áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật 
vào chăn nuôi. Nguồn 
thức ăn thô xanh sẵn 
có tại địa phương được 
sử dụng tối ưu, kết hợp 
thức ăn hỗn hợp vỗ béo 
cho trâu và sử dụng chế 
phẩm để ủ phân giúp giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường tăng chất dinh dưỡng trong phân 
bón để giúp tăng năng suất, chất lượng cho 
cây trồng. Từ đó thúc đẩy nền chăn nuôi 
trâu thịt của tỉnh phát triển bền vững, thúc 
đẩy chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, cơ cấu 
ngành nông nghiệp của tỉnh. 

Dự án được triển khai với quy mô: 50 
hộ ( Pú Nhung: 20 hộ, Quài Nưa: 30 hộ); vỗ 
béo 126 trâu. Trong quá trình triển khai dự 
án cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến 
nông - Giống cây trồng, vật nuôi Điện Biên 
tiến hành họp dân chọn điểm, chọn hộ. 
Lựa chọn địa điểm để thực hiện mô hình 
trình diễn phù hợp với nội dung, yêu cầu 
kỹ thuật mô hình; chủ hộ được chọn chưa 
nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào 
của ngân sách nhà nước cho cùng một nội 
dung của mô hình; có đối tượng trâu vỗ 
béo, có chuồng trại đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật, diện tích cuồng phù hợp với quy mô; 
có địa điểm ủ phân xử lý chất thải xử lý 
môi trường theo qui định của dự án để làm 
nguồn phân bón hữu cơ cho các loại cây 
trồng tại địa phương; có nguyện vọng tham 
gia mô hình; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm 
cho các hộ khác để nhân rộng mô hình. 
Ưu tiên hộ có hướng phát triển chăn nuôi 
tập trung sản xuất hàng hóa; cam kết đầu 
tư xây dựng mô hình, đầu tư vốn đối ứng 
cho mô hình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 
và dự án. Khi tham gia mô hình người dân 
được hỗ trợ: 100% vật tư thiết yếu sử dụng 
trong 03 tháng vỗ béo trâu, gồm: thuốc tẩy 
ngoại ký sinh trùng (1 liều/con); thuốc tẩy 
nội ký sinh trùng (1 liều/con); thức ăn hỗn 
hợp cho trâu (270 kg/con); chế phẩm sinh 
học xử lý chất thải (0,75 lít/con).

Sau 06 tháng thực hiện dự án, đã xây 
dựng thành công 01 mô hình vỗ béo trâu 
thịt tại 02 điểm trình diễn, quy mô 126 

Ông Quàng Văn Lợi (áo xanh) - bản Bó Giáng - xã Quài Nưa - 
huyện Tuần Giáo đang cho trâu ăn.

Ảnh: Khắc Tân
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con, 50 hộ dân tham gia. Người dân tuân 
thủ theo hướng dẫn kỹ thuật, chính quyền 
địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để 
triển khai dự án theo kế hoạch đề ra.  Khả 
năng tăng trọng của trâu loại thải đạt bình 
quân 768 g/con/ngày. 100% số hộ tham 
gia dự án xử lý chất thải chăn nuôi bằng 
chế phẩm sinh học thu được  hơn 9.000 kg 
phân hữu cơ vi sinh giàu dinh dưỡng bón 
cho cây trồng. Thu gom và xử lý được hơn 
100 tấn phân và chất thải chăn nuôi xả 
thải ra môi trường. Đã tổ chức thành công 
04 lớp tập huấn kỹ thuật trong mô hình, 
nội dung: kỹ thuật vỗ béo trâu thịt và xử 
lý chất thải trong chăn nuôi; kỹ thuật xử lý 
chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh 
học. Nội dung chuyển tải dễ hiểu phù hợp 
nên người tân tiếp cận tốt, chăn nuôi vỗ 
béo thành công, xử lý chất thải hiệu quả.Tổ 
chức 02 lớp tập huấn ngoài mô hình, nội 
dung: kỹ thuật vỗ béo trâu thịt và xử lý chất 
thải chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học. 
Được học viên đánh giá cao trong công tác 
tổ chức, chương trình nội dung bài giảng, 
trình độ giảng viên. Kết quả học tập cuối 
khóa đạt 94% khá giỏi. Có 11 hộ dân ngoài 
mô hình sau khi tham gia hội nghị sơ kết 
và tập huấn ngoại mô hình đã áp dụng quy 
trình kỹ thuật vào vỗ béo 23 con trâu tại 
gia đình.

Như vậy việc áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào vỗ béo trâu sẽ giúp người 
dân tăng hiệu quả kinh tế lên trung bình 
19,85% so với không áp dụng tiến bộ kỹ 
thuật. Mặt khác xử lý hiệu quả vấn nạn ô 
nhiễm môi trường trong chăn nuôi. 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 nhân 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 đã góp phần thay đổi hành vi, tập 
quán đốt rơm rạ ảnh hưởng tới môi trường 
đồng thời tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản 
phẩm nâng cao hiệu quả chăn nuôi, tạo môi 
trường 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 xâu 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


