




kinh tế xã hội của tỉnh Thái 
Nguyên. Các chương trình, kế 
hoạch dài hạn, triển khai trong 
cả giai đoạn, vì thế để triển 
khai được hiệu quả đòi hỏi phải 
quyết tâm, phân bố nguồn lực 
và thời gian hợp lý.

Công tác quản lý nhà nước 
về khoa học và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh trong xu thế của 
chuyển đổi số, đặt ra yêu cầu rất cao cho các 
nhà quản lý. Mỗi lĩnh vực quản lý có đặc thù 
riêng, chuyển đổi số thế nào? Chuyển đổi ở 
công đoạn nào, chuyển đổi số sao cho hiệu 
quả là vấn đề không đơn giản. Thực hiện 
chuyển đổi số trong quy trình quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh 
ứng dụng các công nghệ công nghệ lõi, công 
nghệ nền tảng vào các ngành sản xuất của 
tỉnh Thái Nguyên sẽ được ưu tiên thực hiện 
trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Để thực hiện tốt chức năng cung cấp 
dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp 
công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, 
năm 2022 này Sở Khoa học và Công nghệ 
tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính, nâng tỷ lệ các thủ tục hành chính 
được giải quyết ở mức độ 4. Tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá 
nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và 
Công nghệ. Nâng cao chất lượng dịch vụ sự 
nghiệp công như kiểm định, hiệu chuẩn, đo 

lường,… hiện có. Đồng thời mở rộng khả năng 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Là một sở thực hiện chức năng quản lý 
đa lĩnh vực, việc tập trung nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức, viên chức cũng là 
yêu cầu đặt ra cho tập thể lãnh đạo Sở. Việc 
cập nhật kiến thức mới phải được thực hiện 
thường xuyên đối với đội ngũ công chức, 
viên chức, nhất là đội ngũ công chức - những 
người trực tiếp tham mưu xây dựng cơ chế, 
chính sách, thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng 
dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn 
bức xạ và hạt nhân; thông tin và thống kê 
khoa học và công nghệ.  

Quyết tâm mới, khí thế mới, sức mạnh 
mới sẽ là nền tảng quan trọng để có sáng 
tạo - là mấu chốt để tập thể Sở Khoa học và 
Công nghệ cùng chung tay đóng góp cho 
tăng trưởng, cho sự phát triển bền vững của 
tỉnh Thái Nguyên. 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Năm 2021 vừa khép lại với nhiều dấu ấn 
quan trọng của tập thể công chức, viên chức 
và người lao động trong toàn Sở Khoa học 
và Công nghệ. Một năm vượt qua mọi khó 
khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 
giao, tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, 
đề án, chương trình, kế hoạch lớn, tạo ra 
định hướng quan trọng cho hoạt động khoa 
học và công nghệ giai đoạn 2021-2025, 
tầm nhìn 2030.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt 
được của năm 2021, ngay từ những ngày 
đầu tiên của năm Nhâm Dần này, tập thể 
lãnh đạo Sở cùng công chức các phòng 
chuyên môn chủ động, sáng tạo triển khai 
các nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương 

trình lớn đã được phê duyệt. Các nghị quyết, 
đề án, chương trình, kế hoạch thuộc các lĩnh 
vực: Phát triển công nghệ cao; nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đổi 
mới công nghệ; ứng dụng năng lượng 
nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; 
hỗ trợ và phát triển tổ chức và doanh 
nghiệp KH&CN; nâng cao năng suất dựa 
trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo; 
phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm 
chủ lực; cải cách hành chính…  

Mỗi kế hoạch, chương trình, đề án thuộc 
các lĩnh vực riêng, có tính chất, yêu cầu 
riêng, nhưng phải bảo đảm sự đồng bộ, 
thống nhất và tính liên kết, liên thông giữa 
các ngành, các lĩnh vực, tạo nên một chỉnh 
thể hoàn chỉnh đóng góp cho sự phát triển 
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CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO THỰC HIỆN CÁC ĐỊNH HƯỚNG 
LỚN TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

ThS. PHẠM THỊ HIỀN - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN



kinh tế xã hội của tỉnh Thái 
Nguyên. Các chương trình, kế 
hoạch dài hạn, triển khai trong 
cả giai đoạn, vì thế để triển 
khai được hiệu quả đòi hỏi phải 
quyết tâm, phân bố nguồn lực 
và thời gian hợp lý.

Công tác quản lý nhà nước 
về khoa học và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh trong xu thế của 
chuyển đổi số, đặt ra yêu cầu rất cao cho các 
nhà quản lý. Mỗi lĩnh vực quản lý có đặc thù 
riêng, chuyển đổi số thế nào? Chuyển đổi ở 
công đoạn nào, chuyển đổi số sao cho hiệu 
quả là vấn đề không đơn giản. Thực hiện 
chuyển đổi số trong quy trình quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ; Đẩy mạnh 
ứng dụng các công nghệ công nghệ lõi, công 
nghệ nền tảng vào các ngành sản xuất của 
tỉnh Thái Nguyên sẽ được ưu tiên thực hiện 
trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Để thực hiện tốt chức năng cung cấp 
dịch vụ hành chính công và dịch vụ sự nghiệp 
công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, 
năm 2022 này Sở Khoa học và Công nghệ 
tập trung rà soát, đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính, nâng tỷ lệ các thủ tục hành chính 
được giải quyết ở mức độ 4. Tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và cá 
nhân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và 
Công nghệ. Nâng cao chất lượng dịch vụ sự 
nghiệp công như kiểm định, hiệu chuẩn, đo 

lường,… hiện có. Đồng thời mở rộng khả năng 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Là một sở thực hiện chức năng quản lý 
đa lĩnh vực, việc tập trung nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức, viên chức cũng là 
yêu cầu đặt ra cho tập thể lãnh đạo Sở. Việc 
cập nhật kiến thức mới phải được thực hiện 
thường xuyên đối với đội ngũ công chức, 
viên chức, nhất là đội ngũ công chức - những 
người trực tiếp tham mưu xây dựng cơ chế, 
chính sách, thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng 
dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn 
bức xạ và hạt nhân; thông tin và thống kê 
khoa học và công nghệ.  

Quyết tâm mới, khí thế mới, sức mạnh 
mới sẽ là nền tảng quan trọng để có sáng 
tạo - là mấu chốt để tập thể Sở Khoa học và 
Công nghệ cùng chung tay đóng góp cho 
tăng trưởng, cho sự phát triển bền vững của 
tỉnh Thái Nguyên. 
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Năm 2021 vừa khép lại với nhiều dấu ấn 
quan trọng của tập thể công chức, viên chức 
và người lao động trong toàn Sở Khoa học 
và Công nghệ. Một năm vượt qua mọi khó 
khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 
giao, tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, 
đề án, chương trình, kế hoạch lớn, tạo ra 
định hướng quan trọng cho hoạt động khoa 
học và công nghệ giai đoạn 2021-2025, 
tầm nhìn 2030.

Tiếp tục phát huy những thành tích đạt 
được của năm 2021, ngay từ những ngày 
đầu tiên của năm Nhâm Dần này, tập thể 
lãnh đạo Sở cùng công chức các phòng 
chuyên môn chủ động, sáng tạo triển khai 
các nghị quyết, kế hoạch, đề án, chương 

trình lớn đã được phê duyệt. Các nghị quyết, 
đề án, chương trình, kế hoạch thuộc các lĩnh 
vực: Phát triển công nghệ cao; nghiên cứu, 
phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đổi 
mới công nghệ; ứng dụng năng lượng 
nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; 
hỗ trợ và phát triển tổ chức và doanh 
nghiệp KH&CN; nâng cao năng suất dựa 
trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo; 
phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm 
chủ lực; cải cách hành chính…  

Mỗi kế hoạch, chương trình, đề án thuộc 
các lĩnh vực riêng, có tính chất, yêu cầu 
riêng, nhưng phải bảo đảm sự đồng bộ, 
thống nhất và tính liên kết, liên thông giữa 
các ngành, các lĩnh vực, tạo nên một chỉnh 
thể hoàn chỉnh đóng góp cho sự phát triển 

trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

Hướng dẫn các Doanh nghiệp tiềm năng phát triển thành
 Doanh nghiệp KH&CN 



trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít 

nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai 

đoạn đến năm 2030. Hơn nữa, 1 trong 6 

nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án 

996 là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp 

dụng Chương trình đảm bảo đo lường. 

Để triển khai Đề án 996 tại tỉnh Thái 

Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 

và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện.

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ 

đã tổ chức khảo sát và lựa chọn được 03 

doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Gang 

thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc 

Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt để hỗ trợ xây 

dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ 

tại Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021. Đây cũng là 03 doanh nghiệp 

đầu tiên trong cả nước đã ban hành được 

Chương trình đảm bảo đo lường. Chương 

trình này đã được Sở Khoa học và Công 

nghệ tổ chức công bố ngày 15/12/2021 

và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp 

này triển khai thực hiện Chương trình đến 

hết năm 2025.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả 

Chương trình đảm bảo đo lường sẽ mang lại 

cho doanh nghiệp hiệu quả về kinh tế, xã 

hội, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 3 

GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP

ThS. NGUYỄN TIẾN DŨNG
Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ

Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật chính xác, là hoạt động không thể 

thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản 

xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an 

ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất 

và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công 

bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các 

giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; 

đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi 

trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc 

lực góp phần nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế 

quốc tế.

Nhằm tăng cường hoạt động đo lường 

gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp, Thủ 

tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê 

duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 

động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề 

án 996). Đề án 996 sẽ tập trung hỗ trợ 

doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh 

vực ưu tiên triển khai áp dụng hiệu quả 

Chương trình đảm bảo đo lường để nâng 

cao năng suất, chất lượng và sức cạnh 

tranh của sản phẩm, hàng hoá. 

Để triển khai Đề án 996, Bộ Khoa học 

và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 

3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về 

việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng 

cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 

Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn 

xây dựng và triển khai thực hiện Chương 

trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. 

Chương trình đảm bảo đo lường tại 

doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt, cốt 

lõi của Đề án 996. Mục tiêu cụ thể của các 

giai đoạn triển khai Đề án 996 đều đề cập 

đến việc triển khai Chương trình đảm bảo 

đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp 
Sở KH&CN khảo sát hoạt động đảm bảo đo lường tại Công ty Xăng dầu Bắc Thái

trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

tế. Cụ thể là:

- Thứ nhất, hiệu quả kinh tế hàng năm 

được thực hiện thông qua các chỉ tiêu: 

Giảm tổn thất kinh tế của doanh nghiệp 

do rà soát, hoàn thiện, loại trừ, khắc phục 

các hạn chế, tồn tại trong thực hiện việc 

kiểm định, hiệu chuẩn, sử dụng chuẩn đo 

lường, phương tiện, thiết bị đo, thử 

nghiệm, kiểm tra và việc thực hiện các 

phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra 

hiện đang áp dụng; giảm chi phí nghiên 

cứu và vận hành quá trình sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp do đổi mới, áp 

dụng phương pháp đo mới, sử dụng chuẩn 

đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử 

nghiệm, kiểm tra mới có chất lượng và 

công nghệ cao hơn; đánh giá mức độ tiết 

kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân 

công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản 

phẩm, dịch vụ; tăng cường kiểm soát chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

- Thứ hai, hiệu quả xã hội được thực 

hiện thông qua mức độ tăng cường kiểm 

soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an 

toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thứ ba, mức độ tăng cường hội nhập 

được thực hiện thông qua mức độ nâng cao 

năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, 

hàng hóa toàn cầu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả Đề án 996 tại tỉnh Thái Nguyên, trong 

thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 

tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nội 

dung chủ yếu sau đây:

 - Xây dựng các cơ chế, chính sách tạo 

thuận lợi cho hoạt động đo lường, tập 

trung vào các nội dung hỗ trợ doanh 

nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền 

thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn 

xã hội về vai trò quan trọng của hoạt động 

đo lường trong sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng.

- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây 

dựng và triển khai hiệu quả Chương trình 

đảm bảo đo lường để gia tăng hiệu quả về 

sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, 

chất lượng, từng bước tham gia vào chuỗi 

cung cấp sản phẩm, hàng hoá toàn cầu; 

tăng cường năng lực của các tổ chức cung 

cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm để đáp ứng nhu cầu về đo lường 

của xã hội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG 



trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít 

nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai 

đoạn đến năm 2030. Hơn nữa, 1 trong 6 

nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án 

996 là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp 

dụng Chương trình đảm bảo đo lường. 

Để triển khai Đề án 996 tại tỉnh Thái 

Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 

và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện.

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ 

đã tổ chức khảo sát và lựa chọn được 03 

doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Gang 

thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc 

Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt để hỗ trợ xây 

dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ 

tại Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021. Đây cũng là 03 doanh nghiệp 

đầu tiên trong cả nước đã ban hành được 

Chương trình đảm bảo đo lường. Chương 

trình này đã được Sở Khoa học và Công 

nghệ tổ chức công bố ngày 15/12/2021 

và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp 

này triển khai thực hiện Chương trình đến 

hết năm 2025.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả 

Chương trình đảm bảo đo lường sẽ mang lại 

cho doanh nghiệp hiệu quả về kinh tế, xã 

hội, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc 
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Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật chính xác, là hoạt động không thể 

thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản 

xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an 

ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất 

và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công 

bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các 

giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; 

đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi 

trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc 

lực góp phần nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế 

quốc tế.

Nhằm tăng cường hoạt động đo lường 

gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp, Thủ 

tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê 

duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 

động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề 

án 996). Đề án 996 sẽ tập trung hỗ trợ 

doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh 

vực ưu tiên triển khai áp dụng hiệu quả 

Chương trình đảm bảo đo lường để nâng 

cao năng suất, chất lượng và sức cạnh 

tranh của sản phẩm, hàng hoá. 

Để triển khai Đề án 996, Bộ Khoa học 

và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 

3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về 

việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng 

cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 

Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn 

xây dựng và triển khai thực hiện Chương 

trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. 

Chương trình đảm bảo đo lường tại 

doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt, cốt 

lõi của Đề án 996. Mục tiêu cụ thể của các 

giai đoạn triển khai Đề án 996 đều đề cập 

đến việc triển khai Chương trình đảm bảo 

đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp 

trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

tế. Cụ thể là:

- Thứ nhất, hiệu quả kinh tế hàng năm 

được thực hiện thông qua các chỉ tiêu: 

Giảm tổn thất kinh tế của doanh nghiệp 

do rà soát, hoàn thiện, loại trừ, khắc phục 

các hạn chế, tồn tại trong thực hiện việc 

kiểm định, hiệu chuẩn, sử dụng chuẩn đo 

lường, phương tiện, thiết bị đo, thử 

nghiệm, kiểm tra và việc thực hiện các 

phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra 

hiện đang áp dụng; giảm chi phí nghiên 

cứu và vận hành quá trình sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp do đổi mới, áp 

dụng phương pháp đo mới, sử dụng chuẩn 

đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử 

nghiệm, kiểm tra mới có chất lượng và 

công nghệ cao hơn; đánh giá mức độ tiết 

kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân 

công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản 

phẩm, dịch vụ; tăng cường kiểm soát chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

- Thứ hai, hiệu quả xã hội được thực 

hiện thông qua mức độ tăng cường kiểm 

soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an 

toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thứ ba, mức độ tăng cường hội nhập 

được thực hiện thông qua mức độ nâng cao 

năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, 

hàng hóa toàn cầu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả Đề án 996 tại tỉnh Thái Nguyên, trong 

thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 

tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nội 

dung chủ yếu sau đây:

 - Xây dựng các cơ chế, chính sách tạo 

thuận lợi cho hoạt động đo lường, tập 

trung vào các nội dung hỗ trợ doanh 

nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền 

thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn 

xã hội về vai trò quan trọng của hoạt động 

đo lường trong sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng.

- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây 

dựng và triển khai hiệu quả Chương trình 

đảm bảo đo lường để gia tăng hiệu quả về 

sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, 

chất lượng, từng bước tham gia vào chuỗi 

cung cấp sản phẩm, hàng hoá toàn cầu; 

tăng cường năng lực của các tổ chức cung 

cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm để đáp ứng nhu cầu về đo lường 

của xã hội.

Sở KH&CN khảo sát hoạt động đảm bảo đo lường tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt



trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít 

nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai 

đoạn đến năm 2030. Hơn nữa, 1 trong 6 

nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án 

996 là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp 

dụng Chương trình đảm bảo đo lường. 

Để triển khai Đề án 996 tại tỉnh Thái 

Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 

và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện.

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ 

đã tổ chức khảo sát và lựa chọn được 03 

doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Gang 

thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc 

Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt để hỗ trợ xây 

dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ 

tại Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021. Đây cũng là 03 doanh nghiệp 

đầu tiên trong cả nước đã ban hành được 

Chương trình đảm bảo đo lường. Chương 

trình này đã được Sở Khoa học và Công 

nghệ tổ chức công bố ngày 15/12/2021 

và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp 

này triển khai thực hiện Chương trình đến 

hết năm 2025.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả 

Chương trình đảm bảo đo lường sẽ mang lại 

cho doanh nghiệp hiệu quả về kinh tế, xã 

hội, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc 
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Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật chính xác, là hoạt động không thể 

thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản 

xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an 

ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất 

và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công 

bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các 

giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; 

đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi 

trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc 

lực góp phần nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế 

quốc tế.

Nhằm tăng cường hoạt động đo lường 

gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp, Thủ 

tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê 

duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 

động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề 

án 996). Đề án 996 sẽ tập trung hỗ trợ 

doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh 

vực ưu tiên triển khai áp dụng hiệu quả 

Chương trình đảm bảo đo lường để nâng 

cao năng suất, chất lượng và sức cạnh 

tranh của sản phẩm, hàng hoá. 

Để triển khai Đề án 996, Bộ Khoa học 

và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 

3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về 

việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng 

cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 

Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn 

xây dựng và triển khai thực hiện Chương 

trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. 

Chương trình đảm bảo đo lường tại 

doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt, cốt 

lõi của Đề án 996. Mục tiêu cụ thể của các 

giai đoạn triển khai Đề án 996 đều đề cập 

đến việc triển khai Chương trình đảm bảo 

đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp 

trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

tế. Cụ thể là:

- Thứ nhất, hiệu quả kinh tế hàng năm 

được thực hiện thông qua các chỉ tiêu: 

Giảm tổn thất kinh tế của doanh nghiệp 

do rà soát, hoàn thiện, loại trừ, khắc phục 

các hạn chế, tồn tại trong thực hiện việc 

kiểm định, hiệu chuẩn, sử dụng chuẩn đo 

lường, phương tiện, thiết bị đo, thử 

nghiệm, kiểm tra và việc thực hiện các 

phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra 

hiện đang áp dụng; giảm chi phí nghiên 

cứu và vận hành quá trình sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp do đổi mới, áp 

dụng phương pháp đo mới, sử dụng chuẩn 

đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử 

nghiệm, kiểm tra mới có chất lượng và 

công nghệ cao hơn; đánh giá mức độ tiết 

kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân 

công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản 

phẩm, dịch vụ; tăng cường kiểm soát chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

- Thứ hai, hiệu quả xã hội được thực 

hiện thông qua mức độ tăng cường kiểm 

soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an 

toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thứ ba, mức độ tăng cường hội nhập 

được thực hiện thông qua mức độ nâng cao 

năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, 

hàng hóa toàn cầu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả Đề án 996 tại tỉnh Thái Nguyên, trong 

thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 

tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nội 

dung chủ yếu sau đây:

 - Xây dựng các cơ chế, chính sách tạo 

thuận lợi cho hoạt động đo lường, tập 

trung vào các nội dung hỗ trợ doanh 

nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền 

thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn 

xã hội về vai trò quan trọng của hoạt động 

đo lường trong sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng.

- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây 

dựng và triển khai hiệu quả Chương trình 

đảm bảo đo lường để gia tăng hiệu quả về 

sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, 

chất lượng, từng bước tham gia vào chuỗi 

cung cấp sản phẩm, hàng hoá toàn cầu; 

tăng cường năng lực của các tổ chức cung 

cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm để đáp ứng nhu cầu về đo lường 

của xã hội.

Sở KH&CN công bố và tiếp nhận Chương trình đảm bảo đo lường tại Công ty cổ phần 
Gang thép Thái Nguyên



trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít 

nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai 

đoạn đến năm 2030. Hơn nữa, 1 trong 6 

nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án 

996 là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp 

dụng Chương trình đảm bảo đo lường. 

Để triển khai Đề án 996 tại tỉnh Thái 

Nguyên, UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/3/2020 

và giao cho Sở Khoa học và Công nghệ 

chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức thực hiện.

Năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ 

đã tổ chức khảo sát và lựa chọn được 03 

doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Gang 

thép Thái Nguyên, Công ty Xăng dầu Bắc 

Thái, Hợp tác xã chè Hảo Đạt để hỗ trợ xây 

dựng Chương trình đảm bảo đo lường theo 

hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ 

tại Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021. Đây cũng là 03 doanh nghiệp 

đầu tiên trong cả nước đã ban hành được 

Chương trình đảm bảo đo lường. Chương 

trình này đã được Sở Khoa học và Công 

nghệ tổ chức công bố ngày 15/12/2021 

và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp 

này triển khai thực hiện Chương trình đến 

hết năm 2025.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả 

Chương trình đảm bảo đo lường sẽ mang lại 

cho doanh nghiệp hiệu quả về kinh tế, xã 

hội, năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc 
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Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật chính xác, là hoạt động không thể 

thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản 

xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an 

ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất 

và chính xác sẽ góp phần đảm bảo công 

bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các 

giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; 

đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi 

trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc 

lực góp phần nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế 

quốc tế.

Nhằm tăng cường hoạt động đo lường 

gắn chặt với hoạt động doanh nghiệp, Thủ 

tưởng Chính phủ đã ban hành Quyết định 

số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 phê 

duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 

động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 

nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề 

án 996). Đề án 996 sẽ tập trung hỗ trợ 

doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh 

vực ưu tiên triển khai áp dụng hiệu quả 

Chương trình đảm bảo đo lường để nâng 

cao năng suất, chất lượng và sức cạnh 

tranh của sản phẩm, hàng hoá. 

Để triển khai Đề án 996, Bộ Khoa học 

và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 

3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về 

việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực 

sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng 

cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 và 

Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 

17/3/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn 

xây dựng và triển khai thực hiện Chương 

trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. 

Chương trình đảm bảo đo lường tại 

doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt, cốt 

lõi của Đề án 996. Mục tiêu cụ thể của các 

giai đoạn triển khai Đề án 996 đều đề cập 

đến việc triển khai Chương trình đảm bảo 

đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp 

trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

tế. Cụ thể là:

- Thứ nhất, hiệu quả kinh tế hàng năm 

được thực hiện thông qua các chỉ tiêu: 

Giảm tổn thất kinh tế của doanh nghiệp 

do rà soát, hoàn thiện, loại trừ, khắc phục 

các hạn chế, tồn tại trong thực hiện việc 

kiểm định, hiệu chuẩn, sử dụng chuẩn đo 

lường, phương tiện, thiết bị đo, thử 

nghiệm, kiểm tra và việc thực hiện các 

phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm tra 

hiện đang áp dụng; giảm chi phí nghiên 

cứu và vận hành quá trình sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp do đổi mới, áp 

dụng phương pháp đo mới, sử dụng chuẩn 

đo lường, phương tiện, thiết bị đo, thử 

nghiệm, kiểm tra mới có chất lượng và 

công nghệ cao hơn; đánh giá mức độ tiết 

kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân 

công, giảm thất thoát, giảm giá thành sản 

phẩm, dịch vụ; tăng cường kiểm soát chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

- Thứ hai, hiệu quả xã hội được thực 

hiện thông qua mức độ tăng cường kiểm 

soát phát thải ra môi trường; bảo đảm an 

toàn lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Thứ ba, mức độ tăng cường hội nhập 

được thực hiện thông qua mức độ nâng cao 

năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm, 

hàng hóa toàn cầu.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả Đề án 996 tại tỉnh Thái Nguyên, trong 

thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 

tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nội 

dung chủ yếu sau đây:

 - Xây dựng các cơ chế, chính sách tạo 

thuận lợi cho hoạt động đo lường, tập 

trung vào các nội dung hỗ trợ doanh 

nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền 

thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn 

xã hội về vai trò quan trọng của hoạt động 

đo lường trong sản xuất, kinh doanh, tiêu 

dùng.

- Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xây 

dựng và triển khai hiệu quả Chương trình 

đảm bảo đo lường để gia tăng hiệu quả về 

sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, 

chất lượng, từng bước tham gia vào chuỗi 

cung cấp sản phẩm, hàng hoá toàn cầu; 

tăng cường năng lực của các tổ chức cung 

cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 

nghiệm để đáp ứng nhu cầu về đo lường 

của xã hội.
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CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC 
CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH 

TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Được thành lập năm 2002, trải qua 20 
năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
(Liên hiệp hội Thái Nguyên) đã thực sự trở 
thành ngôi nhà chung của trí thức khoa học 
và công nghệ (KH&CN) tỉnh Thái Nguyên, 
tập hợp, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp trí 
thức trên địa bàn Tỉnh, không phân biệt lứa 
tuổi và lĩnh vực hoạt động, bước đầu đã 
phát huy được trí tuệ và sức sáng tạo của 
đội ngũ trí thức KH&CN vào xây dựng tỉnh 
Thái Nguyên. Tổ chức Liên hiệp hội ngày 
càng phát triển cả về số lượng hội thành 
viên, hội viên và phạm vi hoạt động: khi mới 
thành lập (năm 2002), Liên hiệp hội gồm 
18 hội thành viên với 400 hội viên, đến nay 
(2/2022) đã có 26 hội thành viên với 
50.270 hội viên; phạm vi hoạt động được 
mở rộng ra tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội và nội dung hoạt động ngày càng 
thiết thực hơn.

Trong những năm qua, ngoài thực hiện 
tốt nhiệm vụ  được Đảng và nhà nước giao 
trong lãnh đạo, quản lí nhà nước, điều hành 
xã hội …,  đội ngũ trí thức Liên hiệp hội Thái 
Nguyên đã tham gia tích cực vào các loại 
hình hoạt động KH&CN khác nhau phù hợp 
với trình độ, năng lực chuyên môn, khả 

năng của từng trí thức, góp phần triển khai 
có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ, hoạt động truyền 
thông – phổ biến kiến thức khoa học kỹ 
thuật đến cộng đồng, hoạt động sáng tạo 
kỹ thuật, đặc biệt trong hoạt động tư vấn 
và phản biện xã hội (TV&PBXH). Giai đoạn 
2004 – 2015, hoạt động TV&PBXH chỉ 
dừng ở mức tham gia đóng góp ý kiến vào 
chủ trương, đường lối chính sách theo yêu 
cầu của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền  
hoặc cử cán bộ tham gia các hội đồng tư 
vấn, thẩm định. Từ năm 2016 đến nay, trí 
thức Liên hiệp hội đã tiến hành hoạt động 
tư vấn, phản biện độc lập một số vấn đề: 
“Tư vấn, phản biện các chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân 
tộc thiểu số”, “ Đánh giá hệ thống cơ chế 
chính sách về KH&CN của tỉnh Thái 
Nguyên”, “Tư vấn, phản biện về quy hoạch 
phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Nguyên 
đến năm 2030”, “Đánh giá hệ thống cơ chế 
chính sách về giáo dục và đào tạo vùng dân 
tộc thiểu số”; “Nhận diện và xác định các 
giải pháp cụ thể nhằm góp phần thúc đẩy 
kinh tế tỉnh Thái Nguyên phát triển bền 
vững đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030” ... 
Những ý kiến TV&PBXH đã thể hiện được 

trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

ThS. Hoàng Ngân – Tổng thư ký Liên hiệp các Hội 
KH&KT Tỉnh Thái Nguyên
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trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

Hội thảo "Tác động của các Đề án phát triển chè đến hiện trạng ngành chè Thái Nguyên và các cơ chế 
chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm chè giai đoạn 2021-2030” do Liên hiệp các Hội KH&KT Tỉnh 

tổ chức tháng 9/2021
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trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.
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trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.
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trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ MỚI - NỀN TẢNG CỐT LÕI XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU 

BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN 
TS. Lê Thị Hương Lan

Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là 
Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt Quốc gia; 
Bệnh viện là cơ sở thực hành chính của 
Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và các 
trường Đại học cao đẳng khối ngành sức 
khỏe. Thực hiện nhiệm vụ chính của Bệnh 
viện là khám chữa bệnh nội - ngoại trú đa  
khoa chuyên sâu; đào tạo, chỉ đạo tuyến - 
chuyển giao công nghệ y tế cho khu vực và 
hợp tác quốc tế. Trong thời gian qua, đội 
ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện luôn cố gắng, 
nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, 
vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, nghiên 
cứu khoa học ứng dụng - triển khai nhiều kỹ 
thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu áp dụng 
trong công tác chăm sóc và điều trị cho 
người bệnh. Bệnh viện luôn coi trọng công 

tác nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng các 
thành tựu khoa học và công nghệ, đây là 
nền tảng cốt lõi xây dựng thương hiệu Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên ngày càng 
phát triển lớn mạnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 
đang có những diễn biến rất phức tạp, Bệnh 
viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa 
khám chữa bệnh điều trị cho người bệnh, 
vừa thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. 
Bên cạnh công tác phòng chống dịch, Bệnh 
viện cũng đặc biệt chú trọng phát triển các 
hoạt động chuyên môn, tập trung các chiến 
lược phát triển khoa học kỹ thuật, xứng 
đáng với vai trò của Bệnh viện hạng đặc 
biệt, đơn vị đã triển khai và thực hiện thành 
công nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, trở 

thành kỹ thuật thường quy như: Ghép thận, 
Phẫu thuật thay khớp vai, khớp háng, nội 
soi khớp khuỷu, thay thân đốt sống, phẫu 
thuật u sọ não, cột sống; Can thiệp mạch 
vành, kỹ thuật hồi sức ECMO, hạ thân nhiệt 
chỉ huy, lọc máu – thay huyết tương, can 
thiệp rối loạn phát triển ở trẻ em, cấp cứu 
đột quỵ não, nút các dị dạng mạch máu não 
và điều trị các bệnh bệnh lý nội khoa 
chuyên sâu khác: cơ xương khớp, nội tiết, 
ung thư... Tổ chức đào tạo đại học, sau đại 
học và khám chữa bệnh từ xa trong phạm vi 
toàn quốc, hàng năm chuyển giao các kỹ 
thuật cho các Bệnh viện tuyến dưới theo 
hình thức chuyển giao tại chỗ, góp phần 
giảm tải cho tuyến trên.

Trong nhiều năm qua, được sự quan 
tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh Thái 
Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ về chủ 
trương thúc đẩy hoạt động khoa học công 
nghệ trong lĩnh vực Y dược, nhằm nghiên 

cứu áp dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên 
tiến vào thực tiễn. Đó là cơ sở thúc đẩy hoạt 
động khoa học công nghệ của Bệnh viện. 
Phong trào nghiên cứu khoa học và công 
nghệ được Bệnh viện triển khai dưới nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng ở các lĩnh vực 
từ chuyên môn sâu, công nghệ tiên tiến 
trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, quản lý 
chất lượng Bệnh viện đến công tác điều 
dưỡng, áp dụng số hóa trong bệnh viện … đã 
nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích 
cực, sôi nổi của các cán bộ y tế với hàng 
trăm nghiên cứu cấp cấp cơ sở mỗi năm. 
Trong đó, rất nhiều mô hình mới, sáng kiến, 
giải pháp khoa học và công nghệ có tính ứng 
dụng thực tiễn cao, đặc biệt là những 
phương pháp mới, ứng dụng mới góp phần 
nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc 
và điều trị cho người bệnh. Có thể kể đến 
các dự án, đề tài mang lại giá trị rất lớn 
trong chẩn đoán, tiên lượng và điều trị 

mang lại lợi ích cho người dân Thái Nguyên 
và các Tỉnh khu vực miền núi phía Bắc trong 
10 năm trở lại đây đã nghiệm thu và triển 
khai ứng dụng rộng rãi: Dự án triển khai kỹ 
thuật mổ tim kín, mổ tim hở; Tái tạo dây 
chằng chéo, thay khớp gối, khớp háng; Đề 
tài phẫu thuật chuyển vạt, tái tạo da vi 
phẫu; Ghép thận từ người cho sống; Điều trị 
ung thư cổ tử cung sớm bằng kỹ thuật giao 
điện; phối hợp với Trường Đại học Khoa học 
sản xuất bộ kít xét nghiệm SarCov2. Bên 
cạnh đó nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, 
cấp tỉnh ở các lĩnh vực tiếp tục đang được 
thực hiện: Phát hiện đột biến gen gây khiếm 
thính bẩm sinh; Phát hiện tiền sản giật sớm 
trong quý I thai kỳ; Sử dụng dao Ligasure 
điều trị ung thư tuyến giáp nội soi; Triển 
khai kỹ thuật multiplex PCR phát hiện đa 
tác nhân gây bệnh: đặc biệt là sự biến đổi 
của các virus hiện nay trong đó có SarCoV2; 
Tán sỏi ngoài cơ thể đường hầm nhỏ; Dinh 
dưỡng học đường áp dụng kinh nghiệm mô 
hình từ Nhật Bản…

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó 
khăn do tác động của đại dịch COVID-19, 
tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch về khám, 

chữa bệnh của Bệnh viện  đạt 114% so với 
kế hoạch. Với những kết quả tích cực, rất 
đáng tự hào và nổi bật trong hành trình hơn 
70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 
hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”, Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên đã trở thành 
Bệnh viện thứ 6 trong toàn quốc được xếp 
hạng Bệnh viện hạng đặc biệt và được Chủ 
tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng 
lao động” trong thời kỳ đổi mới.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên tiếp tục thực hiện quyết 
liệt nhiều giải pháp đồng bộ để đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện 
đại và đội ngũ cán bộ y tế có tay nghề cao 
để có nguồn nhân lực phục vụ nhân dân tốt 
hơn, Bệnh viện sẽ tập trung tất cả các 
nguồn lực vào phát triển khoa học kĩ thuật, 
thực hiện các nghiên cứu khoa học và công 
nghệ ứng dụng, coi đây là “Xương sống”, đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng và 
triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, 
chuyên sâu trong công tác khám chữa bệnh, 
xứng đáng với Bệnh viện hạng đặc biệt, 
Trung tâm y tế chuyên sâu, tuyến cuối của 
khu vực Trung du và miền núi phía Bắc./.
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trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là 
Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt Quốc gia; 
Bệnh viện là cơ sở thực hành chính của 
Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và các 
trường Đại học cao đẳng khối ngành sức 
khỏe. Thực hiện nhiệm vụ chính của Bệnh 
viện là khám chữa bệnh nội - ngoại trú đa  
khoa chuyên sâu; đào tạo, chỉ đạo tuyến - 
chuyển giao công nghệ y tế cho khu vực và 
hợp tác quốc tế. Trong thời gian qua, đội 
ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện luôn cố gắng, 
nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, 
vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, nghiên 
cứu khoa học ứng dụng - triển khai nhiều kỹ 
thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu áp dụng 
trong công tác chăm sóc và điều trị cho 
người bệnh. Bệnh viện luôn coi trọng công 

tác nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng các 
thành tựu khoa học và công nghệ, đây là 
nền tảng cốt lõi xây dựng thương hiệu Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên ngày càng 
phát triển lớn mạnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 
đang có những diễn biến rất phức tạp, Bệnh 
viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa 
khám chữa bệnh điều trị cho người bệnh, 
vừa thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. 
Bên cạnh công tác phòng chống dịch, Bệnh 
viện cũng đặc biệt chú trọng phát triển các 
hoạt động chuyên môn, tập trung các chiến 
lược phát triển khoa học kỹ thuật, xứng 
đáng với vai trò của Bệnh viện hạng đặc 
biệt, đơn vị đã triển khai và thực hiện thành 
công nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, trở 

thành kỹ thuật thường quy như: Ghép thận, 
Phẫu thuật thay khớp vai, khớp háng, nội 
soi khớp khuỷu, thay thân đốt sống, phẫu 
thuật u sọ não, cột sống; Can thiệp mạch 
vành, kỹ thuật hồi sức ECMO, hạ thân nhiệt 
chỉ huy, lọc máu – thay huyết tương, can 
thiệp rối loạn phát triển ở trẻ em, cấp cứu 
đột quỵ não, nút các dị dạng mạch máu não 
và điều trị các bệnh bệnh lý nội khoa 
chuyên sâu khác: cơ xương khớp, nội tiết, 
ung thư... Tổ chức đào tạo đại học, sau đại 
học và khám chữa bệnh từ xa trong phạm vi 
toàn quốc, hàng năm chuyển giao các kỹ 
thuật cho các Bệnh viện tuyến dưới theo 
hình thức chuyển giao tại chỗ, góp phần 
giảm tải cho tuyến trên.

Trong nhiều năm qua, được sự quan 
tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh Thái 
Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ về chủ 
trương thúc đẩy hoạt động khoa học công 
nghệ trong lĩnh vực Y dược, nhằm nghiên 

cứu áp dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên 
tiến vào thực tiễn. Đó là cơ sở thúc đẩy hoạt 
động khoa học công nghệ của Bệnh viện. 
Phong trào nghiên cứu khoa học và công 
nghệ được Bệnh viện triển khai dưới nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng ở các lĩnh vực 
từ chuyên môn sâu, công nghệ tiên tiến 
trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, quản lý 
chất lượng Bệnh viện đến công tác điều 
dưỡng, áp dụng số hóa trong bệnh viện … đã 
nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích 
cực, sôi nổi của các cán bộ y tế với hàng 
trăm nghiên cứu cấp cấp cơ sở mỗi năm. 
Trong đó, rất nhiều mô hình mới, sáng kiến, 
giải pháp khoa học và công nghệ có tính ứng 
dụng thực tiễn cao, đặc biệt là những 
phương pháp mới, ứng dụng mới góp phần 
nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc 
và điều trị cho người bệnh. Có thể kể đến 
các dự án, đề tài mang lại giá trị rất lớn 
trong chẩn đoán, tiên lượng và điều trị 

mang lại lợi ích cho người dân Thái Nguyên 
và các Tỉnh khu vực miền núi phía Bắc trong 
10 năm trở lại đây đã nghiệm thu và triển 
khai ứng dụng rộng rãi: Dự án triển khai kỹ 
thuật mổ tim kín, mổ tim hở; Tái tạo dây 
chằng chéo, thay khớp gối, khớp háng; Đề 
tài phẫu thuật chuyển vạt, tái tạo da vi 
phẫu; Ghép thận từ người cho sống; Điều trị 
ung thư cổ tử cung sớm bằng kỹ thuật giao 
điện; phối hợp với Trường Đại học Khoa học 
sản xuất bộ kít xét nghiệm SarCov2. Bên 
cạnh đó nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, 
cấp tỉnh ở các lĩnh vực tiếp tục đang được 
thực hiện: Phát hiện đột biến gen gây khiếm 
thính bẩm sinh; Phát hiện tiền sản giật sớm 
trong quý I thai kỳ; Sử dụng dao Ligasure 
điều trị ung thư tuyến giáp nội soi; Triển 
khai kỹ thuật multiplex PCR phát hiện đa 
tác nhân gây bệnh: đặc biệt là sự biến đổi 
của các virus hiện nay trong đó có SarCoV2; 
Tán sỏi ngoài cơ thể đường hầm nhỏ; Dinh 
dưỡng học đường áp dụng kinh nghiệm mô 
hình từ Nhật Bản…

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó 
khăn do tác động của đại dịch COVID-19, 
tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch về khám, 

chữa bệnh của Bệnh viện  đạt 114% so với 
kế hoạch. Với những kết quả tích cực, rất 
đáng tự hào và nổi bật trong hành trình hơn 
70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 
hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”, Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên đã trở thành 
Bệnh viện thứ 6 trong toàn quốc được xếp 
hạng Bệnh viện hạng đặc biệt và được Chủ 
tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng 
lao động” trong thời kỳ đổi mới.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên tiếp tục thực hiện quyết 
liệt nhiều giải pháp đồng bộ để đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện 
đại và đội ngũ cán bộ y tế có tay nghề cao 
để có nguồn nhân lực phục vụ nhân dân tốt 
hơn, Bệnh viện sẽ tập trung tất cả các 
nguồn lực vào phát triển khoa học kĩ thuật, 
thực hiện các nghiên cứu khoa học và công 
nghệ ứng dụng, coi đây là “Xương sống”, đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng và 
triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, 
chuyên sâu trong công tác khám chữa bệnh, 
xứng đáng với Bệnh viện hạng đặc biệt, 
Trung tâm y tế chuyên sâu, tuyến cuối của 
khu vực Trung du và miền núi phía Bắc./.

Phẫu thuật Ghép thận
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trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên là 
Bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt Quốc gia; 
Bệnh viện là cơ sở thực hành chính của 
Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên và các 
trường Đại học cao đẳng khối ngành sức 
khỏe. Thực hiện nhiệm vụ chính của Bệnh 
viện là khám chữa bệnh nội - ngoại trú đa  
khoa chuyên sâu; đào tạo, chỉ đạo tuyến - 
chuyển giao công nghệ y tế cho khu vực và 
hợp tác quốc tế. Trong thời gian qua, đội 
ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện luôn cố gắng, 
nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, 
vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, nghiên 
cứu khoa học ứng dụng - triển khai nhiều kỹ 
thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu áp dụng 
trong công tác chăm sóc và điều trị cho 
người bệnh. Bệnh viện luôn coi trọng công 

tác nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng các 
thành tựu khoa học và công nghệ, đây là 
nền tảng cốt lõi xây dựng thương hiệu Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên ngày càng 
phát triển lớn mạnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 
đang có những diễn biến rất phức tạp, Bệnh 
viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa 
khám chữa bệnh điều trị cho người bệnh, 
vừa thực hiện phòng, chống dịch COVID-19. 
Bên cạnh công tác phòng chống dịch, Bệnh 
viện cũng đặc biệt chú trọng phát triển các 
hoạt động chuyên môn, tập trung các chiến 
lược phát triển khoa học kỹ thuật, xứng 
đáng với vai trò của Bệnh viện hạng đặc 
biệt, đơn vị đã triển khai và thực hiện thành 
công nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, trở 

thành kỹ thuật thường quy như: Ghép thận, 
Phẫu thuật thay khớp vai, khớp háng, nội 
soi khớp khuỷu, thay thân đốt sống, phẫu 
thuật u sọ não, cột sống; Can thiệp mạch 
vành, kỹ thuật hồi sức ECMO, hạ thân nhiệt 
chỉ huy, lọc máu – thay huyết tương, can 
thiệp rối loạn phát triển ở trẻ em, cấp cứu 
đột quỵ não, nút các dị dạng mạch máu não 
và điều trị các bệnh bệnh lý nội khoa 
chuyên sâu khác: cơ xương khớp, nội tiết, 
ung thư... Tổ chức đào tạo đại học, sau đại 
học và khám chữa bệnh từ xa trong phạm vi 
toàn quốc, hàng năm chuyển giao các kỹ 
thuật cho các Bệnh viện tuyến dưới theo 
hình thức chuyển giao tại chỗ, góp phần 
giảm tải cho tuyến trên.

Trong nhiều năm qua, được sự quan 
tâm, tạo điều kiện của UBND tỉnh Thái 
Nguyên, Sở Khoa học và Công nghệ về chủ 
trương thúc đẩy hoạt động khoa học công 
nghệ trong lĩnh vực Y dược, nhằm nghiên 

cứu áp dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên 
tiến vào thực tiễn. Đó là cơ sở thúc đẩy hoạt 
động khoa học công nghệ của Bệnh viện. 
Phong trào nghiên cứu khoa học và công 
nghệ được Bệnh viện triển khai dưới nhiều 
hình thức phong phú, đa dạng ở các lĩnh vực 
từ chuyên môn sâu, công nghệ tiên tiến 
trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, quản lý 
chất lượng Bệnh viện đến công tác điều 
dưỡng, áp dụng số hóa trong bệnh viện … đã 
nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích 
cực, sôi nổi của các cán bộ y tế với hàng 
trăm nghiên cứu cấp cấp cơ sở mỗi năm. 
Trong đó, rất nhiều mô hình mới, sáng kiến, 
giải pháp khoa học và công nghệ có tính ứng 
dụng thực tiễn cao, đặc biệt là những 
phương pháp mới, ứng dụng mới góp phần 
nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc 
và điều trị cho người bệnh. Có thể kể đến 
các dự án, đề tài mang lại giá trị rất lớn 
trong chẩn đoán, tiên lượng và điều trị 

mang lại lợi ích cho người dân Thái Nguyên 
và các Tỉnh khu vực miền núi phía Bắc trong 
10 năm trở lại đây đã nghiệm thu và triển 
khai ứng dụng rộng rãi: Dự án triển khai kỹ 
thuật mổ tim kín, mổ tim hở; Tái tạo dây 
chằng chéo, thay khớp gối, khớp háng; Đề 
tài phẫu thuật chuyển vạt, tái tạo da vi 
phẫu; Ghép thận từ người cho sống; Điều trị 
ung thư cổ tử cung sớm bằng kỹ thuật giao 
điện; phối hợp với Trường Đại học Khoa học 
sản xuất bộ kít xét nghiệm SarCov2. Bên 
cạnh đó nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, 
cấp tỉnh ở các lĩnh vực tiếp tục đang được 
thực hiện: Phát hiện đột biến gen gây khiếm 
thính bẩm sinh; Phát hiện tiền sản giật sớm 
trong quý I thai kỳ; Sử dụng dao Ligasure 
điều trị ung thư tuyến giáp nội soi; Triển 
khai kỹ thuật multiplex PCR phát hiện đa 
tác nhân gây bệnh: đặc biệt là sự biến đổi 
của các virus hiện nay trong đó có SarCoV2; 
Tán sỏi ngoài cơ thể đường hầm nhỏ; Dinh 
dưỡng học đường áp dụng kinh nghiệm mô 
hình từ Nhật Bản…

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó 
khăn do tác động của đại dịch COVID-19, 
tuy nhiên các chỉ tiêu kế hoạch về khám, 

chữa bệnh của Bệnh viện  đạt 114% so với 
kế hoạch. Với những kết quả tích cực, rất 
đáng tự hào và nổi bật trong hành trình hơn 
70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 
hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”, Bệnh 
viện Trung ương Thái Nguyên đã trở thành 
Bệnh viện thứ 6 trong toàn quốc được xếp 
hạng Bệnh viện hạng đặc biệt và được Chủ 
tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng 
lao động” trong thời kỳ đổi mới.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên tiếp tục thực hiện quyết 
liệt nhiều giải pháp đồng bộ để đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện 
đại và đội ngũ cán bộ y tế có tay nghề cao 
để có nguồn nhân lực phục vụ nhân dân tốt 
hơn, Bệnh viện sẽ tập trung tất cả các 
nguồn lực vào phát triển khoa học kĩ thuật, 
thực hiện các nghiên cứu khoa học và công 
nghệ ứng dụng, coi đây là “Xương sống”, đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng và 
triển khai nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, 
chuyên sâu trong công tác khám chữa bệnh, 
xứng đáng với Bệnh viện hạng đặc biệt, 
Trung tâm y tế chuyên sâu, tuyến cuối của 
khu vực Trung du và miền núi phía Bắc./.

Chuyển giao Khoa học kĩ thuật với các chuyên gia Nhật Bản



KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

14

trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

PGS.TS. Trần Viết Khanh
Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Tai biến thiên nhiên 
trên thế giới đang diễn ra 
ngày càng phức tạp và khó 
lường, hiện đang trở thành 
một trong những mối lo lớn 
nhất của nhân loại. Ở nước 
ta, thiên tai cũng đang xảy 
ra mạnh mẽ, cực đoan, bất 
thường và khó xác định đã 
gây hậu quả nghiêm trọng 
với đời sống xã hội. Trong 
20 năm vừa qua, trên phạm 
vi cả nước đã hứng chịu 
nhiều loại hình thiên tai, 
gây tổn thất nặng nề về 
người và của, tác động xấu 
đến đời sống con người, ảnh 
hưởng đến môi trường tự 
nhiên và môi trường xã hội. 
Số liệu thống kê cho thấy, 
hiện nay thiên tai có xu thế 
gia tăng về loại hình, dày về 
tần suất xuất hiện, lớn về 
quy mô và cường độ. Đặc 
biệt mưa bão, lũ lụt, ngập 
úng, lũ quét và sạt, lở đất là 
những tai biến thiên nhiên 

thường xuyên xảy ra. Các 
tác động chủ yếu của thiên 
tai ảnh hưởng đến phát 
triển KT-XH, đời sống dân 
cư, cơ sở hạ tầng ở khắp các 
miền trên cả nước. Các khu 
vực nằm trong các vùng địa 
lý, khí hậu khác nhau có 
mức độ ảnh hưởng và bị tổn 
thương khác nhau. 

Thái Nguyên là tỉnh 
trung du, miền núi chịu ảnh 
hưởng của nhiều loại hình 
thiên tai do các nguyên 
nhân khác nhau gây nên 

như giá rét, tố lốc, áp thấp 
nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, 
mưa đá và đặc biệt là lũ ống, 
lũ quét và sạt lở đất. Gần 
đây, do tác động của biến 
đổi khí hậu, làm xuất hiện 
nhiều thêm các trận lũ quét 
và sạt lở trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên, tác động lớn 
đến phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống nhân dân 
trong tỉnh, làm thiệt hại tài 
sản và tính mạng người dân. 

Do không có số liệu đo 
đạc thực tế những trận lũ 

quét và sạt lở đã xảy ra nên 
vấn đề dự báo, cảnh báo 
thời điểm xảy ra hết sức 
khó khăn. Để giải quyết vấn 
đề này, UBND tỉnh Thái 
Nguyên đã phê duyệt 
nhiệm vụ KH&CN “Xây 
dựng các giải pháp phòng 
tránh, giảm nhẹ thiên tai do 
sạt lở, lũ quét trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên” do Đại 
học Thái Nguyên chủ trì 
thực hiện. Nhiệm vụ nằm 
trong Chương trình hợp tác 
nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao tiến bộ khoa 
học và công nghệ giữa Tỉnh 
Thái Nguyên và Đại học 
Thái Nguyên. 

Mục tiêu chính của 
nhiệm vụ là xây dựng được 
bộ cơ sở dữ liệu và bộ bản 
đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, 
lũ quét trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên; từ đó đưa ra 
các giải pháp phòng tránh, 
giảm nhẹ tối đa thiệt hại 
của sạt lở, lũ quét phục vụ 
quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, sắp xếp lại dân 
cư của Tỉnh Thái Nguyên 
đảm bảo ổn định, bền vững. 

Nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ tập chung 
vào hiện tượng lũ quét, sạt 
lở đất xảy ra trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên; mối quan 
hệ giữa cấu trúc địa chất, 

địa hình, khí tượng, thủy 
văn trong quá trình phát 
sinh sạt lở, lũ quét; các hoạt 
động phát triển kinh tế - xã 
hội ảnh hưởng đến sạt lở, lũ 
quét trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên, với phạm vi nghiên 
cứu trên toàn tỉnh Thái 
Nguyên trong khoảng thời 
gian 20 năm từ năm 2005 
đến nay.

Sau gần 30 tháng triển 
khai (từ tháng 01/2018 đến 
tháng 06/2021), nhiệm vụ 
đã hoàn thành và đạt được 
các mục tiêu đã đề ra.

 Kết quả nghiên cứu đã 
tổng quan được những vấn 
đề liên quan đến lũ quét, 

sạt lở đất; đánh giá được 
điều kiện tự nhiên, kinh tế - 
xã hội và các nhân tố ảnh 
hưởng đến lũ quét và sạt, lở 
đất; chỉ ra mối liên quan với 
các nhân tố thành phần có 
vai trò khống chế sự hình 
thành tai biến lũ quét, sạt lở 
trong khu vực nghiên cứu. 
Xây dựng thành công bộ cơ 
sở dữ liệu và bản đồ bản đồ 
hiện trạng, bản đồ phân 
vùng cảnh báo nguy cơ lũ 
quét, sạt lở đất tỉnh Thái 
Nguyên các tỷ lệ 1:50.000, 
1:25.000 và 1:10.000.

Từ kết quả nghiên cứu, 
nhóm thực hiện đã đưa ra 
các giải pháp phòng, tránh 
và giảm nhẹ thiệt hại do lũ 
quét, sạt lở đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên. Thiết kế 
xây dựng hệ thống WebGIS 

cảnh báo tai biến lũ quét và 
sạt, lở cho tỉnh Thái 
Nguyên. Hệ thống WebGIS 
này có thể được sử dụng 
đồng thời như là một công 
cụ quản lý, giám sát, chia 
sẻ, tra cứu, truy vấn, cập 
nhật thông tin và triển khai 
cảnh báo nhanh và hiệu 
quả cho địa phương, đồng 
thời là cơ sở cho việc ra 
quyết định ứng phó kịp 
thời, phòng tránh và giảm 
thiểu thiệt hại do lũ quét, 
sạt lở đất.

Kết quả nghiên cứu của 
nhiệm vụ cũng đã công bố 
được 02 bài báo trên các 
tạp chí khoa học chuyên 
ngành quốc gia, xuất bản 
01 sách chuyên khảo, góp 
phần đào tạo thành công 
01 thạc sĩ theo hướng 

nghiên cứu của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cũng đã được 
Hội đồng đánh giá nghiệm 
thu cấp tỉnh thông qua, kết 
quả nghiên cứu của nhiệm 
vụ sẽ được xem xét, áp 
dụng trong công tác phòng 
tránh, giảm nhẹ thiên tai 
của tỉnh Thái Nguyên. Việc 
áp dụng thử nghiệm hệ 
thống cảnh báo nhanh lũ 
quét, sạt lở đất bên cạnh 
những kết quả đã đạt được, 
cũng cần có sự phối hợp 
thống nhất giữa các nhà 
khoa học, các cơ quan chức 
năng, các cấp chính quyền 
và đặc biệt cần có sự tham 
gia, ủng hộ tích cực của 
người dân địa phương và sự 
đầu tư kinh phí, cơ sở vật 
chất của nhà nước./.
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trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

Tai biến thiên nhiên 
trên thế giới đang diễn ra 
ngày càng phức tạp và khó 
lường, hiện đang trở thành 
một trong những mối lo lớn 
nhất của nhân loại. Ở nước 
ta, thiên tai cũng đang xảy 
ra mạnh mẽ, cực đoan, bất 
thường và khó xác định đã 
gây hậu quả nghiêm trọng 
với đời sống xã hội. Trong 
20 năm vừa qua, trên phạm 
vi cả nước đã hứng chịu 
nhiều loại hình thiên tai, 
gây tổn thất nặng nề về 
người và của, tác động xấu 
đến đời sống con người, ảnh 
hưởng đến môi trường tự 
nhiên và môi trường xã hội. 
Số liệu thống kê cho thấy, 
hiện nay thiên tai có xu thế 
gia tăng về loại hình, dày về 
tần suất xuất hiện, lớn về 
quy mô và cường độ. Đặc 
biệt mưa bão, lũ lụt, ngập 
úng, lũ quét và sạt, lở đất là 
những tai biến thiên nhiên 

thường xuyên xảy ra. Các 
tác động chủ yếu của thiên 
tai ảnh hưởng đến phát 
triển KT-XH, đời sống dân 
cư, cơ sở hạ tầng ở khắp các 
miền trên cả nước. Các khu 
vực nằm trong các vùng địa 
lý, khí hậu khác nhau có 
mức độ ảnh hưởng và bị tổn 
thương khác nhau. 

Thái Nguyên là tỉnh 
trung du, miền núi chịu ảnh 
hưởng của nhiều loại hình 
thiên tai do các nguyên 
nhân khác nhau gây nên 

như giá rét, tố lốc, áp thấp 
nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, 
mưa đá và đặc biệt là lũ ống, 
lũ quét và sạt lở đất. Gần 
đây, do tác động của biến 
đổi khí hậu, làm xuất hiện 
nhiều thêm các trận lũ quét 
và sạt lở trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên, tác động lớn 
đến phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống nhân dân 
trong tỉnh, làm thiệt hại tài 
sản và tính mạng người dân. 

Do không có số liệu đo 
đạc thực tế những trận lũ 

quét và sạt lở đã xảy ra nên 
vấn đề dự báo, cảnh báo 
thời điểm xảy ra hết sức 
khó khăn. Để giải quyết vấn 
đề này, UBND tỉnh Thái 
Nguyên đã phê duyệt 
nhiệm vụ KH&CN “Xây 
dựng các giải pháp phòng 
tránh, giảm nhẹ thiên tai do 
sạt lở, lũ quét trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên” do Đại 
học Thái Nguyên chủ trì 
thực hiện. Nhiệm vụ nằm 
trong Chương trình hợp tác 
nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao tiến bộ khoa 
học và công nghệ giữa Tỉnh 
Thái Nguyên và Đại học 
Thái Nguyên. 

Mục tiêu chính của 
nhiệm vụ là xây dựng được 
bộ cơ sở dữ liệu và bộ bản 
đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, 
lũ quét trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên; từ đó đưa ra 
các giải pháp phòng tránh, 
giảm nhẹ tối đa thiệt hại 
của sạt lở, lũ quét phục vụ 
quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, sắp xếp lại dân 
cư của Tỉnh Thái Nguyên 
đảm bảo ổn định, bền vững. 

Nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ tập chung 
vào hiện tượng lũ quét, sạt 
lở đất xảy ra trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên; mối quan 
hệ giữa cấu trúc địa chất, 

địa hình, khí tượng, thủy 
văn trong quá trình phát 
sinh sạt lở, lũ quét; các hoạt 
động phát triển kinh tế - xã 
hội ảnh hưởng đến sạt lở, lũ 
quét trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên, với phạm vi nghiên 
cứu trên toàn tỉnh Thái 
Nguyên trong khoảng thời 
gian 20 năm từ năm 2005 
đến nay.

Sau gần 30 tháng triển 
khai (từ tháng 01/2018 đến 
tháng 06/2021), nhiệm vụ 
đã hoàn thành và đạt được 
các mục tiêu đã đề ra.

 Kết quả nghiên cứu đã 
tổng quan được những vấn 
đề liên quan đến lũ quét, 

sạt lở đất; đánh giá được 
điều kiện tự nhiên, kinh tế - 
xã hội và các nhân tố ảnh 
hưởng đến lũ quét và sạt, lở 
đất; chỉ ra mối liên quan với 
các nhân tố thành phần có 
vai trò khống chế sự hình 
thành tai biến lũ quét, sạt lở 
trong khu vực nghiên cứu. 
Xây dựng thành công bộ cơ 
sở dữ liệu và bản đồ bản đồ 
hiện trạng, bản đồ phân 
vùng cảnh báo nguy cơ lũ 
quét, sạt lở đất tỉnh Thái 
Nguyên các tỷ lệ 1:50.000, 
1:25.000 và 1:10.000.

Từ kết quả nghiên cứu, 
nhóm thực hiện đã đưa ra 
các giải pháp phòng, tránh 
và giảm nhẹ thiệt hại do lũ 
quét, sạt lở đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên. Thiết kế 
xây dựng hệ thống WebGIS 

cảnh báo tai biến lũ quét và 
sạt, lở cho tỉnh Thái 
Nguyên. Hệ thống WebGIS 
này có thể được sử dụng 
đồng thời như là một công 
cụ quản lý, giám sát, chia 
sẻ, tra cứu, truy vấn, cập 
nhật thông tin và triển khai 
cảnh báo nhanh và hiệu 
quả cho địa phương, đồng 
thời là cơ sở cho việc ra 
quyết định ứng phó kịp 
thời, phòng tránh và giảm 
thiểu thiệt hại do lũ quét, 
sạt lở đất.

Kết quả nghiên cứu của 
nhiệm vụ cũng đã công bố 
được 02 bài báo trên các 
tạp chí khoa học chuyên 
ngành quốc gia, xuất bản 
01 sách chuyên khảo, góp 
phần đào tạo thành công 
01 thạc sĩ theo hướng 

nghiên cứu của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cũng đã được 
Hội đồng đánh giá nghiệm 
thu cấp tỉnh thông qua, kết 
quả nghiên cứu của nhiệm 
vụ sẽ được xem xét, áp 
dụng trong công tác phòng 
tránh, giảm nhẹ thiên tai 
của tỉnh Thái Nguyên. Việc 
áp dụng thử nghiệm hệ 
thống cảnh báo nhanh lũ 
quét, sạt lở đất bên cạnh 
những kết quả đã đạt được, 
cũng cần có sự phối hợp 
thống nhất giữa các nhà 
khoa học, các cơ quan chức 
năng, các cấp chính quyền 
và đặc biệt cần có sự tham 
gia, ủng hộ tích cực của 
người dân địa phương và sự 
đầu tư kinh phí, cơ sở vật 
chất của nhà nước./.
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trách nhiệm của đội ngũ trí thức đối với quá 
trình phát triển của địa phương và cung cấp 
thêm thông tin cho lãnh đạo Tỉnh trong 
việc lãnh đạo, điều hành quá trình phát 
triển của địa phương. Hiện nay, nhiều hội 
viên của Liên hiệp hội là chuyên gia các 
ngành khác nhau đã được mời tham gia Hội 
đồng KHCN của tỉnh cũng như tham gia các 
hội đồng  KH&CN của các Bộ, Ngành ở 
Trung ương để tư vấn, phản biện khi xét 
duyệt hoặc nghiệm thu các đề tài, dự án 
KHCN. Các ý kiến phản biện này đã góp 
phần nâng cao tính khả thi và hiệu quả cho 
các đề tài, dự án.

Tuy nhiên, công tác tập hợp đội ngũ trí 
thức của Liên hiệp hội chưa toàn diện, đặc 
biệt  trong lĩnh vực tập hợp trí thức đóng 
góp cho hoạt động TV&PBXH. Công tác 
nghiên cứu các đề tài khoa học, đề án mang 
tính ứng dụng thực tiễn phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội chưa nhiều và hiệu 
quả chưa cao, chưa phát huy được hết tiềm 
năng của đội ngũ trí thức. Năng suất, chất 

lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ trí 
thức chưa  đồng đều; tuy đa số trí thức tâm 
huyết, phát huy được trình độ, năng lực và 
có nhiều cống hiến, nhưng còn một bộ phận 
trình độ, năng lực và kinh nghiệm hạn chế, 
chất lượng và hiệu quả công tác chưa đáp 
ứng yêu cầu. 

Đứng trước thực trạng đó, Liên hiệp hội 
Thái Nguyên xác định một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương và Chương 
trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 
28/10/2008 của Tỉnh uỷ về "Xây dựng đội 
ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chỉ thị 
số 06/CT-TU ngày 21/3/2011 của Tỉnh ủy 
Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng 
đối với hoạt động của Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước nhằm tạo sự chuyển 
biến căn bản trong nhận thức, hành động 

của đội ngũ trí thức trong công cuộc công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc 
tế; tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí 
thức phát huy năng lực, trí tuệ, cống hiến và 
đóng góp xứng đáng thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ chính trị của tỉnh;  Tham mưu một 
số chính sách cụ thể thu hút nhằm khuyến 
khích và trọng dụng trí thức tham gia vào 
các hoạt động khoa học nhằm đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Từ đó, cần phải thực hiện đồng bộ một 
số giải pháp sau:

Giải pháp về cơ chế chính sách

- Tạo địa vị pháp lý cho hệ thống Liên 
hiệp hội địa phương là tổ chức “chính trị - xã 
hội” theo tinh thần chỉ thị 42 và  Điều lệ đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1795/QĐ-TTg ngày 
21/10/2015. 

- Tạo điều kiện để cơ chế chính sách cho 
hoạt động khoa học công nghệ đi vào thực 
tiễn từ đó khuyến khích trí thức sáng tạo, 
mạnh dạn hơn trong đề xuất, nghiên cứu.

Giải pháp về củng cố công tác tổ chức 

Phát triển thêm các tổ chức hội chuyên 
ngành, chú trọng các ngành chưa có tổ chức 
hội và các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh; đẩy 
mạnh kết nạp các đơn vị khoa học, doanh 
nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo vào hệ thống 
Liên hiệp hội với tư cách là hội viên tập thể. 
Từng bước phát triển thêm các đơn vị trực 
thuộc gắn với hoạt động chuyển giao ứng 
dụng tiến bộ kỹ thuật và tranh thủ nguồn 
kinh phí hoạt động phi chính phủ và của các 
doanh nghiệp tài trợ.

Đổi mới phương thức hoạt động của 
Liên hiệp hội và các hội thành viên

- Phối hợp cùng với các Hội thành viên 
tích cực đổi mới phương thức hoạt động của 
các tổ chức hội theo hướng chuyên nghiệp, 
phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập, sáng 
tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi 
trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu 
hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí 
thức KH&CN.

- Liên hiệp hội tích cực cùng với các Hội 
thành viên tranh thủ các nguồn tài trợ, các 
dự án KHCN, các nguồn tài trợ từ doanh 
nghiệp, phi chính phủ để tổ chức hoạt động, 
tích cực tham gia xã hội hóa KHCN và chủ 
động thực hiện các dịch vụ công.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng đối với trí thức

- Triển khai học tập, quán triệt chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến đội 
ngũ trí thức thuộc Liên hiệp hội và trí thức 
trong tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đến đội ngũ trí thức bằng các hình 
thức thiết thực, cụ thể nhằm phát huy trách 
nhiệm của đội ngũ trí thức trong rèn luyện, 
phấn đấu, bồi đắp lòng yêu nước, tính tích 
cực xã hội, tính nhân văn, đạo đức, lối sống.

Nâng cao hiệu quả hoạt động

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, phổ 
biến kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm: Liên 
hiệp hội và các Hội thành viên huy động đội 
ngũ trí thức tham gia tích cực các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức 
KH&KT cho cộng đồng. Đẩy mạnh và nâng 
cao chất lượng website Liên hiệp hội, xem 
đây là diễn đàn để mọi người dân có thể tiếp 
cận với KHCN mới, tiên tiến bằng các hình 
thức, nội dung phong phú, thông tin hai 
chiều giữa khoa học và nông dân. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội: Chủ động đề xuất 
tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những 
vấn đề quan trọng về chủ trương, chính 
sách phát triển kinh tế-xã hội, trước hết là 
những vấn đề về khoa học và công nghệ, 
giáo dục đào tạo, chính sách đối với trí thức. 
Xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới chuyên gia 
và quy chế sử dụng chuyên gia đủ năng lực 
và điều kiện thực hiện tư vấn phản biện và 
giám định xã hội, chuyên gia tham gia hoạt 
động tư vấn phản biện và giám định xã hội 
ở trong và ngoài tỉnh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến khích sáng tạo: Duy trì tổ chức Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật thực sự có chất lượng, 
góp phần thúc đẩy, động viên các tầng lớp 
nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động 
sáng tạo kỹ thuật. Tích cực tham gia Giải 
thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam hàng 
năm. Sau mỗi lần tổ chức hội thi, Liên hiệp 
hội có trách nhiệm lựa chọn các giải pháp 
đạt giải có chất lượng, giải cao để triển khai 
nhân rộng cho mọi tầng lớp nhân dân áp 
dụng trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các 
nhà khoa học ở các đơn vị khoa học và 
trong các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng 
tham gia hội thi. Chú ý vấn đề tôn vinh các 
nhà khoa học, người sản xuất có nhiều đóng 

góp hội thi, các cá nhân tiêu biểu trong họat 
động sáng tạo KHCN.

- Tiếp tục tổ chức thức hiện các hội 
thảo khoa học và tập huấn kỹ thuật: Nội 
dung hội thảo khoa học cần tập trung các 
vần đề lớn, có tính bức xúc ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội và 
môi trường, cần chú ý các chuyên đề các 
sản phẩm lợi thế của tỉnh, các vấn đề người 
sản xuất rất quan tâm nhưng chưa được 
giải quyết thỏa đáng. Liên hiệp hội thực 
hiện vai trò đầu mối tạo sự phối hợp giữa 
hội thành viên và các đơn vị sự nghiệp khoa 
học để tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, 
xây dựng mô hình trình diễn cho người sản 
xuất áp dụng.

- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu ứng 
dụng các tiến bộ KHCN. Tư vấn, hỗ trợ, giúp 
đỡ các hội thành viên, trí thức hoàn chỉnh 
các thuyết minh đề chương nghiên cứu 
khoa học.

Ngày 21/1/2020, Thủ tướng Chính phủ 
đã ra Quyết định ban hành Kế hoạch thực 
hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30 tháng 5 
năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 
dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong 
đó có nội dung Xây dựng Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021 – 
2030. Đứng trước yêu cầu đó, đội ngũ trí thức 
của Liên hiệp hội cần không ngừng đoàn kết, 
sáng tạo để góp phần thiết thực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên và 
công cuộc đổi mới đất nước.

Tai biến thiên nhiên 
trên thế giới đang diễn ra 
ngày càng phức tạp và khó 
lường, hiện đang trở thành 
một trong những mối lo lớn 
nhất của nhân loại. Ở nước 
ta, thiên tai cũng đang xảy 
ra mạnh mẽ, cực đoan, bất 
thường và khó xác định đã 
gây hậu quả nghiêm trọng 
với đời sống xã hội. Trong 
20 năm vừa qua, trên phạm 
vi cả nước đã hứng chịu 
nhiều loại hình thiên tai, 
gây tổn thất nặng nề về 
người và của, tác động xấu 
đến đời sống con người, ảnh 
hưởng đến môi trường tự 
nhiên và môi trường xã hội. 
Số liệu thống kê cho thấy, 
hiện nay thiên tai có xu thế 
gia tăng về loại hình, dày về 
tần suất xuất hiện, lớn về 
quy mô và cường độ. Đặc 
biệt mưa bão, lũ lụt, ngập 
úng, lũ quét và sạt, lở đất là 
những tai biến thiên nhiên 

thường xuyên xảy ra. Các 
tác động chủ yếu của thiên 
tai ảnh hưởng đến phát 
triển KT-XH, đời sống dân 
cư, cơ sở hạ tầng ở khắp các 
miền trên cả nước. Các khu 
vực nằm trong các vùng địa 
lý, khí hậu khác nhau có 
mức độ ảnh hưởng và bị tổn 
thương khác nhau. 

Thái Nguyên là tỉnh 
trung du, miền núi chịu ảnh 
hưởng của nhiều loại hình 
thiên tai do các nguyên 
nhân khác nhau gây nên 

như giá rét, tố lốc, áp thấp 
nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, 
mưa đá và đặc biệt là lũ ống, 
lũ quét và sạt lở đất. Gần 
đây, do tác động của biến 
đổi khí hậu, làm xuất hiện 
nhiều thêm các trận lũ quét 
và sạt lở trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên, tác động lớn 
đến phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống nhân dân 
trong tỉnh, làm thiệt hại tài 
sản và tính mạng người dân. 

Do không có số liệu đo 
đạc thực tế những trận lũ 

quét và sạt lở đã xảy ra nên 
vấn đề dự báo, cảnh báo 
thời điểm xảy ra hết sức 
khó khăn. Để giải quyết vấn 
đề này, UBND tỉnh Thái 
Nguyên đã phê duyệt 
nhiệm vụ KH&CN “Xây 
dựng các giải pháp phòng 
tránh, giảm nhẹ thiên tai do 
sạt lở, lũ quét trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên” do Đại 
học Thái Nguyên chủ trì 
thực hiện. Nhiệm vụ nằm 
trong Chương trình hợp tác 
nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao tiến bộ khoa 
học và công nghệ giữa Tỉnh 
Thái Nguyên và Đại học 
Thái Nguyên. 

Mục tiêu chính của 
nhiệm vụ là xây dựng được 
bộ cơ sở dữ liệu và bộ bản 
đồ cảnh báo nguy cơ sạt lở, 
lũ quét trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên; từ đó đưa ra 
các giải pháp phòng tránh, 
giảm nhẹ tối đa thiệt hại 
của sạt lở, lũ quét phục vụ 
quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, sắp xếp lại dân 
cư của Tỉnh Thái Nguyên 
đảm bảo ổn định, bền vững. 

Nội dung nghiên cứu 
của nhiệm vụ tập chung 
vào hiện tượng lũ quét, sạt 
lở đất xảy ra trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên; mối quan 
hệ giữa cấu trúc địa chất, 

địa hình, khí tượng, thủy 
văn trong quá trình phát 
sinh sạt lở, lũ quét; các hoạt 
động phát triển kinh tế - xã 
hội ảnh hưởng đến sạt lở, lũ 
quét trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên, với phạm vi nghiên 
cứu trên toàn tỉnh Thái 
Nguyên trong khoảng thời 
gian 20 năm từ năm 2005 
đến nay.

Sau gần 30 tháng triển 
khai (từ tháng 01/2018 đến 
tháng 06/2021), nhiệm vụ 
đã hoàn thành và đạt được 
các mục tiêu đã đề ra.

 Kết quả nghiên cứu đã 
tổng quan được những vấn 
đề liên quan đến lũ quét, 

sạt lở đất; đánh giá được 
điều kiện tự nhiên, kinh tế - 
xã hội và các nhân tố ảnh 
hưởng đến lũ quét và sạt, lở 
đất; chỉ ra mối liên quan với 
các nhân tố thành phần có 
vai trò khống chế sự hình 
thành tai biến lũ quét, sạt lở 
trong khu vực nghiên cứu. 
Xây dựng thành công bộ cơ 
sở dữ liệu và bản đồ bản đồ 
hiện trạng, bản đồ phân 
vùng cảnh báo nguy cơ lũ 
quét, sạt lở đất tỉnh Thái 
Nguyên các tỷ lệ 1:50.000, 
1:25.000 và 1:10.000.

Từ kết quả nghiên cứu, 
nhóm thực hiện đã đưa ra 
các giải pháp phòng, tránh 
và giảm nhẹ thiệt hại do lũ 
quét, sạt lở đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên. Thiết kế 
xây dựng hệ thống WebGIS 

cảnh báo tai biến lũ quét và 
sạt, lở cho tỉnh Thái 
Nguyên. Hệ thống WebGIS 
này có thể được sử dụng 
đồng thời như là một công 
cụ quản lý, giám sát, chia 
sẻ, tra cứu, truy vấn, cập 
nhật thông tin và triển khai 
cảnh báo nhanh và hiệu 
quả cho địa phương, đồng 
thời là cơ sở cho việc ra 
quyết định ứng phó kịp 
thời, phòng tránh và giảm 
thiểu thiệt hại do lũ quét, 
sạt lở đất.

Kết quả nghiên cứu của 
nhiệm vụ cũng đã công bố 
được 02 bài báo trên các 
tạp chí khoa học chuyên 
ngành quốc gia, xuất bản 
01 sách chuyên khảo, góp 
phần đào tạo thành công 
01 thạc sĩ theo hướng 

nghiên cứu của nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cũng đã được 
Hội đồng đánh giá nghiệm 
thu cấp tỉnh thông qua, kết 
quả nghiên cứu của nhiệm 
vụ sẽ được xem xét, áp 
dụng trong công tác phòng 
tránh, giảm nhẹ thiên tai 
của tỉnh Thái Nguyên. Việc 
áp dụng thử nghiệm hệ 
thống cảnh báo nhanh lũ 
quét, sạt lở đất bên cạnh 
những kết quả đã đạt được, 
cũng cần có sự phối hợp 
thống nhất giữa các nhà 
khoa học, các cơ quan chức 
năng, các cấp chính quyền 
và đặc biệt cần có sự tham 
gia, ủng hộ tích cực của 
người dân địa phương và sự 
đầu tư kinh phí, cơ sở vật 
chất của nhà nước./.

Bản đồ hiện trạng ngập, lụt ở 
tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ lớp phủ thực vật tỉnh 
Thái Nguyên

Bản đồ hiện trạng lũ quét, sạt lở 
đất tỉnh Thái Nguyên
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HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU TỪ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ

ở La Bằng huyện Đại Từ

Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về 
Chương trình chuyển đổi số, là một trong 2 
địa phương được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn 
là xã điểm thực hiện chương trình chuyển 
đổi số, xã La Bằng, huyện Đại Từ đã xác định 
rõ mục tiêu và những việc phải làm, tập 
trung thực hiện mục tiêu Nghị quyết. Sau 
một thời gian triển khai đã đạt kết quả bước 
đầu, đem lại nhiều tiện ích cho người dân. 

Ông Triệu Văn Đông - Chủ tịch UBND xã 
La Bằng, huyện Đại Từ cho biết: “Ngay sau 
khi nhận được kế hoạch, Ban Thường vụ xã 
đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện 
chương trình chuyển đổi số, triển khai tới 
toàn thể cán bộ công chức, các chi bộ nhà 
trường, trạm y tế xã để thực 
hiện. Đồng thời, thành lập Ban 
chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho 
từng thành viên để thực hiện.”  

Trước khi bắt tay vào thực 
hiện chuyển đổ số tại địa 
phương, xã La Bằng có tỷ lệ các 
gia đình sử dụng điện thoại 
thông minh đạt khoảng 98%; 
9/9 xóm được phủ sóng di động, 
cáp quang, tuy nhiên tốc độ kết 

nối còn chậm. Xã đã có trang thông tin điện 
tử, tuy nhiên thông tin về văn hóa, du lịch, 
nông sản của xã còn nghèo nàn; hướng dẫn 
người dân, thông tin về hoạt động của xã 
chưa được cập nhật thường xuyên. Hệ thống 
báo cáo còn theo hình thức phổ thông bằng 
văn bản; các sản phẩm của địa phương chưa 
được đưa lên các sàn giao dịch điện tử; hệ 
thống thanh toán điện tử đã triển khai nhưng 
chưa nhiều. Công tác quản lý, dạy và học trực 
tuyến còn khó khăn do mạng Internet còn 
kém. Người dân chưa được tiếp cận ứng dụng 
tư vấn sức khỏe, kết nối người dân với bác sỹ 
tư vấn; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa 
bệnh từ xa kết nối trạm y tế xã với bệnh viện 
tuyến trên chưa được triển khai. 

 Cô Lê Thị Quyên - Giáo viên trường 
THCS La Bằng, huyện Đại Từ chia sẻ. “Khi 
chưa triển khai chương trình chuyển đổi số, 
chất lượng đường truyền internet rất kém 
ảnh hưởng nhiều tới quá trình giảng dạy và 
học tập của các thầy, cô giáo và các em học 
sinh. Các em học sinh không có điều kiện 
tiếp cận các nguồn học liệu mở, khó khăn 
trong tiếp cận các kiến thức mới”. 

Điển hình như Hợp tác xã (HTX) chè La 
Bằng với tinh thần ham học hỏi, nhanh nhạy 
trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất, chủ động xây dựng các website giới 
thiệu sản phẩm, đưa các sản phẩm nông sản 
thế mạnh của địa phương lên các sàn giao 
dịch điện tử nhằm xây dựng, quảng bá 
thương hiệu cũng như mở rộng thị trường 
tiêu thụ. Cụm từ “chốt đơn” đã trở nên quen 
thuộc, cũng là công việc hằng ngày của anh 
Hứa Văn Thịnh - HTX chè La Bằng. Trung 
bình mỗi tháng HTX chè La Bằng có khoảng 
500 đơn hàng đặt online. Đây là những thay 

đổi và lợi ích rõ nét mà HTX chè La Bằng 
nhận được từ thành quả chuyển đổi số. 
Theo thông tin từ anh Hứa Văn Thịnh - HTX 
chè La Bằng, xã La Bằng, huyện Đại Từ thì 
hiện nay mỗi ngày HTX chè của anh có 
trung bình từ 20-30 đơn hàng online. Đó là 
kết quả của việc đưa các sản phẩm của HTX 
lên sàn thương mại điện tử như Lazada, 
Shopee, Sen Đỏ, quảng bá trên website của 
HTX… từ khi áp dụng chuyển đổi số vào kinh 
doanh.

Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, chương 
trình chuyển đổi số ở xã điểm La Bằng còn 
tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của lãnh đạo địa phương, tác phong làm 
việc của công chức xã và nhiều mặt trong 
đời sống của người dân nơi đây. Các hoạt 
động chuyển đổi số được triển khai tại xã 
gồm: xây dựng các kênh giao tiếp, tương tác 
thuận tiện hơn với người dân; nâng cấp hệ 
thống loa truyền thanh thông minh, cài 
phần mềm chuyển văn bản sang âm thanh 

thông qua nền tảng AI; Triển khai cầu 
truyền hình và nền tảng hỗ trợ hệ thống 
khám chữa bệnh từ xa Telehealth tại trạm y 
tế. Cùng với đó, xã La Bằng đã triển khai  
ứng dụng phần mềm quản lý vào công tác 
chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; các 
lĩnh vực an ninh trật tự được triển khai và 
đem lại hiệu quả tốt.

Để chuyển đổi số thuận lợi xã La Bằng 
phối hợp với các đơn vị tiếp tục nâng cấp 
mạng Viettel, Vinaphone đường truyền vào 
các cơ quan, UBND xã. Bên cạnh đó, UBND 
xã tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng số 167 
dịch vụ. Trong đó, số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 là 7 dịch vụ, mức độ 4 là 56 
dịch vụ, số dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát 
sinh hồ sơ là 10 dịch vụ. Những hoạt động 
trên góp phần thay đổi nhận thức, tác phong 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của lãnh đạo và công chức xã 
theo hướng năng động, hiện đại, chuyên 
nghiệp hơn nhưng vẫn gần dân, vì dân. 

Ông Lương Xuân Chi - Xóm Đồng Tiến, 
xã La Bằng, huyện Đại Từ cho biết: “Chuyển 
đổi số thực sự đem lại nhiều thuận lợi cho 
người dân chúng tôi khi thực hiện các thủ 
tục hành chính được nhanh gọn, tiện lợi, 
giảm thời gian đi lại”.

Với sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ như hiện nay, cùng với việc ngành giáo 
dục đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ 
chuyển đổi số trong giảng dạy, cùng với đó 

là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, 
ứng dụng di động đã tạo điều kiện cho 
chuyển đổi số trong giáo dục phát triển 
mạnh mẽ hơn, tạo cơ hội cho mọi người có 
thể học và tương tác ở mọi lúc, mọi nơi. 
Công nghệ số đã mở ra không gian học tập 
thoải mái qua mạng Internet, người học có 
thể tiếp thu kiến thức dễ dàng, thuận tiện 
hơn. Hơn nữa, chuyển đổi số mang tới 
không gian học tập lý tưởng, phù hợp với 
mọi đối tượng. Với một tinh thần thoải mái, 
hiển nhiên kết quả học tập sẽ được cải 
thiện, nâng cao hơn. Nó giúp loại bỏ những 
giới hạn về khoảng cách, tối ưu thời gian 
học, nâng cao tư duy cho người học.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số còn 
bộc lộ một số hạn chế. Đó là, hạ tầng kỹ 
thuật chưa được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ 
doanh nghiệp, người dân trên địa bàn hiểu 
biết về chuyển đổi số còn hạn chế, chưa tích 
cực sử dụng các giao dịch hành chính công 
bằng công nghệ thông tin; quy mô kinh tế 
số còn nhỏ, cơ cấu và chất lượng nguồn 
nhân lực công nghệ thông tin thấp. 

Những kết quả thực hiện chương trình 
chuyển đổi số là rất quan trọng song mới là 
bước đầu. Để chuyển đổi số thành công, đòi 
hỏi mỗi cán bộ, công chức và mỗi người dân 
xã La Bằng trước hết phải đổi mới chính 
mình, thống nhất nhận thức cho đúng, đủ về 
chuyển đổi số; tích cực tích lũy kiến thức về 
công nghệ thông tin, hướng đến mục tiêu 
công dân điện tử.

Huyền Trang - Trung tâm VHTT&TT Đại Từ

Thu hái chè ở La Bằng, huyện Đại Từ
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Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về 
Chương trình chuyển đổi số, là một trong 2 
địa phương được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn 
là xã điểm thực hiện chương trình chuyển 
đổi số, xã La Bằng, huyện Đại Từ đã xác định 
rõ mục tiêu và những việc phải làm, tập 
trung thực hiện mục tiêu Nghị quyết. Sau 
một thời gian triển khai đã đạt kết quả bước 
đầu, đem lại nhiều tiện ích cho người dân. 

Ông Triệu Văn Đông - Chủ tịch UBND xã 
La Bằng, huyện Đại Từ cho biết: “Ngay sau 
khi nhận được kế hoạch, Ban Thường vụ xã 
đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện 
chương trình chuyển đổi số, triển khai tới 
toàn thể cán bộ công chức, các chi bộ nhà 
trường, trạm y tế xã để thực 
hiện. Đồng thời, thành lập Ban 
chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho 
từng thành viên để thực hiện.”  

Trước khi bắt tay vào thực 
hiện chuyển đổ số tại địa 
phương, xã La Bằng có tỷ lệ các 
gia đình sử dụng điện thoại 
thông minh đạt khoảng 98%; 
9/9 xóm được phủ sóng di động, 
cáp quang, tuy nhiên tốc độ kết 

nối còn chậm. Xã đã có trang thông tin điện 
tử, tuy nhiên thông tin về văn hóa, du lịch, 
nông sản của xã còn nghèo nàn; hướng dẫn 
người dân, thông tin về hoạt động của xã 
chưa được cập nhật thường xuyên. Hệ thống 
báo cáo còn theo hình thức phổ thông bằng 
văn bản; các sản phẩm của địa phương chưa 
được đưa lên các sàn giao dịch điện tử; hệ 
thống thanh toán điện tử đã triển khai nhưng 
chưa nhiều. Công tác quản lý, dạy và học trực 
tuyến còn khó khăn do mạng Internet còn 
kém. Người dân chưa được tiếp cận ứng dụng 
tư vấn sức khỏe, kết nối người dân với bác sỹ 
tư vấn; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa 
bệnh từ xa kết nối trạm y tế xã với bệnh viện 
tuyến trên chưa được triển khai. 

 Cô Lê Thị Quyên - Giáo viên trường 
THCS La Bằng, huyện Đại Từ chia sẻ. “Khi 
chưa triển khai chương trình chuyển đổi số, 
chất lượng đường truyền internet rất kém 
ảnh hưởng nhiều tới quá trình giảng dạy và 
học tập của các thầy, cô giáo và các em học 
sinh. Các em học sinh không có điều kiện 
tiếp cận các nguồn học liệu mở, khó khăn 
trong tiếp cận các kiến thức mới”. 

Điển hình như Hợp tác xã (HTX) chè La 
Bằng với tinh thần ham học hỏi, nhanh nhạy 
trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất, chủ động xây dựng các website giới 
thiệu sản phẩm, đưa các sản phẩm nông sản 
thế mạnh của địa phương lên các sàn giao 
dịch điện tử nhằm xây dựng, quảng bá 
thương hiệu cũng như mở rộng thị trường 
tiêu thụ. Cụm từ “chốt đơn” đã trở nên quen 
thuộc, cũng là công việc hằng ngày của anh 
Hứa Văn Thịnh - HTX chè La Bằng. Trung 
bình mỗi tháng HTX chè La Bằng có khoảng 
500 đơn hàng đặt online. Đây là những thay 

đổi và lợi ích rõ nét mà HTX chè La Bằng 
nhận được từ thành quả chuyển đổi số. 
Theo thông tin từ anh Hứa Văn Thịnh - HTX 
chè La Bằng, xã La Bằng, huyện Đại Từ thì 
hiện nay mỗi ngày HTX chè của anh có 
trung bình từ 20-30 đơn hàng online. Đó là 
kết quả của việc đưa các sản phẩm của HTX 
lên sàn thương mại điện tử như Lazada, 
Shopee, Sen Đỏ, quảng bá trên website của 
HTX… từ khi áp dụng chuyển đổi số vào kinh 
doanh.

Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, chương 
trình chuyển đổi số ở xã điểm La Bằng còn 
tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của lãnh đạo địa phương, tác phong làm 
việc của công chức xã và nhiều mặt trong 
đời sống của người dân nơi đây. Các hoạt 
động chuyển đổi số được triển khai tại xã 
gồm: xây dựng các kênh giao tiếp, tương tác 
thuận tiện hơn với người dân; nâng cấp hệ 
thống loa truyền thanh thông minh, cài 
phần mềm chuyển văn bản sang âm thanh 

thông qua nền tảng AI; Triển khai cầu 
truyền hình và nền tảng hỗ trợ hệ thống 
khám chữa bệnh từ xa Telehealth tại trạm y 
tế. Cùng với đó, xã La Bằng đã triển khai  
ứng dụng phần mềm quản lý vào công tác 
chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; các 
lĩnh vực an ninh trật tự được triển khai và 
đem lại hiệu quả tốt.

Để chuyển đổi số thuận lợi xã La Bằng 
phối hợp với các đơn vị tiếp tục nâng cấp 
mạng Viettel, Vinaphone đường truyền vào 
các cơ quan, UBND xã. Bên cạnh đó, UBND 
xã tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng số 167 
dịch vụ. Trong đó, số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 là 7 dịch vụ, mức độ 4 là 56 
dịch vụ, số dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát 
sinh hồ sơ là 10 dịch vụ. Những hoạt động 
trên góp phần thay đổi nhận thức, tác phong 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của lãnh đạo và công chức xã 
theo hướng năng động, hiện đại, chuyên 
nghiệp hơn nhưng vẫn gần dân, vì dân. 

Ông Lương Xuân Chi - Xóm Đồng Tiến, 
xã La Bằng, huyện Đại Từ cho biết: “Chuyển 
đổi số thực sự đem lại nhiều thuận lợi cho 
người dân chúng tôi khi thực hiện các thủ 
tục hành chính được nhanh gọn, tiện lợi, 
giảm thời gian đi lại”.

Với sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ như hiện nay, cùng với việc ngành giáo 
dục đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ 
chuyển đổi số trong giảng dạy, cùng với đó 

là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, 
ứng dụng di động đã tạo điều kiện cho 
chuyển đổi số trong giáo dục phát triển 
mạnh mẽ hơn, tạo cơ hội cho mọi người có 
thể học và tương tác ở mọi lúc, mọi nơi. 
Công nghệ số đã mở ra không gian học tập 
thoải mái qua mạng Internet, người học có 
thể tiếp thu kiến thức dễ dàng, thuận tiện 
hơn. Hơn nữa, chuyển đổi số mang tới 
không gian học tập lý tưởng, phù hợp với 
mọi đối tượng. Với một tinh thần thoải mái, 
hiển nhiên kết quả học tập sẽ được cải 
thiện, nâng cao hơn. Nó giúp loại bỏ những 
giới hạn về khoảng cách, tối ưu thời gian 
học, nâng cao tư duy cho người học.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số còn 
bộc lộ một số hạn chế. Đó là, hạ tầng kỹ 
thuật chưa được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ 
doanh nghiệp, người dân trên địa bàn hiểu 
biết về chuyển đổi số còn hạn chế, chưa tích 
cực sử dụng các giao dịch hành chính công 
bằng công nghệ thông tin; quy mô kinh tế 
số còn nhỏ, cơ cấu và chất lượng nguồn 
nhân lực công nghệ thông tin thấp. 

Những kết quả thực hiện chương trình 
chuyển đổi số là rất quan trọng song mới là 
bước đầu. Để chuyển đổi số thành công, đòi 
hỏi mỗi cán bộ, công chức và mỗi người dân 
xã La Bằng trước hết phải đổi mới chính 
mình, thống nhất nhận thức cho đúng, đủ về 
chuyển đổi số; tích cực tích lũy kiến thức về 
công nghệ thông tin, hướng đến mục tiêu 
công dân điện tử.

Áp dụng công nghệ trong sản xuất chè của HTX chè La Bằng
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Thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về 
Chương trình chuyển đổi số, là một trong 2 
địa phương được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn 
là xã điểm thực hiện chương trình chuyển 
đổi số, xã La Bằng, huyện Đại Từ đã xác định 
rõ mục tiêu và những việc phải làm, tập 
trung thực hiện mục tiêu Nghị quyết. Sau 
một thời gian triển khai đã đạt kết quả bước 
đầu, đem lại nhiều tiện ích cho người dân. 

Ông Triệu Văn Đông - Chủ tịch UBND xã 
La Bằng, huyện Đại Từ cho biết: “Ngay sau 
khi nhận được kế hoạch, Ban Thường vụ xã 
đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện 
chương trình chuyển đổi số, triển khai tới 
toàn thể cán bộ công chức, các chi bộ nhà 
trường, trạm y tế xã để thực 
hiện. Đồng thời, thành lập Ban 
chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho 
từng thành viên để thực hiện.”  

Trước khi bắt tay vào thực 
hiện chuyển đổ số tại địa 
phương, xã La Bằng có tỷ lệ các 
gia đình sử dụng điện thoại 
thông minh đạt khoảng 98%; 
9/9 xóm được phủ sóng di động, 
cáp quang, tuy nhiên tốc độ kết 

nối còn chậm. Xã đã có trang thông tin điện 
tử, tuy nhiên thông tin về văn hóa, du lịch, 
nông sản của xã còn nghèo nàn; hướng dẫn 
người dân, thông tin về hoạt động của xã 
chưa được cập nhật thường xuyên. Hệ thống 
báo cáo còn theo hình thức phổ thông bằng 
văn bản; các sản phẩm của địa phương chưa 
được đưa lên các sàn giao dịch điện tử; hệ 
thống thanh toán điện tử đã triển khai nhưng 
chưa nhiều. Công tác quản lý, dạy và học trực 
tuyến còn khó khăn do mạng Internet còn 
kém. Người dân chưa được tiếp cận ứng dụng 
tư vấn sức khỏe, kết nối người dân với bác sỹ 
tư vấn; nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa 
bệnh từ xa kết nối trạm y tế xã với bệnh viện 
tuyến trên chưa được triển khai. 

 Cô Lê Thị Quyên - Giáo viên trường 
THCS La Bằng, huyện Đại Từ chia sẻ. “Khi 
chưa triển khai chương trình chuyển đổi số, 
chất lượng đường truyền internet rất kém 
ảnh hưởng nhiều tới quá trình giảng dạy và 
học tập của các thầy, cô giáo và các em học 
sinh. Các em học sinh không có điều kiện 
tiếp cận các nguồn học liệu mở, khó khăn 
trong tiếp cận các kiến thức mới”. 

Điển hình như Hợp tác xã (HTX) chè La 
Bằng với tinh thần ham học hỏi, nhanh nhạy 
trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản 
xuất, chủ động xây dựng các website giới 
thiệu sản phẩm, đưa các sản phẩm nông sản 
thế mạnh của địa phương lên các sàn giao 
dịch điện tử nhằm xây dựng, quảng bá 
thương hiệu cũng như mở rộng thị trường 
tiêu thụ. Cụm từ “chốt đơn” đã trở nên quen 
thuộc, cũng là công việc hằng ngày của anh 
Hứa Văn Thịnh - HTX chè La Bằng. Trung 
bình mỗi tháng HTX chè La Bằng có khoảng 
500 đơn hàng đặt online. Đây là những thay 

đổi và lợi ích rõ nét mà HTX chè La Bằng 
nhận được từ thành quả chuyển đổi số. 
Theo thông tin từ anh Hứa Văn Thịnh - HTX 
chè La Bằng, xã La Bằng, huyện Đại Từ thì 
hiện nay mỗi ngày HTX chè của anh có 
trung bình từ 20-30 đơn hàng online. Đó là 
kết quả của việc đưa các sản phẩm của HTX 
lên sàn thương mại điện tử như Lazada, 
Shopee, Sen Đỏ, quảng bá trên website của 
HTX… từ khi áp dụng chuyển đổi số vào kinh 
doanh.

Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế, chương 
trình chuyển đổi số ở xã điểm La Bằng còn 
tác động tích cực đến công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo của lãnh đạo địa phương, tác phong làm 
việc của công chức xã và nhiều mặt trong 
đời sống của người dân nơi đây. Các hoạt 
động chuyển đổi số được triển khai tại xã 
gồm: xây dựng các kênh giao tiếp, tương tác 
thuận tiện hơn với người dân; nâng cấp hệ 
thống loa truyền thanh thông minh, cài 
phần mềm chuyển văn bản sang âm thanh 

thông qua nền tảng AI; Triển khai cầu 
truyền hình và nền tảng hỗ trợ hệ thống 
khám chữa bệnh từ xa Telehealth tại trạm y 
tế. Cùng với đó, xã La Bằng đã triển khai  
ứng dụng phần mềm quản lý vào công tác 
chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; các 
lĩnh vực an ninh trật tự được triển khai và 
đem lại hiệu quả tốt.

Để chuyển đổi số thuận lợi xã La Bằng 
phối hợp với các đơn vị tiếp tục nâng cấp 
mạng Viettel, Vinaphone đường truyền vào 
các cơ quan, UBND xã. Bên cạnh đó, UBND 
xã tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 với tổng số 167 
dịch vụ. Trong đó, số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 là 7 dịch vụ, mức độ 4 là 56 
dịch vụ, số dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát 
sinh hồ sơ là 10 dịch vụ. Những hoạt động 
trên góp phần thay đổi nhận thức, tác phong 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn của lãnh đạo và công chức xã 
theo hướng năng động, hiện đại, chuyên 
nghiệp hơn nhưng vẫn gần dân, vì dân. 

Ông Lương Xuân Chi - Xóm Đồng Tiến, 
xã La Bằng, huyện Đại Từ cho biết: “Chuyển 
đổi số thực sự đem lại nhiều thuận lợi cho 
người dân chúng tôi khi thực hiện các thủ 
tục hành chính được nhanh gọn, tiện lợi, 
giảm thời gian đi lại”.

Với sự phát triển nhanh chóng của công 
nghệ như hiện nay, cùng với việc ngành giáo 
dục đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ 
chuyển đổi số trong giảng dạy, cùng với đó 

là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, 
ứng dụng di động đã tạo điều kiện cho 
chuyển đổi số trong giáo dục phát triển 
mạnh mẽ hơn, tạo cơ hội cho mọi người có 
thể học và tương tác ở mọi lúc, mọi nơi. 
Công nghệ số đã mở ra không gian học tập 
thoải mái qua mạng Internet, người học có 
thể tiếp thu kiến thức dễ dàng, thuận tiện 
hơn. Hơn nữa, chuyển đổi số mang tới 
không gian học tập lý tưởng, phù hợp với 
mọi đối tượng. Với một tinh thần thoải mái, 
hiển nhiên kết quả học tập sẽ được cải 
thiện, nâng cao hơn. Nó giúp loại bỏ những 
giới hạn về khoảng cách, tối ưu thời gian 
học, nâng cao tư duy cho người học.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số còn 
bộc lộ một số hạn chế. Đó là, hạ tầng kỹ 
thuật chưa được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ 
doanh nghiệp, người dân trên địa bàn hiểu 
biết về chuyển đổi số còn hạn chế, chưa tích 
cực sử dụng các giao dịch hành chính công 
bằng công nghệ thông tin; quy mô kinh tế 
số còn nhỏ, cơ cấu và chất lượng nguồn 
nhân lực công nghệ thông tin thấp. 

Những kết quả thực hiện chương trình 
chuyển đổi số là rất quan trọng song mới là 
bước đầu. Để chuyển đổi số thành công, đòi 
hỏi mỗi cán bộ, công chức và mỗi người dân 
xã La Bằng trước hết phải đổi mới chính 
mình, thống nhất nhận thức cho đúng, đủ về 
chuyển đổi số; tích cực tích lũy kiến thức về 
công nghệ thông tin, hướng đến mục tiêu 
công dân điện tử.
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xây dựng mô hình trồng thử nghiệm dưa hấu mặt trời đỏ 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ThS. Vũ Đức Hải, ThS. Triệu Thị Huệ - Trung tâm Phát triển KH&CN

Dưa hấu là loại quả được nhiều người ưa 
chuộng bởi sự ngon ngọt và thanh mát. Cây 
dưa hấu thích hợp với điều kiện khí hậu ấm 
nên được trồng chủ yếu trong mùa nắng. 
Tuy nhiên, do nhu cầu của thị trường về loại 
cây ăn quả này khá lớn, nên hiện nay dưa 
hấu được trồng quanh năm. Việt Nam là một 
quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới 
gió mùa nóng ẩm, phù hợp với sự phát triển 
của các loại cây ăn quả đã tạo nên nguồn 
trái cây phong phú, đa dạng. Trong đó, dưa 
hấu không còn xa lạ với mỗi chúng ta bởi giá 
trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế mà nó mang 
lại vô cùng to lớn. Hiện nay tỉnh Thái 
Nguyên đã hình thành những vùng sản xuất 

dưa mang lại thu nhập ổn định cho các hộ 
nông dân. Xuất phát từ nhu cầu thực tế 
cũng như để góp phần làm thay đổi cơ cấu 
cây trồng, đưa giống cây trồng mới đến với 
người dân, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
tế trên cùng diện tích sử dụng đất. Năm 
2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất và 
được cấp có thẩm quyền giao triển khai 
thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình 
trồng thử nghiệm giống dưa hấu Mặt trời đỏ 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” tại các 
huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa và thị xã 
Phổ Yên. Giống dưa hấu Mặt trời đỏ có sức 
sinh trưởng tốt, dễ trồng, dễ đậu quả, năng 

suất cao, quả to tròn, có vị ngọt thanh mát, 
màu sắc đỏ tươi, đặc biệt là hạt lép (hay còn 
gọi là dưa hấu không hạt). Với những kết 
quả thu được trong quá trình trồng thử 
nghiệm, hứa hẹn đây sẽ là một trong những 
giống cây trồng mới được nhân dân và chính 
quyền các cấp quan tâm triển khai nhân 
rộng, phát triển diện tích cây trồng theo 
hướng hàng hóa.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên (Trung tâm) đã thực 
hiện trồng thử nghiệm 2,2 ha vụ xuân hè tại 
huyện Phú Bình, Đại Từ và thị xã Phổ Yên; 
trồng 2,0 ha vụ hè thu tại huyện Định Hóa, 
Phú Bình, Đại Từ. Trong quá trình thực hiện 
Trung tâm đã tổ chức 03 lớp tập huấn, mỗi 
lớp 30 học viên tại xã Nhã Lộng - Phú Bình; 
xã Bản Ngoại - Đại Từ; xã Tân Phú - Phổ 
Yên. Ngoài ra, Trung tâm còn trực tiếp 
hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân tham 
gia mô hình tại thị trấn Hùng Sơn, xã Khôi 
Kỳ, huyện Đại Từ; các hộ dân tham gia mô 
hình tại xã Phượng Tiến, Phúc Chu, Trung 
Lương huyện Định Hóa. Các hộ nông dân 
tham gia lớp tập huấn đều nắm được quy 
trình kỹ thuật làm đất, quy trình ngâm ủ hạt 
giống, kỹ thuật gieo hạt, hỗn hợp đất làm 
bầu, kỹ thuật bón phân, kỹ thuật trồng cây 
và chăm sóc, các biện pháp phòng trừ sâu 
bệnh hại, kỹ thuật thu hoạch.

Để hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, 
chăm sóc, thu hoạch dưa hấu Mặt trời Đỏ, 
Trung tâm đã tiến hành xây dựng 09 mô 

hình với 41 hộ tham gia (Phú Bình: 02 mô 
hình, Phổ Yên 01 mô hình, Đại Từ 03 mô hình 
và Định Hóa 03 mô hình). Trong quá trình 
thực hiện các hộ nông dân được Trung tâm 
hỗ trợ tài liệu tập huấn; 80% hạt giống và 
40% vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Để đánh giá kết quả của nhiệm vụ, 
Trung tâm tiến hành theo dõi khả năng sinh 
trưởng, phát triển của mô hình. Thời vụ 
trồng vụ xuân hè từ 2/5/2021-30/7/2021, 
tại huyện Phú Bình, thị xã PhổYên, huyện 
Đại Từ và hợp tác xã Bình Minh. Vụ hè thu từ 
15/8 – 30/10/2021 tại huyện Định Hóa, 
Phú Bình, Đại Từ. Tại các mô hình tỷ lệ nảy 
mầm đạt ≥ 95%, tỷ lệ cây sống khi trồng ra 
đồng ruộng đạt ≥ 90%, cây sinh trưởng 
phát triển tốt, đồng đều. Thời gian sinh 
trưởng của giống dưa hấu Mặt trời đỏ, vụ 
xuân hè thời gian từ gieo đến mọc là 7-8 
ngày, do thời tiết Miền Bắc vụ xuân hè lạnh 
nên gần cuối mùa xuân đầu mùa hè mới bắt 
đầu làm đất, sang hè bắt đầu ươm giống thời 
gian này nhiệt độ phù hợp với giống dưa hấu 
Mặt trời đỏ. Hạt nảy mầm đồng đều, mầm 
khỏe, cây con phát triển tốt. Vụ hè thu là vụ 
có nhiệt độ thay đổi lớn so với sức nảy mầm 
của giống, do đó từ gieo đến mọc dài hơn vụ 
xuân hè bởi nền nhiệt thấp hơn. Thời gian 
mọc tập trung từ 9-10 ngày. Giai đoạn từ 
gieo đến ra hoa cái 27-28 ngày vụ xuân hè, 
29-31 ngày vụ hè thu. Giai đoạn từ đậu quả 
cho đến thu hoạch từ 62-65 ngày vụ xuân 
hè vì thời gian này mùa hè có thời gian chiếu 

sáng và nắng nhiều, là thời điểm sinh trưởng 
thích hợp của cây dưa hấu. Vụ hè thu từ 
67-70 ngày dài hơn vụ xuân hè. Vì mùa này 
có thời gian chiếu sáng và nắng ít hơn mùa 
hè, nhiệt độ thấp hơn, cây cần thời gian tích 
lũy chất cho quả.

Khả năng sinh trưởng thân của giống 
dưa hấu Mặt trời đỏ, qua theo dõi 2 vụ sự 
phát triển đường kính thân của cây dưa hấu 
Mặt trời đỏ chênh lệch không đáng kể dao 
động từ 0,4-0,5 cm. Về đặc điểm hình thái 
lá, lá đứng, nhuyễn, xẻ thùy sâu, màu sắc lá 
xanh nhạt. Hình thái hoa màu vàng tươi và 
dạng hoa đơn tính cùng gốc, hoa có 5 cánh, 
hoa đực và hoa cái riêng biệt trên cùng 1 

cây, tuy nhiên hoa đực của giống dưa hấu 
Mặt trời đỏ không thụ phấn được (do là 
giống biến đổi Gen), do đó cần phải trồng 
giống dưa hấu thường lấy hoa đực để thụ 
phấn. Đặc điểm ra hoa, đậu quả, số hoa 
cái/cây ở cả 2 vụ là tương đương nhau dao 
động từ 4-5 hoa, tỷ lệ đậu quả đạt 95%, 
hình dạng và màu sắc vỏ quả khi chín quả 
hình tròn, vỏ quả khi chín màu xanh tươi có 
sọc đen. Kích thước quả ở cả 2 vụ xuân hè 
và hè thu có sự chênh lệch không đáng kể 
dao động từ 22-26 cm quả tròn đều. Về tình 
hình sâu bệnh hại ở cả 2 vụ xuân hè và hè 
thu đều xuất hiện bọ dưa, sâu xanh, ruồi 
đục quả và bệnh nấm phấn trắng gây hại.



21

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Dưa hấu là loại quả được nhiều người ưa 
chuộng bởi sự ngon ngọt và thanh mát. Cây 
dưa hấu thích hợp với điều kiện khí hậu ấm 
nên được trồng chủ yếu trong mùa nắng. 
Tuy nhiên, do nhu cầu của thị trường về loại 
cây ăn quả này khá lớn, nên hiện nay dưa 
hấu được trồng quanh năm. Việt Nam là một 
quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới 
gió mùa nóng ẩm, phù hợp với sự phát triển 
của các loại cây ăn quả đã tạo nên nguồn 
trái cây phong phú, đa dạng. Trong đó, dưa 
hấu không còn xa lạ với mỗi chúng ta bởi giá 
trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế mà nó mang 
lại vô cùng to lớn. Hiện nay tỉnh Thái 
Nguyên đã hình thành những vùng sản xuất 

dưa mang lại thu nhập ổn định cho các hộ 
nông dân. Xuất phát từ nhu cầu thực tế 
cũng như để góp phần làm thay đổi cơ cấu 
cây trồng, đưa giống cây trồng mới đến với 
người dân, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
tế trên cùng diện tích sử dụng đất. Năm 
2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất và 
được cấp có thẩm quyền giao triển khai 
thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình 
trồng thử nghiệm giống dưa hấu Mặt trời đỏ 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” tại các 
huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa và thị xã 
Phổ Yên. Giống dưa hấu Mặt trời đỏ có sức 
sinh trưởng tốt, dễ trồng, dễ đậu quả, năng 

suất cao, quả to tròn, có vị ngọt thanh mát, 
màu sắc đỏ tươi, đặc biệt là hạt lép (hay còn 
gọi là dưa hấu không hạt). Với những kết 
quả thu được trong quá trình trồng thử 
nghiệm, hứa hẹn đây sẽ là một trong những 
giống cây trồng mới được nhân dân và chính 
quyền các cấp quan tâm triển khai nhân 
rộng, phát triển diện tích cây trồng theo 
hướng hàng hóa.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên (Trung tâm) đã thực 
hiện trồng thử nghiệm 2,2 ha vụ xuân hè tại 
huyện Phú Bình, Đại Từ và thị xã Phổ Yên; 
trồng 2,0 ha vụ hè thu tại huyện Định Hóa, 
Phú Bình, Đại Từ. Trong quá trình thực hiện 
Trung tâm đã tổ chức 03 lớp tập huấn, mỗi 
lớp 30 học viên tại xã Nhã Lộng - Phú Bình; 
xã Bản Ngoại - Đại Từ; xã Tân Phú - Phổ 
Yên. Ngoài ra, Trung tâm còn trực tiếp 
hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân tham 
gia mô hình tại thị trấn Hùng Sơn, xã Khôi 
Kỳ, huyện Đại Từ; các hộ dân tham gia mô 
hình tại xã Phượng Tiến, Phúc Chu, Trung 
Lương huyện Định Hóa. Các hộ nông dân 
tham gia lớp tập huấn đều nắm được quy 
trình kỹ thuật làm đất, quy trình ngâm ủ hạt 
giống, kỹ thuật gieo hạt, hỗn hợp đất làm 
bầu, kỹ thuật bón phân, kỹ thuật trồng cây 
và chăm sóc, các biện pháp phòng trừ sâu 
bệnh hại, kỹ thuật thu hoạch.

Để hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, 
chăm sóc, thu hoạch dưa hấu Mặt trời Đỏ, 
Trung tâm đã tiến hành xây dựng 09 mô 

hình với 41 hộ tham gia (Phú Bình: 02 mô 
hình, Phổ Yên 01 mô hình, Đại Từ 03 mô hình 
và Định Hóa 03 mô hình). Trong quá trình 
thực hiện các hộ nông dân được Trung tâm 
hỗ trợ tài liệu tập huấn; 80% hạt giống và 
40% vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Để đánh giá kết quả của nhiệm vụ, 
Trung tâm tiến hành theo dõi khả năng sinh 
trưởng, phát triển của mô hình. Thời vụ 
trồng vụ xuân hè từ 2/5/2021-30/7/2021, 
tại huyện Phú Bình, thị xã PhổYên, huyện 
Đại Từ và hợp tác xã Bình Minh. Vụ hè thu từ 
15/8 – 30/10/2021 tại huyện Định Hóa, 
Phú Bình, Đại Từ. Tại các mô hình tỷ lệ nảy 
mầm đạt ≥ 95%, tỷ lệ cây sống khi trồng ra 
đồng ruộng đạt ≥ 90%, cây sinh trưởng 
phát triển tốt, đồng đều. Thời gian sinh 
trưởng của giống dưa hấu Mặt trời đỏ, vụ 
xuân hè thời gian từ gieo đến mọc là 7-8 
ngày, do thời tiết Miền Bắc vụ xuân hè lạnh 
nên gần cuối mùa xuân đầu mùa hè mới bắt 
đầu làm đất, sang hè bắt đầu ươm giống thời 
gian này nhiệt độ phù hợp với giống dưa hấu 
Mặt trời đỏ. Hạt nảy mầm đồng đều, mầm 
khỏe, cây con phát triển tốt. Vụ hè thu là vụ 
có nhiệt độ thay đổi lớn so với sức nảy mầm 
của giống, do đó từ gieo đến mọc dài hơn vụ 
xuân hè bởi nền nhiệt thấp hơn. Thời gian 
mọc tập trung từ 9-10 ngày. Giai đoạn từ 
gieo đến ra hoa cái 27-28 ngày vụ xuân hè, 
29-31 ngày vụ hè thu. Giai đoạn từ đậu quả 
cho đến thu hoạch từ 62-65 ngày vụ xuân 
hè vì thời gian này mùa hè có thời gian chiếu 

sáng và nắng nhiều, là thời điểm sinh trưởng 
thích hợp của cây dưa hấu. Vụ hè thu từ 
67-70 ngày dài hơn vụ xuân hè. Vì mùa này 
có thời gian chiếu sáng và nắng ít hơn mùa 
hè, nhiệt độ thấp hơn, cây cần thời gian tích 
lũy chất cho quả.

Khả năng sinh trưởng thân của giống 
dưa hấu Mặt trời đỏ, qua theo dõi 2 vụ sự 
phát triển đường kính thân của cây dưa hấu 
Mặt trời đỏ chênh lệch không đáng kể dao 
động từ 0,4-0,5 cm. Về đặc điểm hình thái 
lá, lá đứng, nhuyễn, xẻ thùy sâu, màu sắc lá 
xanh nhạt. Hình thái hoa màu vàng tươi và 
dạng hoa đơn tính cùng gốc, hoa có 5 cánh, 
hoa đực và hoa cái riêng biệt trên cùng 1 

cây, tuy nhiên hoa đực của giống dưa hấu 
Mặt trời đỏ không thụ phấn được (do là 
giống biến đổi Gen), do đó cần phải trồng 
giống dưa hấu thường lấy hoa đực để thụ 
phấn. Đặc điểm ra hoa, đậu quả, số hoa 
cái/cây ở cả 2 vụ là tương đương nhau dao 
động từ 4-5 hoa, tỷ lệ đậu quả đạt 95%, 
hình dạng và màu sắc vỏ quả khi chín quả 
hình tròn, vỏ quả khi chín màu xanh tươi có 
sọc đen. Kích thước quả ở cả 2 vụ xuân hè 
và hè thu có sự chênh lệch không đáng kể 
dao động từ 22-26 cm quả tròn đều. Về tình 
hình sâu bệnh hại ở cả 2 vụ xuân hè và hè 
thu đều xuất hiện bọ dưa, sâu xanh, ruồi 
đục quả và bệnh nấm phấn trắng gây hại.
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Dưa hấu là loại quả được nhiều người ưa 
chuộng bởi sự ngon ngọt và thanh mát. Cây 
dưa hấu thích hợp với điều kiện khí hậu ấm 
nên được trồng chủ yếu trong mùa nắng. 
Tuy nhiên, do nhu cầu của thị trường về loại 
cây ăn quả này khá lớn, nên hiện nay dưa 
hấu được trồng quanh năm. Việt Nam là một 
quốc gia nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới 
gió mùa nóng ẩm, phù hợp với sự phát triển 
của các loại cây ăn quả đã tạo nên nguồn 
trái cây phong phú, đa dạng. Trong đó, dưa 
hấu không còn xa lạ với mỗi chúng ta bởi giá 
trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế mà nó mang 
lại vô cùng to lớn. Hiện nay tỉnh Thái 
Nguyên đã hình thành những vùng sản xuất 

dưa mang lại thu nhập ổn định cho các hộ 
nông dân. Xuất phát từ nhu cầu thực tế 
cũng như để góp phần làm thay đổi cơ cấu 
cây trồng, đưa giống cây trồng mới đến với 
người dân, góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
tế trên cùng diện tích sử dụng đất. Năm 
2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất và 
được cấp có thẩm quyền giao triển khai 
thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình 
trồng thử nghiệm giống dưa hấu Mặt trời đỏ 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” tại các 
huyện Đại Từ, Phú Bình, Định Hóa và thị xã 
Phổ Yên. Giống dưa hấu Mặt trời đỏ có sức 
sinh trưởng tốt, dễ trồng, dễ đậu quả, năng 

suất cao, quả to tròn, có vị ngọt thanh mát, 
màu sắc đỏ tươi, đặc biệt là hạt lép (hay còn 
gọi là dưa hấu không hạt). Với những kết 
quả thu được trong quá trình trồng thử 
nghiệm, hứa hẹn đây sẽ là một trong những 
giống cây trồng mới được nhân dân và chính 
quyền các cấp quan tâm triển khai nhân 
rộng, phát triển diện tích cây trồng theo 
hướng hàng hóa.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên (Trung tâm) đã thực 
hiện trồng thử nghiệm 2,2 ha vụ xuân hè tại 
huyện Phú Bình, Đại Từ và thị xã Phổ Yên; 
trồng 2,0 ha vụ hè thu tại huyện Định Hóa, 
Phú Bình, Đại Từ. Trong quá trình thực hiện 
Trung tâm đã tổ chức 03 lớp tập huấn, mỗi 
lớp 30 học viên tại xã Nhã Lộng - Phú Bình; 
xã Bản Ngoại - Đại Từ; xã Tân Phú - Phổ 
Yên. Ngoài ra, Trung tâm còn trực tiếp 
hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân tham 
gia mô hình tại thị trấn Hùng Sơn, xã Khôi 
Kỳ, huyện Đại Từ; các hộ dân tham gia mô 
hình tại xã Phượng Tiến, Phúc Chu, Trung 
Lương huyện Định Hóa. Các hộ nông dân 
tham gia lớp tập huấn đều nắm được quy 
trình kỹ thuật làm đất, quy trình ngâm ủ hạt 
giống, kỹ thuật gieo hạt, hỗn hợp đất làm 
bầu, kỹ thuật bón phân, kỹ thuật trồng cây 
và chăm sóc, các biện pháp phòng trừ sâu 
bệnh hại, kỹ thuật thu hoạch.

Để hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, 
chăm sóc, thu hoạch dưa hấu Mặt trời Đỏ, 
Trung tâm đã tiến hành xây dựng 09 mô 

hình với 41 hộ tham gia (Phú Bình: 02 mô 
hình, Phổ Yên 01 mô hình, Đại Từ 03 mô hình 
và Định Hóa 03 mô hình). Trong quá trình 
thực hiện các hộ nông dân được Trung tâm 
hỗ trợ tài liệu tập huấn; 80% hạt giống và 
40% vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Để đánh giá kết quả của nhiệm vụ, 
Trung tâm tiến hành theo dõi khả năng sinh 
trưởng, phát triển của mô hình. Thời vụ 
trồng vụ xuân hè từ 2/5/2021-30/7/2021, 
tại huyện Phú Bình, thị xã PhổYên, huyện 
Đại Từ và hợp tác xã Bình Minh. Vụ hè thu từ 
15/8 – 30/10/2021 tại huyện Định Hóa, 
Phú Bình, Đại Từ. Tại các mô hình tỷ lệ nảy 
mầm đạt ≥ 95%, tỷ lệ cây sống khi trồng ra 
đồng ruộng đạt ≥ 90%, cây sinh trưởng 
phát triển tốt, đồng đều. Thời gian sinh 
trưởng của giống dưa hấu Mặt trời đỏ, vụ 
xuân hè thời gian từ gieo đến mọc là 7-8 
ngày, do thời tiết Miền Bắc vụ xuân hè lạnh 
nên gần cuối mùa xuân đầu mùa hè mới bắt 
đầu làm đất, sang hè bắt đầu ươm giống thời 
gian này nhiệt độ phù hợp với giống dưa hấu 
Mặt trời đỏ. Hạt nảy mầm đồng đều, mầm 
khỏe, cây con phát triển tốt. Vụ hè thu là vụ 
có nhiệt độ thay đổi lớn so với sức nảy mầm 
của giống, do đó từ gieo đến mọc dài hơn vụ 
xuân hè bởi nền nhiệt thấp hơn. Thời gian 
mọc tập trung từ 9-10 ngày. Giai đoạn từ 
gieo đến ra hoa cái 27-28 ngày vụ xuân hè, 
29-31 ngày vụ hè thu. Giai đoạn từ đậu quả 
cho đến thu hoạch từ 62-65 ngày vụ xuân 
hè vì thời gian này mùa hè có thời gian chiếu 

sáng và nắng nhiều, là thời điểm sinh trưởng 
thích hợp của cây dưa hấu. Vụ hè thu từ 
67-70 ngày dài hơn vụ xuân hè. Vì mùa này 
có thời gian chiếu sáng và nắng ít hơn mùa 
hè, nhiệt độ thấp hơn, cây cần thời gian tích 
lũy chất cho quả.

Khả năng sinh trưởng thân của giống 
dưa hấu Mặt trời đỏ, qua theo dõi 2 vụ sự 
phát triển đường kính thân của cây dưa hấu 
Mặt trời đỏ chênh lệch không đáng kể dao 
động từ 0,4-0,5 cm. Về đặc điểm hình thái 
lá, lá đứng, nhuyễn, xẻ thùy sâu, màu sắc lá 
xanh nhạt. Hình thái hoa màu vàng tươi và 
dạng hoa đơn tính cùng gốc, hoa có 5 cánh, 
hoa đực và hoa cái riêng biệt trên cùng 1 

cây, tuy nhiên hoa đực của giống dưa hấu 
Mặt trời đỏ không thụ phấn được (do là 
giống biến đổi Gen), do đó cần phải trồng 
giống dưa hấu thường lấy hoa đực để thụ 
phấn. Đặc điểm ra hoa, đậu quả, số hoa 
cái/cây ở cả 2 vụ là tương đương nhau dao 
động từ 4-5 hoa, tỷ lệ đậu quả đạt 95%, 
hình dạng và màu sắc vỏ quả khi chín quả 
hình tròn, vỏ quả khi chín màu xanh tươi có 
sọc đen. Kích thước quả ở cả 2 vụ xuân hè 
và hè thu có sự chênh lệch không đáng kể 
dao động từ 22-26 cm quả tròn đều. Về tình 
hình sâu bệnh hại ở cả 2 vụ xuân hè và hè 
thu đều xuất hiện bọ dưa, sâu xanh, ruồi 
đục quả và bệnh nấm phấn trắng gây hại.

Hình 1: Cây giống dưa hấu mặt trời đỏ
gieo được 7 ngày

Hình 3: Giai đoạn ngắt ngọn tỉa nhánh Hình 4: Giai đoạn ghim cây

Hình 2: Cây giống dưa hấu mặt trời đỏ
trồng được 15 ngày
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Năng suất là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh tế của giống dưa hấu Mặt trời 
đỏ. Hai yếu tố cấu thành năng suất quan trọng đó là số quả trên cây và khối lượng trung bình 
quả. Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất được thể hiện ở bảng sau: 

Hình 5: Hoa đực của giống dưa hấu Hình 6: quá trình thụ phấn cho dưa hấu

Hình 7: Sau thụ phấn 5-7 ngày dưa bắt đầu hình thành quả

TT 
Vùng thực hiện 

nhiệm vụ 

Vụ xuân hè Vụ hè thu 

Số 
quả/cây 

(quả) 

KL quả 
(kg) 

NSLT 
(tấn/ha) 

NSTT 
(tấn/ha) 

Số quả/cây
(quả) 

KL  quả 
(kg) 

NSLT 
(tấn/ha) 

NSTT 
(tấn/ha) 

1 
H. Phú Bình, Phổ Yên, 

Đại Từ 1 4,0-4,5 35 28,8     

2 
H. Định Hóa, Đại Từ, 

Phú Bình     1 2,8-3,0 34 26,1 
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Khối lượng trung bình quả: Vụ xuân hè 
dưa có khối lượng trung bình quả cao hơn 
vụ hè thu (0,5kg), do thời tiết vụ hè thu, 
trong giai đoạn phát triển quả vào thời 
điểm này thường có nền nhiệt độ thấp ở 
giai đoạn hoa rộ, kết hợp với sương vào ban 
đêm, thời gian ban ngày ngắn hơn thời gian 
ban đêm, đây là thời điểm bất thuận cho 
quá trình tích lũy chất dinh dưỡng để phát 
triển quả. Năng suất lý thuyết trồng tại 02 

vụ có chênh lệch không đáng kể dao động 
từ 34-35 tấn/ha. Năng suất thực thu vụ 
xuân hè đạt 28,8 tấn/ha, vụ hè thu đạt 
26,1 tấn/ha thấp hơn so với vụ xuân hè. 
Nguyên nhân dẫn đến năng suất vụ hè thu 
thấp hơn vụ xuân hè là do thay đổi thời tiết 
và sự chênh lệch nhiệt độ giữa các mùa 
trong năm. Do vậy, trong quá trình thụ 
phấn mưa nhiều nên ảnh hưởng rất lớn đến 
quá trình đậu quả của cây.

Hình 8: Hình ảnh thu hoạch dưa
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Kết quả đánh giá, nghiệm thu mô hình 
tại các địa phương: Tại xã Tân Phú – thị xã 
Phổ Yên năng suất trung bình đạt 860 
kg/sào, tương đương với 24 tấn/ha, chất 
lượng quả to tròn có ruột đỏ và ngọt thanh; 
Tại thị trấn Hùng Sơn, xã Khôi Kỳ, Bản 
Ngoại, huyện Đại Từ năng suất trung bình 
đạt 900 kg/sào, tương đương với 25tấn/ha, 
chất lượng quả to tròn có ruột đỏ và ngọt 
thanh; Tại xã Nhã Lộng, xã Tân Kim huyện 
Phú Bình, năng suất trung bình đạt 
970-1.000 kg/sào, tương đương với 27-28 
tấn/ha, chất lượng quả to tròn có ruột đỏ và 
ngọt thanh; Tại xã Phượng Tiến, xã Phúc 
Chu, xã Trung Lương huyện Định Hóa năng 
suất trung bình đạt 950 kg/sào, tương 
đương với 26,4tấn/ha, chất lượng quả to 
tròn có ruột đỏ vị ngọt thanh. 

Về đánh giá khả năng sinh trưởng, phát 
triển và hiệu quả kinh tế, các hộ dân cùng 
chính quyền địa phương đều có nhận xét 
chung: dưa hấu Mặt trời đỏ về sinh trưởng, 

phát triển tốt và cho hiệu quả kinh tế cao 
hơn so với các giống dưa hấu đang trồng tại 
đại phương, nhất là so với một số cây trồng 
nông nghiệp khác. Bước đầu đánh giá giống 
dưa hấu Mặt trời đỏ phù hợp với điều kiện 
đất đai, khí hậu tại địa phương.

Hiệu quả kinh tế của mô hình, hạch toán 
kinh tế trên cơ sở dữ liệu đầu vào bao gồm: 
giá hạt giống, vật tư, phân bón, nhân công 
lao động và kết quả là sản lượng thu hoạch 
được và giá bán dưa hấu Mặt trời đỏ 
13.000đ/kg tại ruộng, dưa hấu thông 
thường giá bán 8.000đ/kg, từ mô hình trồng 
dưa hấu Mặt trời đỏ (quy mô 1 ha/vụ), sau 
trồng 65-70 ngày trừ chi phí, lợi nhuận thu 
được trên 200 triệu đồng, cao hơn 1,5 lần 
so với trồng các giống dưa truyền thống. 
Bên cạnh đó, theo kết quả đánh giá cho 
thấy giống dưa hấu Mặt trời đỏ có nhiều ưu 
điểm vượt trội như khả năng sinh trưởng, 
phát triển khỏe, thời gian sinh trưởng từ khi 
gieo đến thu hoạch 65 – 70 ngày. Cây có tỷ 
lệ nảy mầm và tỷ lệ sống khi trồng ra ruộng 
cao, cây ra hoa đồng đều, tỷ lệ cây có quả 
trên 90%,  Cây có khả năng chống chịu tốt 
với sâu bệnh hại và thời tiết bất thuận, 
trọng lượng quả trung bình đạt 3,5kg/quả, 
màu sắc vỏ quả xanh sáng có sọc đen bóng 
đẹp dễ nhìn, hương thơm mát, thịt quả chắc 
màu đỏ tươi, ngọt thanh, ruột quả không có 
hạt (hạt lép), có thể bảo quản ở nơi thoáng 
mát từ 10-15 ngày và quả dễ bán và được 
thị trường ưa chuộng./.
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NGHIÊN CỨU ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG 
KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH 

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

TS. Tạ Thị Thanh Huyền,
Trường ĐH Kinh tế và QTKD – Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên, với vị trí thuận lợi 

giáp thủ đô Hà Nội, hạ tầng giao thông 

tương đối đồng bộ, có sở hữu nhiều lợi thế 

trong phát triển kinh tế - xã hội, một trong 

những động lực đưa nền kinh tế tỉnh Thái 

Nguyên phát triển trong những năm gần 

đây là đã  thu hút được nguồn vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài vào tỉnh. Tuy nhiên, từ 

năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh giảm nhanh chóng, từ 16,5% 

năm 2015 xuống còn 8,8% năm 2019, năm 

2020 tiếp tục giảm xuống còn 6.5%. Lý do 

là các dự án đầu tư của công ty Samsung đã 

đạt công suất thiết kế, nếu không có thêm 

nguồn lực đầu tư mới, tốc độ tăng trưởng tại 

Thái Nguyên sẽ có thể suy giảm bởi dư địa 

tăng trưởng không còn. Nhìn nhận một cách 

khách quan tăng trưởng kinh tế ở Thái 

Nguyên chưa thật sự tương xứng với tiềm 

năng và cơ hội mà tỉnh đã có được. Tăng 

trưởng kinh tế trong những năm qua vẫn 

chủ yếu theo bề rộng, chưa chú trọng phát 

triển theo chiều sâu, chất lượng tăng 

trưởng thấp, hiệu quả của tăng trưởng hạn 

chế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

và sản phẩm hàng hóa còn thấp. Từ những 

nhận định này, nhóm nghiên cứu của 

Trường Đại học Kinh tế và QTKD – Đại học 

Thái Nguyên đã thực hiện nghiên cứu đề tài 

khoa học: "Đổi mới mô hình tăng trưởng 

kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiêp 4.0”. 

Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là 

nhận diện mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh 

Thái Nguyên trong giai đoạn 2015 – 2020, 

đề xuất đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 

của tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030. Nhóm nghiên cứu thuộc 

trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh 

doanh do TS. Tạ Thị Thanh Huyền chủ trì đã 

hoàn thành đề tài trong thời gian từ tháng 

10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của 

đề tài, nhóm nghiên cứu đã thu thập thông 

tin từ hai nguồn: thông tin thứ cấp và thông 

tin sơ cấp.

Thông tin thứ cấp được thu thập từ các 
công trình nghiên cứu đã công bố, sách, giáo 
trình, tạp chí... liên quan đến đề tài; Các văn 
bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, điều 
chỉnh, liên quan đến đề tài; Thu thập thông 
tin từ UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, từ 
niên giám thống kê từ năm 2015 đến năm 
2020, kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 
2019, chiến lược phát triển tổng thể kinh tế 
- xã hội tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; 

Về số liệu sơ cấp nhóm nghiên cứu sẽ 
tiến hành khảo sát tổng số 760 phiếu điều 
tra đối với 03 đối tượng: (1) 200 phiếu điều 
tra đối với các nhà quản lý, bao gồm: cán bộ 
quản lý tại UBND, hội đồng nhân dân tỉnh, 
lãnh đạo các Sở, Ban ngành, cán bộ quản lý 
tại 09 huyện, thành phố, thị xã là những 
người tham gia hoạch định chiến lược phát 
triển kinh tế- xã hội tại địa phương; (2) 200 
phiếu điều tra đối với các nhà khoa học tại 
các trường thành viên thuộc đại học Thái 
Nguyên và một số nhà khoa học thuộc các 
Viện nghiên cứu, các trường Đại học tại Hà 
Nội; (3) 360 phiếu điều tra đối với đại diện 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên. Tổ chức 2 hội thảo trực tiếp và 4 
hội thảo trực tuyến với các nội dung khác 
nhau, số lượng người tham dự mỗi hội thảo 
là 50 người. Thành phần tham gia hội thảo 
là nhóm nghiên cứu đề tài, các chuyên gia 
kinh tế, các nhà khoa học, cán bộ quản lý tại 
các Sở, Ban ngành, đại diện phía doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Từ thông tin, số liệu thu thập được, 
nhóm nghiên cứu đã phân tích, đánh giá 
được thực trạng mô hình tăng trưởng kinh 
tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020, 
qua 04 nội dung: (1) tăng trưởng kinh tế 
theo ngành, lĩnh vực; (2) phân tích thực 
trạng năng lực cạnh tranh tỉnh Thái 
Nguyên; (3) phân tích thực trạng về hiệu 
quả đầu tư; (4) đã phân tích được thực trạng 
tăng trưởng theo chiều sâu của tỉnh.

Đã phân tích tác động của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 đến đổi mới mô hình 
tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên 
qua 04 nhóm các nhân tố: (1) Các nhân tố 
về chính; (2) xem xét sự sẵn sàng tiếp cận 
và chuyển đổi để thích ứng với cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 của các doanh 
nghiệp tại tỉnh TN; (3) tiếp nhận những 
nhận định của nhà quản lý, các nhà khoa 
học về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0; (4) ảnh hưởng của các nhân tố khác.

Từ kết quả phân tích thực trạng mô 
hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên; 
Nhóm nghiên cứu dự báo được ba kịch bản 
về mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái 
Nguyên đến năm 2030 cụ thể như sau (1) 
Mô hình tăng trưởng truyền thống (là mô 
hình hiện tại của tỉnh Thái Nguyên); 

(2) Mô hình tăng trưởng theo hướng 

tiêu dùng số; 
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Tỉnh Thái Nguyên, với vị trí thuận lợi 

giáp thủ đô Hà Nội, hạ tầng giao thông 

tương đối đồng bộ, có sở hữu nhiều lợi thế 

trong phát triển kinh tế - xã hội, một trong 

những động lực đưa nền kinh tế tỉnh Thái 

Nguyên phát triển trong những năm gần 

đây là đã  thu hút được nguồn vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài vào tỉnh. Tuy nhiên, từ 

năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh 

tế của tỉnh giảm nhanh chóng, từ 16,5% 

năm 2015 xuống còn 8,8% năm 2019, năm 

2020 tiếp tục giảm xuống còn 6.5%. Lý do 

là các dự án đầu tư của công ty Samsung đã 

đạt công suất thiết kế, nếu không có thêm 

nguồn lực đầu tư mới, tốc độ tăng trưởng tại 

Thái Nguyên sẽ có thể suy giảm bởi dư địa 

tăng trưởng không còn. Nhìn nhận một cách 

khách quan tăng trưởng kinh tế ở Thái 

Nguyên chưa thật sự tương xứng với tiềm 

năng và cơ hội mà tỉnh đã có được. Tăng 

trưởng kinh tế trong những năm qua vẫn 

chủ yếu theo bề rộng, chưa chú trọng phát 

triển theo chiều sâu, chất lượng tăng 

trưởng thấp, hiệu quả của tăng trưởng hạn 

chế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

và sản phẩm hàng hóa còn thấp. Từ những 

nhận định này, nhóm nghiên cứu của 

Trường Đại học Kinh tế và QTKD – Đại học 

Thái Nguyên đã thực hiện nghiên cứu đề tài 

khoa học: "Đổi mới mô hình tăng trưởng 

kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiêp 4.0”. 

Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài là 

nhận diện mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh 

Thái Nguyên trong giai đoạn 2015 – 2020, 

đề xuất đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 

của tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 đến năm 2025, tầm nhìn 

đến năm 2030. Nhóm nghiên cứu thuộc 

trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh 

doanh do TS. Tạ Thị Thanh Huyền chủ trì đã 

hoàn thành đề tài trong thời gian từ tháng 

10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021. 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu của 

đề tài, nhóm nghiên cứu đã thu thập thông 

tin từ hai nguồn: thông tin thứ cấp và thông 

tin sơ cấp.

Thông tin thứ cấp được thu thập từ các 
công trình nghiên cứu đã công bố, sách, giáo 
trình, tạp chí... liên quan đến đề tài; Các văn 
bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, điều 
chỉnh, liên quan đến đề tài; Thu thập thông 
tin từ UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, từ 
niên giám thống kê từ năm 2015 đến năm 
2020, kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 
2019, chiến lược phát triển tổng thể kinh tế 
- xã hội tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; 

Về số liệu sơ cấp nhóm nghiên cứu sẽ 
tiến hành khảo sát tổng số 760 phiếu điều 
tra đối với 03 đối tượng: (1) 200 phiếu điều 
tra đối với các nhà quản lý, bao gồm: cán bộ 
quản lý tại UBND, hội đồng nhân dân tỉnh, 
lãnh đạo các Sở, Ban ngành, cán bộ quản lý 
tại 09 huyện, thành phố, thị xã là những 
người tham gia hoạch định chiến lược phát 
triển kinh tế- xã hội tại địa phương; (2) 200 
phiếu điều tra đối với các nhà khoa học tại 
các trường thành viên thuộc đại học Thái 
Nguyên và một số nhà khoa học thuộc các 
Viện nghiên cứu, các trường Đại học tại Hà 
Nội; (3) 360 phiếu điều tra đối với đại diện 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên. Tổ chức 2 hội thảo trực tiếp và 4 
hội thảo trực tuyến với các nội dung khác 
nhau, số lượng người tham dự mỗi hội thảo 
là 50 người. Thành phần tham gia hội thảo 
là nhóm nghiên cứu đề tài, các chuyên gia 
kinh tế, các nhà khoa học, cán bộ quản lý tại 
các Sở, Ban ngành, đại diện phía doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Từ thông tin, số liệu thu thập được, 
nhóm nghiên cứu đã phân tích, đánh giá 
được thực trạng mô hình tăng trưởng kinh 
tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020, 
qua 04 nội dung: (1) tăng trưởng kinh tế 
theo ngành, lĩnh vực; (2) phân tích thực 
trạng năng lực cạnh tranh tỉnh Thái 
Nguyên; (3) phân tích thực trạng về hiệu 
quả đầu tư; (4) đã phân tích được thực trạng 
tăng trưởng theo chiều sâu của tỉnh.

Đã phân tích tác động của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 đến đổi mới mô hình 
tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Thái Nguyên 
qua 04 nhóm các nhân tố: (1) Các nhân tố 
về chính; (2) xem xét sự sẵn sàng tiếp cận 
và chuyển đổi để thích ứng với cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 của các doanh 
nghiệp tại tỉnh TN; (3) tiếp nhận những 
nhận định của nhà quản lý, các nhà khoa 
học về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 
trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0; (4) ảnh hưởng của các nhân tố khác.

Từ kết quả phân tích thực trạng mô 
hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên; 
Nhóm nghiên cứu dự báo được ba kịch bản 
về mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Thái 
Nguyên đến năm 2030 cụ thể như sau (1) 
Mô hình tăng trưởng truyền thống (là mô 
hình hiện tại của tỉnh Thái Nguyên); 

(2) Mô hình tăng trưởng theo hướng 

tiêu dùng số; 
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Hình 01: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030 
Kịch bản tiêu dùng số

Ngành công nghiệp của tỉnh ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT&TT của các quốc 

gia phát triển, việc này giúp cải thiện năng suất của nhiều ngành, nhưng trong dài hạn có thể 

làm tăng thâm hụt ngân sách của địa phương. Với tỷ lệ việc làm có nguy cơ bị thay thế hoặc 

chuyển đổi là 15% và dự báo tác động của tăng trưởng số là 5% thì tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 (giá thực tế) của tỉnh Thái Nguyên vào năm 
2030 sẽ là 146.653,2 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh trong giai đoạn 
2020-2030 tương ứng với dự báo này sẽ là 6,0%. 

(3) Mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển đổi số. 
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Để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 tại Thái Nguyên, căn cứ vào 

thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh Thái Nguyên nhóm nghiên cứu đã xây 

dựng mô hình phân tích SWOT làm căn cứ 

đưa ra giải pháp đổi mới mô hình tăng 

trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ 

đó đề xuất các giải pháp đổi mới mô hình 

tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0: tái cấu trúc 

nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế; tăng cường đầu tư theo 

chiều sâu đối với các yếu tố nguồn lực làm 

nền tảng cho tăng trưởng bền vững dài 

hạn; cải cách thể chế và một số giải pháp 

khác và đề xuất một số khuyến nghị các 

điều kiện thực hiện giải pháp đổi mới mô 

hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên.

Với kết quả nghiên cứu đã được nghiệm 

thu, đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích 

cho UBND và các Sở Ban ngành của tỉnh 

Thái Nguyên trong việc hoạch định chiến 

lược phát triển kinh tế hướng đến một mô 

hình tăng trưởng kinh tế hiệu quả và bền 

vững. Có được có những ứng xử hợp lý trước 

tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. Ngoài ra, nghiên cứu đề tài đã được Đại 

học Thái Nguyên phê duyện in ấn thành 

sách tham khảo xuất bản vào đầu năm 

2022, cuốn sách này sẽ là tài liệu tham 

khảo quan trọng phục vụ cho việc giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học tại các trường đại 

học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
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Ứng dụng công nghệ số cao và ngành 

CNTT&TT tăng trưởng nhanh, năng suất lao 

động ở tất cả các ngành đều tăng. Với tỷ lệ 

việc làm có nguy cơ bị thay thế hoặc chuyển 

đổi là 20% và dự báo tác động của tăng 

trưởng số là 8% thì tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 

(giá thực tế) của tỉnh Thái Nguyên vào năm 

2030 sẽ là 202.404,4 tỉ đồng. Theo đó, tốc 

độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh 

trong giai đoạn 2020-2030 sẽ là 9,5%. 

Từ kết quả dự báo các kịch bản mô hình 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhóm nghiên 

cứu đề xuất mô hình tăng trưởng kinh tế 

tỉnh Thái Nguyên: kết hợp giữa mô hình 

tăng trưởng theo hướng tiêu dùng số và 

chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa những 

ưu điểm của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. Cụ thể, đến năm 2025 tầm nhìn đến 

năm 2030 ngành công nghiệp, nông, lâm 

nghiệp và dịch vụ ứng dụng các sản phẩm 

và dịch vụ CNTT&TT, ứng dụng công nghệ 

số giúp tăng trưởng nhanh, năng suất lao 

động ở tất cả các ngành đều tăng. Với tỷ lệ 

việc làm có nguy cơ bị thay thế hoặc 

chuyển đổi  đến năm 2025 là 15% đến năm 

2030 là 20% và dự báo tác động của tăng 

trưởng số đến năm 2025 là 5%, đến năm 

2030 là 8% thì tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 

(giá thực tế) của tỉnh Thái Nguyên, vào năm 

2025 sẽ đạt khoảng 150.000 tỉ đồng đến 

năm 2030 đạt khoảng 200.000 tỉ đồng. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của 

tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 dự báo đạt 

khoảng 6,0%, đến giai đoạn 2026 – 2030 

tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của 

tỉnh đạt khoảng 9,0%.
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Để đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 tại Thái Nguyên, căn cứ vào 

thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh Thái Nguyên nhóm nghiên cứu đã xây 

dựng mô hình phân tích SWOT làm căn cứ 

đưa ra giải pháp đổi mới mô hình tăng 

trưởng kinh tế tỉnh Thái Nguyên trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ 

đó đề xuất các giải pháp đổi mới mô hình 

tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh cuộc 

cách mạng công nghiệp 4.0: tái cấu trúc 

nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế; tăng cường đầu tư theo 

chiều sâu đối với các yếu tố nguồn lực làm 

nền tảng cho tăng trưởng bền vững dài 

hạn; cải cách thể chế và một số giải pháp 

khác và đề xuất một số khuyến nghị các 

điều kiện thực hiện giải pháp đổi mới mô 

hình tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên.

Với kết quả nghiên cứu đã được nghiệm 

thu, đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích 

cho UBND và các Sở Ban ngành của tỉnh 

Thái Nguyên trong việc hoạch định chiến 

lược phát triển kinh tế hướng đến một mô 

hình tăng trưởng kinh tế hiệu quả và bền 

vững. Có được có những ứng xử hợp lý trước 

tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. Ngoài ra, nghiên cứu đề tài đã được Đại 

học Thái Nguyên phê duyện in ấn thành 

sách tham khảo xuất bản vào đầu năm 

2022, cuốn sách này sẽ là tài liệu tham 

khảo quan trọng phục vụ cho việc giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học tại các trường đại 

học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
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Ứng dụng công nghệ số cao và ngành 

CNTT&TT tăng trưởng nhanh, năng suất lao 

động ở tất cả các ngành đều tăng. Với tỷ lệ 

việc làm có nguy cơ bị thay thế hoặc chuyển 

đổi là 20% và dự báo tác động của tăng 

trưởng số là 8% thì tổng sản phẩm trên địa 

bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 

(giá thực tế) của tỉnh Thái Nguyên vào năm 

2030 sẽ là 202.404,4 tỉ đồng. Theo đó, tốc 

độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh 

trong giai đoạn 2020-2030 sẽ là 9,5%. 

Từ kết quả dự báo các kịch bản mô hình 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhóm nghiên 

cứu đề xuất mô hình tăng trưởng kinh tế 

tỉnh Thái Nguyên: kết hợp giữa mô hình 

tăng trưởng theo hướng tiêu dùng số và 

chuyển đổi số nhằm tận dụng tối đa những 

ưu điểm của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0. Cụ thể, đến năm 2025 tầm nhìn đến 

năm 2030 ngành công nghiệp, nông, lâm 

nghiệp và dịch vụ ứng dụng các sản phẩm 

và dịch vụ CNTT&TT, ứng dụng công nghệ 

số giúp tăng trưởng nhanh, năng suất lao 

động ở tất cả các ngành đều tăng. Với tỷ lệ 

việc làm có nguy cơ bị thay thế hoặc 

chuyển đổi  đến năm 2025 là 15% đến năm 

2030 là 20% và dự báo tác động của tăng 

trưởng số đến năm 2025 là 5%, đến năm 

2030 là 8% thì tổng sản phẩm trên địa bàn 

tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 

(giá thực tế) của tỉnh Thái Nguyên, vào năm 

2025 sẽ đạt khoảng 150.000 tỉ đồng đến 

năm 2030 đạt khoảng 200.000 tỉ đồng. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của 

tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 dự báo đạt 

khoảng 6,0%, đến giai đoạn 2026 – 2030 

tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của 

tỉnh đạt khoảng 9,0%.

Phạm vi ranh giới tỉnh Thái Nguyên
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ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHẢ NĂNG TÁI SINH 
CỦA LOÀI CÂY ĐINH MẬT (Fernandoa brillettii (Dop.) Steenis) 

TAI TINH TH�I NGUY�N

TS. Vũ Văn Thông - Giám đốc Trung tâm Thực hành thực nghiệm
Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Đinh mật (Fernandoa brilletii), họ Chùm 

ớt (Đinh), bộ Hoa môi (Lamiales). Đinh mật 

thuộc loại cây gỗ lớn, cao 25 - 30m, thân 

cây thẳng, chất gỗ trắc càng già càng có 

chun, vân thớ đẹp có thể nói vân chun đẹp 

nhất trong các loại gỗ, mùi gỗ hắc, có thể 

làm đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình. 

Cây mọc chậm phân bố rải rác trong các khu 

rừng tự nhiên ở miền Bắc. Là loại gỗ quý 

hiếm, gỗ có chất lượng tốt, được xếp trong 

nhóm II thuộc nhóm tứ thiết nên cây Đinh 

mật đã bị khai thác kiệt. Để làm cơ sở cho 

việc thực hiện đề tài bảo tồn nguồn gen cây 

Đinh mật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 

chúng tôi tiến hành thực hiện chuyên đề: 

Đánh giá hiện trạng phân bố và khả năng tái 

sinh của loài cây loài cây Đinh mật (Fernan-

doa brillettii (Dop.) Steenis) tại tỉnh Thái 

Nguyên.

Chúng tôi áp dụng phương pháp điều 

tra theo tuyến (dải song song cách đều). Bề 

rộng dải là 20m, cự ly giữ 2 tuyến liền kề là 

400m. Các tuyến điều tra chỉ xác định trên 

các trạng thái rừng tự nhiên. Trên các tuyến 

điều tra, tiến hành phát hiện các cá thể cây 

Đinh mật bằng cách quan sát bằng mắt 

thông qua đặc điểm nhận dạng của chúng. 

Cây Đinh mật phát hiện được tiến hành đo 

đếm các chỉ tiêu: D. H, Hvn, Hdc, Dt và thống 

kê vào biểu mẫu. Dựa trên bản đồ địa hình 

và bản đồ hiện trạng TNR tiến hành sơ 

thám khu vực nghiên cứu, tham khảo các tài 

liệu liên quan và các cán bộ, người dân quen 

biết thông thạo địa hình để lập kế hoạch 

cho công tác điều tra ngoại nghiệp. Tuyến 

điều tra được xác định trên bản đồ hiện 

trạng tài nguyên rừng trước khi tiến hành 

công tác ngoại nghiệp, các tuyến phải luôn 

luôn song song và cách đều nhau, tuyến 

cách tuyến 400m. 

Về đặc điểm tái sinh cây tái sinh, do đây 

là nội dung điều tra lâm học nên tầng cây tái 

sinh được xác định toàn bộ cây tái sinh của 

tất cả các loài, (trong đó có loài Nghiến gân 

ba) để xác định công thức tổ thành tầng cây 

tái sinh. Trong mỗi OTC điển hình tạm thời 

lập 5 ô dạng bản (ODB) có diện tích 25m2 (4 

ô ở 4 góc và 1 ô ở trung tâm OTC). Các chỉ 

tiêu đo đếm bao gồm: tên loài, chiều cao 

vút ngọn (Hvn), tình hình sinh trưởng, phẩm 

chất cây con, nguồn gốc tái sinh (Chồi, hạt), 

số lượng cây, tỷ lệ cây có triển vọng… của 

những cây có D1.3 < 6cm. Cây tái sinh triển 

vọng là cây thuộc loài mục đích, phát triển 

tốt, có chiều cao lớn hơn lớp cây bụi thảm 

tươi tại khu vực đó (>=2m). Khi điều tra tái 

sinh trên các ODB, chúng tôi đồng thời xách 

định các chỉ tiêu: độ tàn che, độ che phủ 

bình quân và độ dốc mặt đất tại vi trí ODB. 

Xác định cây tái sinh có triển vọng: Cây tái 

sinh có triển vọng là những cây > = 2m, sinh 

trưởng tốt có khả năng tham gia vào tầng 

cây cao.
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Đinh mật (Fernandoa brilletii), họ Chùm 

ớt (Đinh), bộ Hoa môi (Lamiales). Đinh mật 

thuộc loại cây gỗ lớn, cao 25 - 30m, thân 

cây thẳng, chất gỗ trắc càng già càng có 

chun, vân thớ đẹp có thể nói vân chun đẹp 

nhất trong các loại gỗ, mùi gỗ hắc, có thể 

làm đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình. 

Cây mọc chậm phân bố rải rác trong các khu 

rừng tự nhiên ở miền Bắc. Là loại gỗ quý 

hiếm, gỗ có chất lượng tốt, được xếp trong 

nhóm II thuộc nhóm tứ thiết nên cây Đinh 

mật đã bị khai thác kiệt. Để làm cơ sở cho 

việc thực hiện đề tài bảo tồn nguồn gen cây 

Đinh mật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 

chúng tôi tiến hành thực hiện chuyên đề: 

Đánh giá hiện trạng phân bố và khả năng tái 

sinh của loài cây loài cây Đinh mật (Fernan-

doa brillettii (Dop.) Steenis) tại tỉnh Thái 

Nguyên.

Chúng tôi áp dụng phương pháp điều 

tra theo tuyến (dải song song cách đều). Bề 

rộng dải là 20m, cự ly giữ 2 tuyến liền kề là 

400m. Các tuyến điều tra chỉ xác định trên 

các trạng thái rừng tự nhiên. Trên các tuyến 

điều tra, tiến hành phát hiện các cá thể cây 

Đinh mật bằng cách quan sát bằng mắt 

thông qua đặc điểm nhận dạng của chúng. 

Cây Đinh mật phát hiện được tiến hành đo 

đếm các chỉ tiêu: D. H, Hvn, Hdc, Dt và thống 

kê vào biểu mẫu. Dựa trên bản đồ địa hình 

và bản đồ hiện trạng TNR tiến hành sơ 

thám khu vực nghiên cứu, tham khảo các tài 

liệu liên quan và các cán bộ, người dân quen 

biết thông thạo địa hình để lập kế hoạch 

cho công tác điều tra ngoại nghiệp. Tuyến 

điều tra được xác định trên bản đồ hiện 

trạng tài nguyên rừng trước khi tiến hành 

công tác ngoại nghiệp, các tuyến phải luôn 

luôn song song và cách đều nhau, tuyến 

cách tuyến 400m. 

Về đặc điểm tái sinh cây tái sinh, do đây 

là nội dung điều tra lâm học nên tầng cây tái 

sinh được xác định toàn bộ cây tái sinh của 

tất cả các loài, (trong đó có loài Nghiến gân 

ba) để xác định công thức tổ thành tầng cây 

tái sinh. Trong mỗi OTC điển hình tạm thời 

lập 5 ô dạng bản (ODB) có diện tích 25m2 (4 

ô ở 4 góc và 1 ô ở trung tâm OTC). Các chỉ 

tiêu đo đếm bao gồm: tên loài, chiều cao 

vút ngọn (Hvn), tình hình sinh trưởng, phẩm 

chất cây con, nguồn gốc tái sinh (Chồi, hạt), 

số lượng cây, tỷ lệ cây có triển vọng… của 

những cây có D1.3 < 6cm. Cây tái sinh triển 

vọng là cây thuộc loài mục đích, phát triển 

tốt, có chiều cao lớn hơn lớp cây bụi thảm 

tươi tại khu vực đó (>=2m). Khi điều tra tái 

sinh trên các ODB, chúng tôi đồng thời xách 

định các chỉ tiêu: độ tàn che, độ che phủ 

bình quân và độ dốc mặt đất tại vi trí ODB. 

Xác định cây tái sinh có triển vọng: Cây tái 

sinh có triển vọng là những cây > = 2m, sinh 

trưởng tốt có khả năng tham gia vào tầng 

cây cao.

Bảng 1: Hiện trạng phân bố loài cây Đinh mật theo tuyến điều tra 

Từ bảng 1 nhận thấy: Trong 133 tuyến điều, đã phát hiện 113 cây Đinh mật, nhiều 

nhất là ở huyện Võ Nhai ghi nhận 50 cây, tiếp đến là các huyện: Định Hóa, Phú Lương, Đại 

Từ. Trong quá trình điều tra chỉ bắt gặp 8 cá thể có đường kính và chiều cao rất nhỏ ở xã 

Quân Chu,... Sở dĩ ở huyện Võ Nhai có nhiều cây Đinh mật phân bố là vì ở huyện này có nhiều 

diện tích núi đá vôi, đây là điều kiện lập địa thích hợp cho cây Đinh mật sinh trưởng và phát 

triển và là nơi có khu rừng đặc dụng Thần Sa-Phượng Hoàng. Kết quả điều tra đặc điểm 

phân bố loài Đinh mật theo các trạng thái rừng cho thấy hầu hết các cây này phân bố trên 

các dãy núi đá vôi, địa hình hiểm trở, đi lại rất khó khăn và ở chân các dãy núi đá vôi. 

Huyện Số tuyến điều tra Tổng độ dài (km) Số cây Đinh mật xuất hiện 

Đồng Hỷ 35 298 13 

Đại Từ 14 91 8 

Định Hoá 20 306 22 

Phú Lương 33 275 20 

Võ Nhai 31 570 50 

Tổng 133 1.540 113 
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Số liệu bảng Bảng 1 được minh họa ở biểu đồ hình 1:

Hình 1: Phân bố số cây Đinh mật theo huyện

Số lượng cây Đinh mật ở huyện Võ Nhai chiếm 44,2% tổng số cây Đinh mật đã phát 
hiện được trong toàn tỉnh.

Kết quả xác định trữ lượng gỗ loài cây Đinh mật được tổng hợp ở phụ biểu, tổng trữ 
lượng gỗ cây đứng là 31,75m3, trong đó:

Huyện Số cây Trữ lượng (m3) 

Đồng Hỷ 13 1,52 

Đại Từ 8 0,18 

Định Hoá 22 4,87 

Phú Lương 20 2,72 

Võ Nhai 50 22,46 

Tổng 113 31,75 

 
Bảng 2: Hiện trạng trữ lượng gỗ Đinh mật
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*  Đặc điểm tái sinh tự nhiên của rừng 
có cây Đinh mật phân bố

- Cấu trúc tổ thành cây tái sinh

Tổ thành cây tái sinh gồm các loài cây 
ưa sáng mọc nhanh có tổ thành loài cao như 
Han voi, Dướng, Dâu da xoan, Sấu, Vàng anh. 
Cây Định mật tái sinh có tổ thành cao chỉ 
suất hiện ở OTC 4 và có hệ số tổ thành là 
1,88. Các ô khác cây Đinh mật có tổ thành 
loài rất thấp. Từ đó cho thấy cây Đinh mật tái 
sinh có tổ thành loài ở các OTC là rất thấp. 

- Nguồn gốc, chất lượng, mật độ và tỷ lệ 
cây tái sinh triển vọng

+ Nguồn gốc cây tái sinh : Kết quả 
nghiên cứu cho thấy cây tái sinh Đinh mật 
có nguồn gốc hạt chiếm 59,5%, cây tái sinh 
chồi là 40,5%. Qua đó cho ta thấy cây tái 
sinh có nguồn gốc tái sinh hạt là chủ yếu, 
trong tự nhiên cây Đinh mật tái sinh bằng 
hạt tốt hơn chồi.

+ Chất lượng cây tái sinh loài Đinh mật: 
Kết quả nghiên cứu cho thấy cây có chiều 
cao từ 0 - 1m chiếm 46,1%, từ 1 – 2m chiếm 
8,1%, cây có chiều cao ≥ 2m chiếm 25,8%. 
Chất lượng tái sinh cây Đinh mật, cây tốt 

đạt 31,5%, cây trung bình đạt 33,7%,  cây 
xấu chiếm 34,8%. Cây tốt chủ yếu là cây có 
cấp chiều cao từ 0 - 1m, cây xấu và cây 
trung bình chiếm tỉ lệ cao và là những cây 
tái sinh có cấp chiều cao từ 1 - 2m và ≥ 2m.

 Qua tìm hiểu, nghiên cứu, điều tra thực 
tế tại địa bàn nghiên cứu cho thấy tình hình 
khai thác cây Đinh mật ở thời điểm hiện tại 
là không nhiều do số lượng cây hiện nay là 
rất ít. Đa số các hộ gia đình, cán bộ lâm 
nghiệp xã được phỏng vấn đều cho biết 
chưa từng khai thác và chỉ có một số ít hộ 
gia đình trả lời là có khai thác và đã khai 
thác từ những năm 1980 trở về trước. 
Trong tổng số 250 hộ được phỏng vấn ở 5 
huyện chỉ có 18 hộ đã và đang khai thác cây 
Đinh mật, còn lại phần lớn (232 hộ) là chưa 
từng hoặc không khai thác. 

Cần có biện pháp gây trồng loài này và 
những chương trình, dự án để bảo tồn và 
phát triển loài cây bản địa cho gỗ lớn. Xây 
dựng mô hình thử nghiệm làm giàu rừng từ 
cây con và hạt phục vụ cho công tác bảo 
tồn loài. Tăng cường công tác quản lí bảo vệ 
rừng, nhất là ở các khu rừng đặc dụng như 
Thần Sa-Phượng Hoàng, ATK Định Hóa.

Cây Đinh mật Quả Đinh mật



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

35

 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG 
NGÔN NGỮ HÓA HỌC

CHO HOC SINH  PH� THÔNG TRONG DAY HOC PH�N HÓA HƯU CƠ

TS. Lê Huy Hoàng
Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã xác 
định “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và 
Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế”, đồng thời “Chuyển mạnh quá 
trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức 
sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm 
chất người học”. Năng lực của học sinh cần 
phát triển gồm các năng lực chung và năng 
lực chuyên biệt. Trong các năng lực chuyên 
biệt thì năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 
có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi 
học sinh trong quá trình lĩnh hội tri thức, 
giúp học sinh học tốt môn hóa học. Phát 
triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 
của học sinh phổ thông trong dạy học các 
nội dung về hóa học hữu cơ chương trình 
hóa học lớp 12 nâng cao là một vấn đề cấp 
thiết để nâng cao chất lượng giáo dục Việt 
Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông theo định 
hướng phát triển năng lực học sinh. 

 Năng lực của học sinh có thể được hiểu 
là: “khả năng làm chủ những hệ thống, kiến 
thức, kỹ năng, thái độ… phù hợp với lứa tuổi 
và kết nối chúng một cách hợp lí vào thực 
hiện thành công nhiệm vụ học tập, giải 
quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra cho học 
sinh trong cuộc sống”. 

Năng lực của HSPT cần được phát triển 
bao gồm cả năng lực chung và năng lực 
riêng. Trong đó năng lực chung cần đạt là: 
năng lực độc lập, sáng tạo; năng lực phát 
hiện giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác. 
Các năng lực riêng cần đạt là: năng lực sử 
dụng ngôn ngữ hoá học (NLSDNNHH), năng 
lực thực hành hoá học, năng lực giải quyết 
vấn đề thông qua môn hoá học, năng lực 
vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống. 
Trong các năng lực riêng thì NLSDNNHH là 
một trong những năng lực quan trọng nhất 
đối với quá trình nhận thức và cần được 
phát triển trong suốt quá trình học tập 
môn hóa học của học sinh phổ thông 
(HSPT). 

NLSDNNHH là khả năng hiểu và vận 
dụng ngôn ngữ hóa học để giải quyết hiệu 
quả những vấn đề đặt ra trong quá trình 
học tập và nghiên cứu bộ môn Hóa học. 
NLSDNNHH gồm năng lực sử dụng danh 
pháp hóa học (DPHH), năng lực sử dụng 
thuật ngữ hóa học (TNHH) và năng lực sử 

dụng biểu tượng hóa học (BTHH). 

NLSDNNHH là một trong những năng 
lực quan trọng nhất và cần được hình 
thành, phát triển từ khi học sinh bắt đầu 
làm quen với môn Hóa học. Các biểu hiện 
của NLSDNNHH đối với HSPT được xác định 
như sau:
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Hội nghị Trung ương 8 khóa XI đã xác 
định “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và 
Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế”, đồng thời “Chuyển mạnh quá 
trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức 
sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm 
chất người học”. Năng lực của học sinh cần 
phát triển gồm các năng lực chung và năng 
lực chuyên biệt. Trong các năng lực chuyên 
biệt thì năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 
có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi 
học sinh trong quá trình lĩnh hội tri thức, 
giúp học sinh học tốt môn hóa học. Phát 
triển năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học 
của học sinh phổ thông trong dạy học các 
nội dung về hóa học hữu cơ chương trình 
hóa học lớp 12 nâng cao là một vấn đề cấp 
thiết để nâng cao chất lượng giáo dục Việt 
Nam hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông theo định 
hướng phát triển năng lực học sinh. 

 Năng lực của học sinh có thể được hiểu 
là: “khả năng làm chủ những hệ thống, kiến 
thức, kỹ năng, thái độ… phù hợp với lứa tuổi 
và kết nối chúng một cách hợp lí vào thực 
hiện thành công nhiệm vụ học tập, giải 
quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra cho học 
sinh trong cuộc sống”. 

Năng lực của HSPT cần được phát triển 
bao gồm cả năng lực chung và năng lực 
riêng. Trong đó năng lực chung cần đạt là: 
năng lực độc lập, sáng tạo; năng lực phát 
hiện giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác. 
Các năng lực riêng cần đạt là: năng lực sử 
dụng ngôn ngữ hoá học (NLSDNNHH), năng 
lực thực hành hoá học, năng lực giải quyết 
vấn đề thông qua môn hoá học, năng lực 
vận dụng kiến thức hoá học vào cuộc sống. 
Trong các năng lực riêng thì NLSDNNHH là 
một trong những năng lực quan trọng nhất 
đối với quá trình nhận thức và cần được 
phát triển trong suốt quá trình học tập 
môn hóa học của học sinh phổ thông 
(HSPT). 

NLSDNNHH là khả năng hiểu và vận 
dụng ngôn ngữ hóa học để giải quyết hiệu 
quả những vấn đề đặt ra trong quá trình 
học tập và nghiên cứu bộ môn Hóa học. 
NLSDNNHH gồm năng lực sử dụng danh 
pháp hóa học (DPHH), năng lực sử dụng 
thuật ngữ hóa học (TNHH) và năng lực sử 

dụng biểu tượng hóa học (BTHH). 

NLSDNNHH là một trong những năng 
lực quan trọng nhất và cần được hình 
thành, phát triển từ khi học sinh bắt đầu 
làm quen với môn Hóa học. Các biểu hiện 
của NLSDNNHH đối với HSPT được xác định 
như sau:

STT Năng lực thành phần Biểu hiện 

1 
Năng lực sử dụng 
DPHH  

- Từ tên gọi viết, biểu diễn đúng công thức hóa học của các chất, 
các dạng công thức phân tử, công thức cấu tạo, đồng đẳng, đồng 
phân,…). 
- Hiểu và rút ra được quy tắc đọc tên và đọc đúng tên theo các 
DPHH khác nhau đối với các hợp chất hữu cơ. 

2 
Năng lực sử dụng 
TNHH 

- Trình bày được các TNHH và hiểu được ý nghĩa của chúng.  
- Vận dụng TNHH trong các tình huống mới. 

3 
Năng lực sử dụng 
BTHH 

- HS hiểu được nội dung của các BTHH (Kí hiệu, hình vẽ, mô hình 
cấu trúc phân tử các chất, liên kết hóa học, ... ). 

 
Dựa trên các biểu hiện và kết quả đầu ra cần đạt được về NLSDNNHH của HSPT, chúng 

tôi xây dựng các mức độ phát triển của NLSDNNHH đối với HSPT như sau: 

Năng 
lực 

Các mức độ phát triển 
A (hoàn thiện) B (đang phát 

triển) 
C (hình 
thành) 

D (chưa  
hình 

thành) 

Năng 

lực sử 

dụng 

DPHH 

Từ tên gọi viết, biểu diễn 

đúng công thức hóa học của 

các chất, các dạng công thức 

phân tử, công thức cấu tạo, 

đồng đẳng, đồng phân,…). 

Từ tên gọi viết 

đúng công thức 

hóa học của các 

chất, các dạng 

công thức phân tử. 

Từ tên gọi 

viết chưa 

đúng công 

thức hóa học 

của các chất. 

Không 

viết 

được. 
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Hiểu và rút ra được quy tắc 

đọc tên, đọc đúng tên theo 

các DPHH khác nhau đối với 

các hợp chất hữu cơ. 

 Đọc đúng tên theo 

các DPHH khác 

nhau đối với một số 

hợp chất hữu cơ. 

Đọc chưa 

đúng tên của 

một số hợp 

chất hữu cơ. 

Không 

đọc được. 

Năng 

lực sử 

dụng 

TNHH 

Trình bày được các TNHH và 

hiểu được ý nghĩa của 

chúng. 

Trình bày được các 

TNHH. 

Trình bày 

chưa đúng các 

TNHH 

Không 

hiểu 

được. 

Vận dụng TNHH trong các 

tình huống mới. 

Vận dụng TNHH 

trong một số tình 

huống cụ thể. 

Vận dụng 

TNHH chưa 

chính xác. 

Không 

vận dụng 

được. 

Năng 

lực sử 

dụng 

BTHH 

Hiểu được nội dung của 

các BTHH (Kí hiệu, hình 

vẽ, mô hình cấu trúc phân 

tử các chất, liên kết hóa 

học, ...). 

Hiểu được một 

phần nội dung 

của các BTHH (Kí 

hiệu, hình vẽ, ...). 

Hiểu chưa 

chính xác một 

số nội dung 

của các 

BTHH. 

Không 

hiểu 

được. 

Xác định 6 nguyên tắc phát triển NLSDNNHH cho HS là đảm bảo: tính đặc thù của bộ 
môn hóa học; tính định hướng và mục tiêu của chương trình; tính sư phạm; tính đa dạng và 
toàn diện; tính thực tiễn; tính khách quan trong đánh giá. Đề xuất quy trình phát triển 
NLSDNNHH cho HSPT qua 9 bước như sau:

Bước 1: Điều tra, tham khảo ý kiến chuyên gia về cấu trúc, biểu hiện, các mức độ phát 
triển, thang đánh giá NLSDNNHH.

Bước 2: Đề xuất các biện pháp phát triển NLSDNNHH.

Bước 3: Sử dụng phương pháp chuyên gia, xin ý kiến các giáo viên bộ môn về các biện 
pháp đã đề xuất từ đó chỉnh sửa theo sự góp ý.

Bước 4: Thử nghiệm các biện pháp theo các bước sau: lựa chọn kiểu bài và phương 
pháp dạy học phù hợp; xây dựng kế hoạch bài học; thiết kế các công cụ và thang đo lường, 
đánh giá.

Bước 5: Rút kinh nghiệm sau khi thu kết quả thử nghiệm.

Bước 6: Sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm lựa chọn biện pháp tối ưu.

Bước 7: Thực nghiệm các biện pháp.

Bước 8: Đánh giá sự phát triển NLSDNNHH

Bước 9: Rút kinh nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện các biện pháp đề xuất.

*Chúng tôi đề xuất phương pháp sử dụng bài tập hóa học và xây dựng bảng đánh giá 
NLSDNNHH khi sử dụng bài tập hóa học (0: không thực hiện; 1: thực hiện sai; 2: thực hiện 
đúng nhưng chưa đủ; 3: thực hiện chính xác , đầy đủ) như sau:
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Xác định 6 nguyên tắc phát triển NLSDNNHH cho HS là đảm bảo: tính đặc thù của bộ 
môn hóa học; tính định hướng và mục tiêu của chương trình; tính sư phạm; tính đa dạng và 
toàn diện; tính thực tiễn; tính khách quan trong đánh giá. Đề xuất quy trình phát triển 
NLSDNNHH cho HSPT qua 9 bước như sau:

Bước 1: Điều tra, tham khảo ý kiến chuyên gia về cấu trúc, biểu hiện, các mức độ phát 
triển, thang đánh giá NLSDNNHH.

Bước 2: Đề xuất các biện pháp phát triển NLSDNNHH.

Bước 3: Sử dụng phương pháp chuyên gia, xin ý kiến các giáo viên bộ môn về các biện 
pháp đã đề xuất từ đó chỉnh sửa theo sự góp ý.

Bước 4: Thử nghiệm các biện pháp theo các bước sau: lựa chọn kiểu bài và phương 
pháp dạy học phù hợp; xây dựng kế hoạch bài học; thiết kế các công cụ và thang đo lường, 
đánh giá.

Bước 5: Rút kinh nghiệm sau khi thu kết quả thử nghiệm.

Bước 6: Sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm lựa chọn biện pháp tối ưu.

Bước 7: Thực nghiệm các biện pháp.

Bước 8: Đánh giá sự phát triển NLSDNNHH

Bước 9: Rút kinh nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện các biện pháp đề xuất.

*Chúng tôi đề xuất phương pháp sử dụng bài tập hóa học và xây dựng bảng đánh giá 
NLSDNNHH khi sử dụng bài tập hóa học (0: không thực hiện; 1: thực hiện sai; 2: thực hiện 
đúng nhưng chưa đủ; 3: thực hiện chính xác , đầy đủ) như sau:

Năng lực 

thành 

phần 

 

Các hoạt động giải bài tập hóa học 

Điểm 

3 2 1 0 

Năng lực 

sử dụng 

DPHH 

1,Hiểu đúng các yêu cầu của nhiệm vụ, tình huống học tập hóa 

học mới. 

    

2, Giải thích rõ ràng, logic kết quả của nhiệm vụ, tình huống học 

tập hóa học mới. 

    

3, Hiểu thấu đáo cách sử dụng NNHH trong mọi trường hợp học 

tập. 

    

Năng lực 

sử dụng 

TNHH 

4, Sử dụng thành thạo NNHH để biểu diễn các vấn đề hóa họ đặt 

ra. 

    

5, Kết hợp NNHH và ngôn ngữ của các bộ môn khác để giải quyết 

vấn đề hóa học. 

    

6, Xác định chính xác phạm vi sử dụng NNHH trong các tình 

huống hóa học khác nhau. 

    

Năng lực 

sử dụng 

BTHH 

7, Phát hiện chính xác các cách biểu diễn NNHH khác nhau với 

cùng một đối tượng. 

    

8, Đề xuất nhiều phương án chọn NNHH để giải quyết nhiệm vụ 

hóa học mới. 

    

9, Lựa chọn chính xác NNHH để giải quyết các tình huống hoặc 

nhiệm vụ hóa học mới. 

    

10, Biểu diễn cách lựa chọn NNHH để giải quyết các tình huống 

hoặc nhiệm vụ hóa học mới. 

    

Tổng điểm     

Điểm tối đa 30 
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Điểm đánh giá mức độ phát triển của NLNNHH dựa vào thang đo năng lực :

Điểm Kết luận 

Từ 0 đến 5 Chưa có khả năng sử dụng NNHH. 

Từ 6 đến 14 Có khả năng sử dụng NNHH trong các trường hợp đơn giản. 

Từ 15 đến 23 Có khả năng sử dụng NNHH trong một số trường hợp phức tạp. 

Từ 24 đến 30 Sử dụng thành thạo NNHH trong học tập. 

 
Tiến hành thực nghiệm sư phạm tại các 

trường THPT Sông Công, THPT Võ Nhai, 
THPT Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên. Chọn 
các cặp lớp đối chứng (ĐC) và thực nghiệm 
(TN) tương đương nhau về sĩ số, về kết quả 
học tập môn hóa học ở học kì I. Ở lớp đối 
chứng giáo viên tiến hành giảng dạy với 
các giáo án như bình thường, lớp thực 
nghiệm giáo viên sử dụng các giáo án có sử 

dụng bài tập hóa học. Các lớp này đều học 
chương trình Hoá học 12- nâng cao phần 
hóa hữu cơ của học kì I, cùng giáo viên dạy. 
Hết mỗi bài, tiến hành kiểm tra 15 phút 
(dạng trắc nghiệm) và kết thúc chương 
trình tiến hành kiểm tra 45 phút (trắc 
nghiệm và tự luận), đề kiểm tra với các lớp 
là như nhau. Dưới đây là mẫu đề kiểm tra 
đánh giá NLSDNNHH của HSPT: 

Kết quả bài kiểm tra được phân tích và xử lý bằng phần mềm EXEL 
thu được kết quả như sau:

Bài 
kiểm 
tra 

Lớp Số HS 

Điểm xi 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 phút 
TN 399 0 0 0 12 47 68 95 86 63 12 10 

ĐC 397 0 0 0 19 59 78 86 77 55 14 8 

45 phút 

TN 399 0 0 0 9 41 62 105 85 65 23 9 

ĐC 397 0 0 1 18 67 75 101 72 55 5 2 

 

Xác định 6 nguyên tắc phát triển NLSDNNHH cho HS là đảm bảo: tính đặc thù của bộ 
môn hóa học; tính định hướng và mục tiêu của chương trình; tính sư phạm; tính đa dạng và 
toàn diện; tính thực tiễn; tính khách quan trong đánh giá. Đề xuất quy trình phát triển 
NLSDNNHH cho HSPT qua 9 bước như sau:

Bước 1: Điều tra, tham khảo ý kiến chuyên gia về cấu trúc, biểu hiện, các mức độ phát 
triển, thang đánh giá NLSDNNHH.

Bước 2: Đề xuất các biện pháp phát triển NLSDNNHH.

Bước 3: Sử dụng phương pháp chuyên gia, xin ý kiến các giáo viên bộ môn về các biện 
pháp đã đề xuất từ đó chỉnh sửa theo sự góp ý.

Bước 4: Thử nghiệm các biện pháp theo các bước sau: lựa chọn kiểu bài và phương 
pháp dạy học phù hợp; xây dựng kế hoạch bài học; thiết kế các công cụ và thang đo lường, 
đánh giá.

Bước 5: Rút kinh nghiệm sau khi thu kết quả thử nghiệm.

Bước 6: Sử dụng phương pháp thống kê toán học nhằm lựa chọn biện pháp tối ưu.

Bước 7: Thực nghiệm các biện pháp.

Bước 8: Đánh giá sự phát triển NLSDNNHH

Bước 9: Rút kinh nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện các biện pháp đề xuất.

*Chúng tôi đề xuất phương pháp sử dụng bài tập hóa học và xây dựng bảng đánh giá 
NLSDNNHH khi sử dụng bài tập hóa học (0: không thực hiện; 1: thực hiện sai; 2: thực hiện 
đúng nhưng chưa đủ; 3: thực hiện chính xác , đầy đủ) như sau:
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Hình 1. Đường lũy tích bài kiểm tra 15 phút           

Hình 2. Đường lũy tích bài kiểm tra 45 phút

Qua thực nghiệm nhận thấy các đường luỹ tích của các lớp TN đều nằm ở bên phải và 
ở phía dưới các đường luỹ tích của các lớp ĐC, điều đó chứng tỏ NLSDNNHH các lớp TN cao 
hơn so với các lớp ĐC. Tỉ lệ % HS yếu kém và trung bình của các lớp ĐC cao hơn lớp TN, còn 
tỉ lệ % HS khá và giỏi của lớp TN cao hơn của các lớp ĐC.

Như vậy thực nghiệm sư phạm đã chứng minh sử dụng bài tập hóa học là phương pháp 
hiệu quả để phát triển NLSDNNHH cho HSPT. Phát triển NLSDNNHH của HSPT trong dạy 
học Hóa học đã thực hiện theo đúng mục tiêu đổi mới của nền giáo dục hiện nay. Việc phát 
triển NLSDNNHH trong dạy học các nội dung Hóa hữu cơ góp phần nâng cao chất lượng 
dạy học của bộ môn, là động lực thúc đẩy nền giáo dục nước ta phát triển  để hội nhập với 
nền giáo dục các nước tiên tiến trên thế giới. 

Lớp ĐC Lớp TN

Lớp ĐC Lớp TN
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 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID - 19 TẠI NHÀ
Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ y tế

DANH MỤC THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
CHO NGƯỜI MẮC COVID TẠI NHÀ

1. CÁC NHÓM THUỐC TRONG DANH MỤC
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 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID - 19 TẠI NHÀ
Quyết định 261/QĐ-BYT ngày 31/01/2022 của Bộ y tế

2. CHÚ Ý
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CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID - 19
đi tiêm chủng)

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Nguồn: suckhoedoisong.vn

Dương Chiêm - Trung tâm Phát triển KH&CN

Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình trồng, 
chăm sóc một số giống hoa hồng Bungaria 
nhập nội mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 22/01/2022, Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ 
chức kiểm tra tiến độ thực hiện dự án 
“Ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ xây dựng mô hình sản xuất một 
số giống hoa hồng Bungaria gắn với 
phát triển du lịch sinh thái theo 
hướng bền vững tại tỉnh Thái 
Nguyên”.

Dự án do Trung tâm nghiên cứu 
và phát triển khoa học công nghệ Bắc 
Nhung triển khai thực hiện từ tháng 
12/2020 tại xóm Bến Giềng, xã Sơn Cẩm, 
thành phố Thái Nguyên. Với mục tiêu ứng 
dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây 
dựng mô hình sản xuất một số giống hoa 
hồng Bungaria nhập nội trồng chậu, tạo 
nguồn giống mới cho người trồng hoa ven 
đô thị, gắn với phát triển du lịch sinh thái 
bền vững tại tỉnh Thái Nguyên. Qua kiểm 
tra thực tế cho thấy, Ban Chủ nhiệm dự án 
đã xây dựng được mô hình sản xuất một số 
giống hoa hồng Bungaria quy mô 
20.000m2; 01 giàn cắt nắng 1.000m2, 
đường nội khu, hệ thống tưới, bể chứa nước 
và nhà điều hành. Nghiên cứu, hoàn thiện 
quy trình nhân giống bằng phương pháp 

ghép và giâm cành; hoàn thiện quy trình 
trồng, chăm sóc môt số giống hoa hồng 
Bungaria nhập nội mới, đáp ứng yêu cầu 
khoa học.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở Khoa 
học và Công nghệ đề nghị, Chủ nhiệm dự án 
tiếp tục xây dựng mô hình cây giống, chậu 
cây thương phẩm và mô hình trình diễn 
giống hồng Bungaria nhập nội mới gắn với 
03 điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên. Dự án triển khai thành công 
sẽ góp phần thúc đẩy thị trường tiêu thụ 
hoa trồng chậu, mang lại thu nhập cao cho 
người trồng hoa trên địa bàn tỉnh Thái 
nguyên./.
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Thế Bằng - Trung tâm Phát triển KH&CN

Ứng dụng khoa học công nghệ
vào thâm canh na rải vụ
Nhằm triển khai thực hiện tốt các nội 

dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh “Ứng dụng khoa học kỹ thuật xây dựng 
mô hình thâm canh cây na rải vụ trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên”. Ngày 11/02/2022, 
tại xã La Hiên, Trung tâm Khuyến nông (Sở 
Nông nghiệp & PTNT tỉnh Thái Nguyên) 
phối hợp Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ 
chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc và áp 
dụng quy trình thâm canh cây na rải vụ cho 
40 hộ dân thuộc 02 xã La Hiên và Phú 
Thượng (Võ Nhai).Tham gia lớp tập huấn có 
các cán bộ kỹ thuật và các hộ dân trong 
vùng dự án.

Mục tiêu của dự án là ứng dụng khoa 
học kỹ thuật xây dựng thành công mô hình 
thâm canh cây na rải vụ trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên, quy mô 03 ha. Dự án được 
triển khai từ tháng 11/2021 đến tháng 
11/2024. Đến thời điểm này, Ban Chủ 
nhiệm dự án đã tổ chức khảo sát, lựa chọn 
địa điểm, các hộ tham gia dự án; tiếp nhận 
04 quy trình kỹ thuật về cây na để hoàn 
thiện quy trình thâm canh na rải vụ phù hợp 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Việc áp dụng quy trình thâm canh na 
rải vụ sẽ giúp cây na sinh trưởng phát triển 
khỏe. Thời gian thu hoạch quả vào các đợt 
trong năm như: chín sớm tháng 7 khoảng 
25-30% sản lượng; chín chính vụ tháng 8-9 
khoảng 55-65% sản lượng và chín muộn 

tháng 10-11khoảng 10-15% sản lượng. 
Mẫu mã, màu sắc quả đẹp, màu xanh hơi 
hồng, vàng nhẹ, không có sâu bệnh. Trọng 
lượng na 250-300g/quả. Kết quả của việc 
xây dựng mô hình thâm canh cây na rải vụ 
giúp tăng giá trị sản phẩm từ 10% trở lên 
so với mô hình truyền thống; kích thước 
quả to đều, mẫu mã đẹp và ngon, ngọt đậm 
hơn; kéo dài được thời gian thu hoạch trong 
năm, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng giá 
trị cho sản phẩm và tăng hiệu quả kinh tế. 
Dự án triển khai thành công sẽ góp phần 
tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, từng 
bước thay đổi tập quán canh tác của người 
dân trồng na. Đây cũng là cơ sở khoa học và 
thực tiễn trong việc ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo điều kiện 
cho việc thực hiện mô hình thâm canh cây 
na rải vụ đạt năng suất cao, ổn định chất 
lượng và chủ động được thời vụ. Từ đó, 
nhân rộng, chuyển giao cho doanh nghiệp 
và người dân./.
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Dương Chiêm - Trung tâm Phát triển KH&CN

Cấp phát giống, vật tư, phân bón cho các hộ 
tham gia xây dựng mô hình sản xuất giống ngô 

ngọt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nhằm hỗ trợ các hộ dân tham gia xây 
dựng mô hình sản xuất giống ngô ngọt trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chiều 
23-2-2022, Trung tâm Phát triển Khoa học 
và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Thái Nguyên) tổ chức cấp phát giống, 
vật tư, phân bón cho các hộ tham gia thực 
hiện tại xóm Cây Thị, xã La Hiên (Võ Nhai).

Mô hình sản xuất giống ngô ngọt được 
triển khai xây dựng tại vụ Xuân hè năm 
2022 có quy mô 01ha với 04 hộ dân tại 
xóm Cây Thị, xã La Hiên tham gia. Căn cứ 
định mức quy định của mô hình, tổng số 
giống hỗ trợ cho các hộ là 6kg và phân bón 
đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định. 
Trước khi gieo trồng, các hộ dân tham gia 
mô hình đều được hướng dẫn, tập huấn quy 
trình kỹ thuật sản xuất thâm canh ngô ngọt 

giống SW 1011. Ngô ngọt là cây sinh 
trưởng và phát triển mạnh, thời gian sinh 
trưởng ngắn (75-80 ngày), thích ứng rộng 
với thời tiết nên có thể trồng quanh năm. 
Năng suất bình quân đạt 450 – 600 kg/sào. 
Các hộ dân tham gia mô hình được Nhà nước 
hỗ trợ 80% giống và 40% vật tư, phân bón, 
còn lại các hộ dân đối ứng thực hiện.

  Mô hình được triển khai với mục đích 
giúp các hộ dân trồng ngô tiếp cận, áp dụng 
giống ngô ngọt lai F1 (SW 1011) kết hợp 
quy trình kỹ thuật cải tiến, hiệu quả cao, 
giúp tăng năng suất, chất lượng sản lượng 
cây trồng. Đồng thời, góp phần tích cực 
trong việc ứng dụng, hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ phục vụ thực tiễn sản xuất và 
đời sống./.
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TUỔI TRẺ THÁI NGUYÊN 
XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG

Chiều ngày 01/3/2022, tại xã Liên 
Minh - huyện Võ Nhai, Đại diện Chi đoàn Sở 
Khoa học và Công nghệ đã tham gia 
Chương trình phát động tháng thanh niên 
năm 2022 do Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối 
hợp với Huyện đoàn Võ Nhai, Đoàn khối các 
cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức. 

Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 
2022 với chủ đề: “Tuổi trẻ Thái Nguyên 
xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng 
đồng” nhằm hướng tới chào mừng Đại hội 
Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chào mừng kỷ 
niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 
26/03/2022). Dự buổi lễ có Vũ Minh Tuấn - 
Phó Trưởng ban Dân Vận Tỉnh uỷ; Hoàng 
Anh Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; 
Uỷ viên BTV Đoàn khối, đại biểu các khối 
thi đua trực thuộc Đoàn khối các cơ quan 
tỉnh Thái Nguyên; Các đồng chí Uỷ viên 
BTV Huyện đoàn Võ Nhai; Các đồng chí 
thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo 
UBND xã Liên Minh và gần 100 đoàn viên 

thanh niên, nhân dân.

Tháng Thanh niên năm 2022 được xác 
định với 4 nội dung hoạt động trọng tâm và 
sẽ được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cụ thể 
hoá thành các đợt thi đua cao điểm, tổ chức 
các hoạt động cụ thể nhằm thu hút sự quan 
quan tâm của xã hội, chăm lo đến sự phát 
triển toàn diện của Thanh niên; Các hoạt 
động, công trình, phần việc thanh niên bám 
sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, 
đơn vị, hướng về cơ sở, có nội dung cụ thể, 
có tính hành động cao.

Trong khuôn khổ Chương trình Ban Tổ 
chức đã dành tặng: 40 suất quà cho gia 
đình chính sách, thanh niên dân tộc thiểu 
số, tín đồ tôn giáo, các hộ gia đình và học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu 
đồng; Tỉnh đoàn trao tặng CTTN Điểm sinh 
hoạt vui chơi cho thiếu nhi, và xây dựng mô 
hình điểm thu gom - phân loại - xử lý rác 
thải tại nguồn tại quảng trường trung tâm 
huyện Võ Nhai trị giá 230 triệu đồng; Hỗ 

trợ 15 triệu đồng xây dựng CTTN Tu sửa, 
chỉnh trang nhà văn hóa xóm Nho, xã Liên 
Minh. 

Nhân dịp này, các đơn vị trong các Khối 
thi đua thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 
đã dành tặng các công trình thanh niên cho 
Đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Liên 
Minh như: Tuyến đường thắp sáng làng quê 
trị giá 15 triệu đồng; Hệ thống bể thu gom 
rác thải nông nghiệp trị giá 10 triệu đồng; 
Đồi cây thanh niên “phát triển kinh tế” trị 
giá 8 triệu đồng.

Sau Chương trình phát động, các đồng 
chí Đại biểu và đoàn viên thanh niên đã 
tiến hành dâng hương tưởng niệm các anh 
hùng liệt sĩ tại khu di tích rừng Khuôn 
Mánh, xóm Ngọc Mỹ, xã Liên Minh và tổ 
chức các hoạt động khánh thành, bàn giao 
công trình thanh niên đã được xác lập, thực 
hiện tại địa phương.
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Nguyễn Dung - Bí thư Chi đoàn Sở KH&CN

Chiều ngày 01/3/2022, tại xã Liên 
Minh - huyện Võ Nhai, Đại diện Chi đoàn Sở 
Khoa học và Công nghệ đã tham gia 
Chương trình phát động tháng thanh niên 
năm 2022 do Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối 
hợp với Huyện đoàn Võ Nhai, Đoàn khối các 
cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức. 

Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 
2022 với chủ đề: “Tuổi trẻ Thái Nguyên 
xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cộng 
đồng” nhằm hướng tới chào mừng Đại hội 
Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chào mừng kỷ 
niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 
26/03/2022). Dự buổi lễ có Vũ Minh Tuấn - 
Phó Trưởng ban Dân Vận Tỉnh uỷ; Hoàng 
Anh Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy 
khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo Tỉnh đoàn; 
Uỷ viên BTV Đoàn khối, đại biểu các khối 
thi đua trực thuộc Đoàn khối các cơ quan 
tỉnh Thái Nguyên; Các đồng chí Uỷ viên 
BTV Huyện đoàn Võ Nhai; Các đồng chí 
thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo 
UBND xã Liên Minh và gần 100 đoàn viên 

thanh niên, nhân dân.

Tháng Thanh niên năm 2022 được xác 
định với 4 nội dung hoạt động trọng tâm và 
sẽ được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cụ thể 
hoá thành các đợt thi đua cao điểm, tổ chức 
các hoạt động cụ thể nhằm thu hút sự quan 
quan tâm của xã hội, chăm lo đến sự phát 
triển toàn diện của Thanh niên; Các hoạt 
động, công trình, phần việc thanh niên bám 
sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, 
đơn vị, hướng về cơ sở, có nội dung cụ thể, 
có tính hành động cao.

Trong khuôn khổ Chương trình Ban Tổ 
chức đã dành tặng: 40 suất quà cho gia 
đình chính sách, thanh niên dân tộc thiểu 
số, tín đồ tôn giáo, các hộ gia đình và học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 20 triệu 
đồng; Tỉnh đoàn trao tặng CTTN Điểm sinh 
hoạt vui chơi cho thiếu nhi, và xây dựng mô 
hình điểm thu gom - phân loại - xử lý rác 
thải tại nguồn tại quảng trường trung tâm 
huyện Võ Nhai trị giá 230 triệu đồng; Hỗ 

trợ 15 triệu đồng xây dựng CTTN Tu sửa, 
chỉnh trang nhà văn hóa xóm Nho, xã Liên 
Minh. 

Nhân dịp này, các đơn vị trong các Khối 
thi đua thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh 
đã dành tặng các công trình thanh niên cho 
Đoàn viên thanh niên và nhân dân xã Liên 
Minh như: Tuyến đường thắp sáng làng quê 
trị giá 15 triệu đồng; Hệ thống bể thu gom 
rác thải nông nghiệp trị giá 10 triệu đồng; 
Đồi cây thanh niên “phát triển kinh tế” trị 
giá 8 triệu đồng.

Sau Chương trình phát động, các đồng 
chí Đại biểu và đoàn viên thanh niên đã 
tiến hành dâng hương tưởng niệm các anh 
hùng liệt sĩ tại khu di tích rừng Khuôn 
Mánh, xóm Ngọc Mỹ, xã Liên Minh và tổ 
chức các hoạt động khánh thành, bàn giao 
công trình thanh niên đã được xác lập, thực 
hiện tại địa phương.

Trao tặng Đồi cây thanh niên “phát triển kinh 
tế” và hưởng ứng Tết trồng cây 

Phát biểu của đồng chí Dương Thị Giang - Ủy 
viên BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ 

quan tỉnh Thái Nguyên tại Chương trình
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Trong thời gian vừa qua, đã có một số tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ thông 
qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động Khoa học và công nghệ lần đầu hoặc cấp lại theo các quy định hiện hành. Các 
thành phần hồ sơ được nộp theo đúng quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 
31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tuy nhiên đối với các tổ chức, đơn vị dự kiến xác 
định là tổ chức Khoa học và công nghệ công lập khi nộp hồ sơ chưa có ý kiến thẩm định của 
cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Để thống nhất trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công 
nghệ lần đầu hoặc cấp lại hoặc thay đổi bổ sung cho tổ chức Khoa học và công nghệ công 
lập, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Xác định tổ chức, đơn vị là Tổ chức Khoa học và công nghệ công lập: Tổ chức Khoa 
học và công nghệ công lập là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ, có chức năng chủ yếu quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị là 
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, 
phát triển công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết qủa nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động 
theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các tổ chức Khoa học và công nghệ công lập có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh 
trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ 
lần đầu hoặc cấp lại cần phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

Hồ sơ đề nghị thẩm định (Theo Điều 6, Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 
của Chính phủ) nộp 01 bộ gồm:

- Công văn của Đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức gửi Sở Khoa học và 
công nghệ đề nghị thẩm định.

- Tờ trình về việc thành lập (Tờ trình này do bộ phận tham mưu của đơn vị có thẩm 
quyền quyết định thành lập tổ chức trình Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định 
thành lập tổ chức).

 Nội dung tờ trình gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Quá trình xây dựng đề án; Nội 
dung chính của đề án; Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề liên quan. 

- Đề án thành lập do bộ phận tham mưu của đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập 
tổ chức trình Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức. 

  Nội dung đề án gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Mục tiêu, phạm vi hoạt động, lĩnh 
vực hoạt động của tổ chức; Loại hình và tên gọi của tổ chức;  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động và mức độ tự chủ tài chính; 
Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành lập; Dự kiến về nhân sự, kinh 
phí hoạt động, trụ sở làm việc, trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết; Phương án 
tổ chức thực hiện và lộ trình triển khai hoạt động của tổ chức; Các nội dung khác thực hiện 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Dự thảo quyết định thành lập

- Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động: (Theo Mẫu số 07 Thông tư 03/2014/TT-BKHCN 
ngày 31/3/2014 của Bộ KH&CN).

3. Sau khi có ý kiến thẩm định xác định là tổ chức Khoa học và công nghệ công lập thì 
tổ chức, đơn vị mới nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và 
công nghệ lần đầu hoặc cấp lại hoặc thay đổi bổ sung  theo quy định tại Thông tư 
03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn trên được Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải trên website dosttn.gov.vn 
tại văn bản số 173/KHCN-QLKH về việc hướng dẫn các tổ chức, đơn vị lập hồ sơ đề nghị 
thẩm định là tổ chức Khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, đơn 
vị quan tâm và hợp tác.

HƯỚNG DẪN CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH LÀ 
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
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Trong thời gian vừa qua, đã có một số tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh nộp hồ sơ thông 
qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Thái Nguyên đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động Khoa học và công nghệ lần đầu hoặc cấp lại theo các quy định hiện hành. Các 
thành phần hồ sơ được nộp theo đúng quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 
31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tuy nhiên đối với các tổ chức, đơn vị dự kiến xác 
định là tổ chức Khoa học và công nghệ công lập khi nộp hồ sơ chưa có ý kiến thẩm định của 
cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

Để thống nhất trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công 
nghệ lần đầu hoặc cấp lại hoặc thay đổi bổ sung cho tổ chức Khoa học và công nghệ công 
lập, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Xác định tổ chức, đơn vị là Tổ chức Khoa học và công nghệ công lập: Tổ chức Khoa 
học và công nghệ công lập là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực khoa học 
và công nghệ, có chức năng chủ yếu quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị là 
nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, 
phát triển công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết qủa nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động 
theo quy định của pháp luật.

2. Đối với các tổ chức Khoa học và công nghệ công lập có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh 
trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ 
lần đầu hoặc cấp lại cần phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Khoa học và Công 
nghệ. 

Hồ sơ đề nghị thẩm định (Theo Điều 6, Nghị định 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 
của Chính phủ) nộp 01 bộ gồm:

- Công văn của Đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức gửi Sở Khoa học và 
công nghệ đề nghị thẩm định.

- Tờ trình về việc thành lập (Tờ trình này do bộ phận tham mưu của đơn vị có thẩm 
quyền quyết định thành lập tổ chức trình Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định 
thành lập tổ chức).

 Nội dung tờ trình gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Quá trình xây dựng đề án; Nội 
dung chính của đề án; Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề liên quan. 

- Đề án thành lập do bộ phận tham mưu của đơn vị có thẩm quyền quyết định thành lập 
tổ chức trình Cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức. 

  Nội dung đề án gồm: Sự cần thiết và cơ sở pháp lý; Mục tiêu, phạm vi hoạt động, lĩnh 
vực hoạt động của tổ chức; Loại hình và tên gọi của tổ chức;  Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức; Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động và mức độ tự chủ tài chính; 
Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành lập; Dự kiến về nhân sự, kinh 
phí hoạt động, trụ sở làm việc, trang thiết bị và phương tiện làm việc cần thiết; Phương án 
tổ chức thực hiện và lộ trình triển khai hoạt động của tổ chức; Các nội dung khác thực hiện 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Dự thảo quyết định thành lập

- Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động: (Theo Mẫu số 07 Thông tư 03/2014/TT-BKHCN 
ngày 31/3/2014 của Bộ KH&CN).

3. Sau khi có ý kiến thẩm định xác định là tổ chức Khoa học và công nghệ công lập thì 
tổ chức, đơn vị mới nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và 
công nghệ lần đầu hoặc cấp lại hoặc thay đổi bổ sung  theo quy định tại Thông tư 
03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn trên được Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải trên website dosttn.gov.vn 
tại văn bản số 173/KHCN-QLKH về việc hướng dẫn các tổ chức, đơn vị lập hồ sơ đề nghị 
thẩm định là tổ chức Khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh để các tổ chức, đơn 
vị quan tâm và hợp tác.
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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 
Số: 15/KH-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
Thái Nguyên, ngày 17 tháng 02 năm 2022

KẾ HOẠCH
Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 246/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
phê duyệt Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Sở 
Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện bảo đảm 
kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Xây dựng nền tảng Chính quyền số của nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu số 
phục vụ chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh 
mạng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển chính quyền số

- Trên 95% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện 
truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Trên 80% tổng số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ 
công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung.

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ; mở dữ liệu để cung cấp dịch vụ 
công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã 
hội.

- Trên 50% các hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% các dịch vụ công đủ điều kiện sau mỗi lần rà soát được cung cấp trực tuyến mức 
độ 4.

b) Bảo đảm an toàn thông tin

- Tối thiểu 70% hệ thống thông tin được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông 
tin theo cấp độ đã được xác định.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

- 100% lãnh đạo cơ quan được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo 
đảm an toàn thông tin.

- Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên 
truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

- 80% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được đào 
tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện quy định, hướng dẫn pháp lý

- Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các văn 
bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành về công tác phát triển chính quyền số.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu bảo đảm khả năng 
kết nối, chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ, phù hợp với các nhiệm 
vụ, định hướng về dữ liệu quốc gia.

- Triển khai kế hoạch chính sách cắt giảm một số loại phí, lệ phí để khuyến khích người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi các cấp có thẩm 
quyền ban hành quy định cụ thể.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các 
Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức cá nhân liên quan đến giải quyết 
công việc.

- Nâng cấp hệ thống đường truyền thông tin chất lượng cao đáp ứng tốt việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền thực hiện phủ sóng mạng 5G cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan.

3. Phát triển các hệ thống nền tảng

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp, mở rộng hoặc đầu tư xây dựng các hệ 

thống thông tin nền tảng, dùng chung của Sở KH&CN sao cho phù hợp với hệ thống thông 
tin, nền tảng dùng chung của tỉnh như: Cổng Thông tin điện tử, Quản lý việc giải quyết kiến 
nghị của người dân, Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh….

- Rà soát và triển khai đồng bộ, thống nhất mạng truyền số liệu chuyên dùng phù hợp 
với phạm vi và tính chất triển khai chính quyền điện tử, tiếp tục phát triển, nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ và các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin.

- Xây dựng phần mềm quản lý chất lượng ISO điện tử, xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại cơ quan Văn phòng.

Sở, đảm bảo vận hành ổn định IPv6, đáp ứng yêu cầu truy cập dữ liệu và tăng cường độ 
bảo mật.

4. Phát triển dữ liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ giúp cho việc quản lý, tra cứu 
thông tin được thuận tiện, dễ dàng. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng, 
từng bước hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở cấp tỉnh.

- Hoạt động đầu tư mới cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần bảo đảm sử dụng lại tối đa 
các dữ liệu, thông tin từ các cơ sở dữ liệu đã đưa vào sử dụng; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành và các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ; không đầu tư trùng lặp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và danh 
mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương 
đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tin 
học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014.

- Hoàn thiện, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu ngành KH&CN, 
các hệ thống thông tin phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định 
số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông 
tin đang triển khai nhưng không xây dựng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo có các thành phần, 
mô-đun để kết nối, sử dụng dữ liệu do các hệ thống bên ngoài cung cấp. Đối với các cơ sở dữ 
liệu, hệ thống thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thì cần có kế hoạch nâng cấp để đảm 
bảo khả năng tiếp nhận kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu đang được lưu trữ 
trong các cơ sở dữ liệu để xác định chất lượng dữ liệu, khả năng chia sẻ và sử dụng bởi các 
cơ quan bên ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ. Trong trường hợp dữ liệu không đảm bảo cho nhiều mục đích sử dụng khác 
nhau thì cần có kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu trong năm 2022 và các năm tiếp theo 
để sử dụng cho việc chia sẻ rộng rãi.

- Triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình đảm bảo phù 
hợp, hiệu quả.

5. Bảo đảm an toàn thông tin

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, xây dựng và ban hành các kế hoạch, quy chế, quy 
định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan.

 - Tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện 
tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 
tin.

- Chuẩn hóa hệ thống mạng, quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật của cơ quan. 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu 
cuối liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn 
thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan; thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, 
phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông 
tin qua mạng; kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục 
của cơ quan; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất 
an toàn thông tin mạng.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, cơ yếu để sẵn sàng, chủ 
động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông 
tin.

- Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối 
thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin (trong 
trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông 
tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ).

6. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính 
quyền số, an toàn thông tin; về khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi 
trường mạng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho 
cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển 
đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

(Danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện có phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai 
thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.

2. Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung của 
Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề 
nghị các phòng, các đơn vị thuộc Sở có ý kiến phản ánh về Văn phòng, báo cáo Giám đốc Sở 
để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng 
trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND 
tỉnh (Quý I, II, III: báo cáo vào ngày 25 tháng cuối quý; cả năm: báo cáo trước ngày 
25/12/2022).

Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 
năm 2022. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 
dung trong Kế hoạch này./.
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Thực hiện Kế hoạch số 246/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
phê duyệt Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Sở 
Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện bảo đảm 
kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Xây dựng nền tảng Chính quyền số của nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu số 
phục vụ chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh 
mạng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển chính quyền số

- Trên 95% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện 
truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Trên 80% tổng số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ 
công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung.

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ; mở dữ liệu để cung cấp dịch vụ 
công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã 
hội.

- Trên 50% các hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% các dịch vụ công đủ điều kiện sau mỗi lần rà soát được cung cấp trực tuyến mức 
độ 4.

b) Bảo đảm an toàn thông tin

- Tối thiểu 70% hệ thống thông tin được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông 
tin theo cấp độ đã được xác định.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

- 100% lãnh đạo cơ quan được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo 
đảm an toàn thông tin.

- Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên 
truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

- 80% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được đào 
tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện quy định, hướng dẫn pháp lý

- Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các văn 
bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành về công tác phát triển chính quyền số.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu bảo đảm khả năng 
kết nối, chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ, phù hợp với các nhiệm 
vụ, định hướng về dữ liệu quốc gia.

- Triển khai kế hoạch chính sách cắt giảm một số loại phí, lệ phí để khuyến khích người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi các cấp có thẩm 
quyền ban hành quy định cụ thể.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các 
Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức cá nhân liên quan đến giải quyết 
công việc.

- Nâng cấp hệ thống đường truyền thông tin chất lượng cao đáp ứng tốt việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền thực hiện phủ sóng mạng 5G cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan.

3. Phát triển các hệ thống nền tảng

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp, mở rộng hoặc đầu tư xây dựng các hệ 

thống thông tin nền tảng, dùng chung của Sở KH&CN sao cho phù hợp với hệ thống thông 
tin, nền tảng dùng chung của tỉnh như: Cổng Thông tin điện tử, Quản lý việc giải quyết kiến 
nghị của người dân, Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh….

- Rà soát và triển khai đồng bộ, thống nhất mạng truyền số liệu chuyên dùng phù hợp 
với phạm vi và tính chất triển khai chính quyền điện tử, tiếp tục phát triển, nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ và các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin.

- Xây dựng phần mềm quản lý chất lượng ISO điện tử, xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại cơ quan Văn phòng.

Sở, đảm bảo vận hành ổn định IPv6, đáp ứng yêu cầu truy cập dữ liệu và tăng cường độ 
bảo mật.

4. Phát triển dữ liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ giúp cho việc quản lý, tra cứu 
thông tin được thuận tiện, dễ dàng. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng, 
từng bước hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở cấp tỉnh.

- Hoạt động đầu tư mới cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần bảo đảm sử dụng lại tối đa 
các dữ liệu, thông tin từ các cơ sở dữ liệu đã đưa vào sử dụng; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành và các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ; không đầu tư trùng lặp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và danh 
mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương 
đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tin 
học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014.

- Hoàn thiện, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu ngành KH&CN, 
các hệ thống thông tin phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định 
số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông 
tin đang triển khai nhưng không xây dựng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo có các thành phần, 
mô-đun để kết nối, sử dụng dữ liệu do các hệ thống bên ngoài cung cấp. Đối với các cơ sở dữ 
liệu, hệ thống thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thì cần có kế hoạch nâng cấp để đảm 
bảo khả năng tiếp nhận kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu đang được lưu trữ 
trong các cơ sở dữ liệu để xác định chất lượng dữ liệu, khả năng chia sẻ và sử dụng bởi các 
cơ quan bên ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ. Trong trường hợp dữ liệu không đảm bảo cho nhiều mục đích sử dụng khác 
nhau thì cần có kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu trong năm 2022 và các năm tiếp theo 
để sử dụng cho việc chia sẻ rộng rãi.

- Triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình đảm bảo phù 
hợp, hiệu quả.

5. Bảo đảm an toàn thông tin

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, xây dựng và ban hành các kế hoạch, quy chế, quy 
định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan.

 - Tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện 
tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 
tin.

- Chuẩn hóa hệ thống mạng, quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật của cơ quan. 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu 
cuối liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn 
thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan; thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, 
phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông 
tin qua mạng; kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục 
của cơ quan; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất 
an toàn thông tin mạng.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, cơ yếu để sẵn sàng, chủ 
động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông 
tin.

- Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối 
thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin (trong 
trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông 
tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ).

6. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính 
quyền số, an toàn thông tin; về khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi 
trường mạng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho 
cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển 
đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

(Danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện có phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai 
thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.

2. Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung của 
Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề 
nghị các phòng, các đơn vị thuộc Sở có ý kiến phản ánh về Văn phòng, báo cáo Giám đốc Sở 
để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng 
trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND 
tỉnh (Quý I, II, III: báo cáo vào ngày 25 tháng cuối quý; cả năm: báo cáo trước ngày 
25/12/2022).

Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 
năm 2022. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 
dung trong Kế hoạch này./.
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PHỔ BIẾN VĂN BẢN KH&CN

Thực hiện Kế hoạch số 246/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
phê duyệt Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Sở 
Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện bảo đảm 
kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Xây dựng nền tảng Chính quyền số của nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu số 
phục vụ chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh 
mạng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển chính quyền số

- Trên 95% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện 
truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Trên 80% tổng số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ 
công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung.

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ; mở dữ liệu để cung cấp dịch vụ 
công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã 
hội.

- Trên 50% các hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% các dịch vụ công đủ điều kiện sau mỗi lần rà soát được cung cấp trực tuyến mức 
độ 4.

b) Bảo đảm an toàn thông tin

- Tối thiểu 70% hệ thống thông tin được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông 
tin theo cấp độ đã được xác định.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

- 100% lãnh đạo cơ quan được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo 
đảm an toàn thông tin.

- Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên 
truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

- 80% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được đào 
tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện quy định, hướng dẫn pháp lý

- Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các văn 
bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành về công tác phát triển chính quyền số.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu bảo đảm khả năng 
kết nối, chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ, phù hợp với các nhiệm 
vụ, định hướng về dữ liệu quốc gia.

- Triển khai kế hoạch chính sách cắt giảm một số loại phí, lệ phí để khuyến khích người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi các cấp có thẩm 
quyền ban hành quy định cụ thể.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các 
Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức cá nhân liên quan đến giải quyết 
công việc.

- Nâng cấp hệ thống đường truyền thông tin chất lượng cao đáp ứng tốt việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền thực hiện phủ sóng mạng 5G cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan.

3. Phát triển các hệ thống nền tảng

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp, mở rộng hoặc đầu tư xây dựng các hệ 

thống thông tin nền tảng, dùng chung của Sở KH&CN sao cho phù hợp với hệ thống thông 
tin, nền tảng dùng chung của tỉnh như: Cổng Thông tin điện tử, Quản lý việc giải quyết kiến 
nghị của người dân, Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh….

- Rà soát và triển khai đồng bộ, thống nhất mạng truyền số liệu chuyên dùng phù hợp 
với phạm vi và tính chất triển khai chính quyền điện tử, tiếp tục phát triển, nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ và các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin.

- Xây dựng phần mềm quản lý chất lượng ISO điện tử, xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại cơ quan Văn phòng.

Sở, đảm bảo vận hành ổn định IPv6, đáp ứng yêu cầu truy cập dữ liệu và tăng cường độ 
bảo mật.

4. Phát triển dữ liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ giúp cho việc quản lý, tra cứu 
thông tin được thuận tiện, dễ dàng. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng, 
từng bước hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở cấp tỉnh.

- Hoạt động đầu tư mới cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần bảo đảm sử dụng lại tối đa 
các dữ liệu, thông tin từ các cơ sở dữ liệu đã đưa vào sử dụng; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành và các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ; không đầu tư trùng lặp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và danh 
mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương 
đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tin 
học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014.

- Hoàn thiện, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu ngành KH&CN, 
các hệ thống thông tin phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định 
số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông 
tin đang triển khai nhưng không xây dựng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo có các thành phần, 
mô-đun để kết nối, sử dụng dữ liệu do các hệ thống bên ngoài cung cấp. Đối với các cơ sở dữ 
liệu, hệ thống thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thì cần có kế hoạch nâng cấp để đảm 
bảo khả năng tiếp nhận kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu đang được lưu trữ 
trong các cơ sở dữ liệu để xác định chất lượng dữ liệu, khả năng chia sẻ và sử dụng bởi các 
cơ quan bên ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ. Trong trường hợp dữ liệu không đảm bảo cho nhiều mục đích sử dụng khác 
nhau thì cần có kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu trong năm 2022 và các năm tiếp theo 
để sử dụng cho việc chia sẻ rộng rãi.

- Triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình đảm bảo phù 
hợp, hiệu quả.

5. Bảo đảm an toàn thông tin

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, xây dựng và ban hành các kế hoạch, quy chế, quy 
định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan.

 - Tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện 
tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 
tin.

- Chuẩn hóa hệ thống mạng, quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật của cơ quan. 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu 
cuối liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn 
thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan; thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, 
phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông 
tin qua mạng; kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục 
của cơ quan; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất 
an toàn thông tin mạng.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, cơ yếu để sẵn sàng, chủ 
động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông 
tin.

- Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối 
thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin (trong 
trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông 
tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ).

6. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính 
quyền số, an toàn thông tin; về khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi 
trường mạng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho 
cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển 
đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

(Danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện có phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai 
thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.

2. Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung của 
Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề 
nghị các phòng, các đơn vị thuộc Sở có ý kiến phản ánh về Văn phòng, báo cáo Giám đốc Sở 
để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng 
trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND 
tỉnh (Quý I, II, III: báo cáo vào ngày 25 tháng cuối quý; cả năm: báo cáo trước ngày 
25/12/2022).

Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 
năm 2022. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 
dung trong Kế hoạch này./.
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Thực hiện Kế hoạch số 246/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
phê duyệt Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Sở 
Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện bảo đảm 
kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Xây dựng nền tảng Chính quyền số của nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu số 
phục vụ chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh 
mạng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển chính quyền số

- Trên 95% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện 
truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Trên 80% tổng số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ 
công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung.

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ; mở dữ liệu để cung cấp dịch vụ 
công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã 
hội.

- Trên 50% các hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% các dịch vụ công đủ điều kiện sau mỗi lần rà soát được cung cấp trực tuyến mức 
độ 4.

b) Bảo đảm an toàn thông tin

- Tối thiểu 70% hệ thống thông tin được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông 
tin theo cấp độ đã được xác định.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

- 100% lãnh đạo cơ quan được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo 
đảm an toàn thông tin.

- Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên 
truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

- 80% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được đào 
tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện quy định, hướng dẫn pháp lý

- Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các văn 
bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành về công tác phát triển chính quyền số.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu bảo đảm khả năng 
kết nối, chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ, phù hợp với các nhiệm 
vụ, định hướng về dữ liệu quốc gia.

- Triển khai kế hoạch chính sách cắt giảm một số loại phí, lệ phí để khuyến khích người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi các cấp có thẩm 
quyền ban hành quy định cụ thể.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các 
Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức cá nhân liên quan đến giải quyết 
công việc.

- Nâng cấp hệ thống đường truyền thông tin chất lượng cao đáp ứng tốt việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền thực hiện phủ sóng mạng 5G cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan.

3. Phát triển các hệ thống nền tảng

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp, mở rộng hoặc đầu tư xây dựng các hệ 

thống thông tin nền tảng, dùng chung của Sở KH&CN sao cho phù hợp với hệ thống thông 
tin, nền tảng dùng chung của tỉnh như: Cổng Thông tin điện tử, Quản lý việc giải quyết kiến 
nghị của người dân, Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh….

- Rà soát và triển khai đồng bộ, thống nhất mạng truyền số liệu chuyên dùng phù hợp 
với phạm vi và tính chất triển khai chính quyền điện tử, tiếp tục phát triển, nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ và các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin.

- Xây dựng phần mềm quản lý chất lượng ISO điện tử, xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại cơ quan Văn phòng.

Sở, đảm bảo vận hành ổn định IPv6, đáp ứng yêu cầu truy cập dữ liệu và tăng cường độ 
bảo mật.

4. Phát triển dữ liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ giúp cho việc quản lý, tra cứu 
thông tin được thuận tiện, dễ dàng. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng, 
từng bước hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở cấp tỉnh.

- Hoạt động đầu tư mới cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần bảo đảm sử dụng lại tối đa 
các dữ liệu, thông tin từ các cơ sở dữ liệu đã đưa vào sử dụng; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành và các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ; không đầu tư trùng lặp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và danh 
mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương 
đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tin 
học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014.

- Hoàn thiện, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu ngành KH&CN, 
các hệ thống thông tin phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định 
số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông 
tin đang triển khai nhưng không xây dựng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo có các thành phần, 
mô-đun để kết nối, sử dụng dữ liệu do các hệ thống bên ngoài cung cấp. Đối với các cơ sở dữ 
liệu, hệ thống thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thì cần có kế hoạch nâng cấp để đảm 
bảo khả năng tiếp nhận kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu đang được lưu trữ 
trong các cơ sở dữ liệu để xác định chất lượng dữ liệu, khả năng chia sẻ và sử dụng bởi các 
cơ quan bên ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ. Trong trường hợp dữ liệu không đảm bảo cho nhiều mục đích sử dụng khác 
nhau thì cần có kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu trong năm 2022 và các năm tiếp theo 
để sử dụng cho việc chia sẻ rộng rãi.

- Triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình đảm bảo phù 
hợp, hiệu quả.

5. Bảo đảm an toàn thông tin

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, xây dựng và ban hành các kế hoạch, quy chế, quy 
định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan.

 - Tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện 
tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 
tin.

- Chuẩn hóa hệ thống mạng, quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật của cơ quan. 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu 
cuối liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn 
thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan; thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, 
phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông 
tin qua mạng; kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục 
của cơ quan; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất 
an toàn thông tin mạng.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, cơ yếu để sẵn sàng, chủ 
động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông 
tin.

- Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối 
thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin (trong 
trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông 
tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ).

6. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính 
quyền số, an toàn thông tin; về khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi 
trường mạng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho 
cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển 
đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

(Danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện có phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai 
thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.

2. Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung của 
Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề 
nghị các phòng, các đơn vị thuộc Sở có ý kiến phản ánh về Văn phòng, báo cáo Giám đốc Sở 
để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng 
trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND 
tỉnh (Quý I, II, III: báo cáo vào ngày 25 tháng cuối quý; cả năm: báo cáo trước ngày 
25/12/2022).

Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 
năm 2022. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 
dung trong Kế hoạch này./.
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Thực hiện Kế hoạch số 246/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
phê duyệt Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Sở 
Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện bảo đảm 
kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Xây dựng nền tảng Chính quyền số của nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu số 
phục vụ chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh 
mạng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển chính quyền số

- Trên 95% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện 
truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Trên 80% tổng số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ 
công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung.

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ; mở dữ liệu để cung cấp dịch vụ 
công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã 
hội.

- Trên 50% các hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% các dịch vụ công đủ điều kiện sau mỗi lần rà soát được cung cấp trực tuyến mức 
độ 4.

b) Bảo đảm an toàn thông tin

- Tối thiểu 70% hệ thống thông tin được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông 
tin theo cấp độ đã được xác định.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

- 100% lãnh đạo cơ quan được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo 
đảm an toàn thông tin.

- Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên 
truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

- 80% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được đào 
tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện quy định, hướng dẫn pháp lý

- Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các văn 
bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành về công tác phát triển chính quyền số.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu bảo đảm khả năng 
kết nối, chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ, phù hợp với các nhiệm 
vụ, định hướng về dữ liệu quốc gia.

- Triển khai kế hoạch chính sách cắt giảm một số loại phí, lệ phí để khuyến khích người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi các cấp có thẩm 
quyền ban hành quy định cụ thể.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các 
Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức cá nhân liên quan đến giải quyết 
công việc.

- Nâng cấp hệ thống đường truyền thông tin chất lượng cao đáp ứng tốt việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền thực hiện phủ sóng mạng 5G cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan.

3. Phát triển các hệ thống nền tảng

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp, mở rộng hoặc đầu tư xây dựng các hệ 

thống thông tin nền tảng, dùng chung của Sở KH&CN sao cho phù hợp với hệ thống thông 
tin, nền tảng dùng chung của tỉnh như: Cổng Thông tin điện tử, Quản lý việc giải quyết kiến 
nghị của người dân, Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh….

- Rà soát và triển khai đồng bộ, thống nhất mạng truyền số liệu chuyên dùng phù hợp 
với phạm vi và tính chất triển khai chính quyền điện tử, tiếp tục phát triển, nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ và các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin.

- Xây dựng phần mềm quản lý chất lượng ISO điện tử, xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại cơ quan Văn phòng.

Sở, đảm bảo vận hành ổn định IPv6, đáp ứng yêu cầu truy cập dữ liệu và tăng cường độ 
bảo mật.

4. Phát triển dữ liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ giúp cho việc quản lý, tra cứu 
thông tin được thuận tiện, dễ dàng. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng, 
từng bước hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở cấp tỉnh.

- Hoạt động đầu tư mới cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần bảo đảm sử dụng lại tối đa 
các dữ liệu, thông tin từ các cơ sở dữ liệu đã đưa vào sử dụng; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành và các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ; không đầu tư trùng lặp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và danh 
mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương 
đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tin 
học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014.

- Hoàn thiện, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu ngành KH&CN, 
các hệ thống thông tin phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định 
số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông 
tin đang triển khai nhưng không xây dựng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo có các thành phần, 
mô-đun để kết nối, sử dụng dữ liệu do các hệ thống bên ngoài cung cấp. Đối với các cơ sở dữ 
liệu, hệ thống thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thì cần có kế hoạch nâng cấp để đảm 
bảo khả năng tiếp nhận kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu đang được lưu trữ 
trong các cơ sở dữ liệu để xác định chất lượng dữ liệu, khả năng chia sẻ và sử dụng bởi các 
cơ quan bên ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ. Trong trường hợp dữ liệu không đảm bảo cho nhiều mục đích sử dụng khác 
nhau thì cần có kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu trong năm 2022 và các năm tiếp theo 
để sử dụng cho việc chia sẻ rộng rãi.

- Triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình đảm bảo phù 
hợp, hiệu quả.

5. Bảo đảm an toàn thông tin

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, xây dựng và ban hành các kế hoạch, quy chế, quy 
định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan.

 - Tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện 
tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 
tin.

- Chuẩn hóa hệ thống mạng, quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật của cơ quan. 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu 
cuối liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn 
thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan; thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, 
phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông 
tin qua mạng; kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục 
của cơ quan; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất 
an toàn thông tin mạng.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, cơ yếu để sẵn sàng, chủ 
động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông 
tin.

- Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối 
thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin (trong 
trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông 
tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ).

6. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính 
quyền số, an toàn thông tin; về khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi 
trường mạng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho 
cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển 
đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

(Danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện có phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai 
thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.

2. Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung của 
Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề 
nghị các phòng, các đơn vị thuộc Sở có ý kiến phản ánh về Văn phòng, báo cáo Giám đốc Sở 
để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng 
trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND 
tỉnh (Quý I, II, III: báo cáo vào ngày 25 tháng cuối quý; cả năm: báo cáo trước ngày 
25/12/2022).

Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 
năm 2022. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 
dung trong Kế hoạch này./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đinh Bộ Sơn
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PHỔ BIẾN VĂN BẢN KH&CN

Thực hiện Kế hoạch số 246/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
phê duyệt Phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Sở 
Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 
thông tin mạng năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện bảo đảm 
kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Xây dựng nền tảng Chính quyền số của nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu số 
phục vụ chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh 
mạng.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Phát triển chính quyền số

- Trên 95% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện 
truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Trên 80% tổng số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ 
công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% chế độ báo cáo, tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, điều hành được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung.

- 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ; mở dữ liệu để cung cấp dịch vụ 
công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã 
hội.

- Trên 50% các hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% các dịch vụ công đủ điều kiện sau mỗi lần rà soát được cung cấp trực tuyến mức 
độ 4.

b) Bảo đảm an toàn thông tin

- Tối thiểu 70% hệ thống thông tin được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông 
tin theo cấp độ đã được xác định.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

- 100% lãnh đạo cơ quan được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo 
đảm an toàn thông tin.

- Trên 90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên 
truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin.

- 80% số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được đào 
tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hoàn thiện quy định, hướng dẫn pháp lý

- Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành để cụ thể hóa các văn 
bản của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ngành về công tác phát triển chính quyền số.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển dữ liệu, các cơ sở dữ liệu bảo đảm khả năng 
kết nối, chia sẻ, sử dụng chung dữ liệu của Sở Khoa học và Công nghệ, phù hợp với các nhiệm 
vụ, định hướng về dữ liệu quốc gia.

- Triển khai kế hoạch chính sách cắt giảm một số loại phí, lệ phí để khuyến khích người 
dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi các cấp có thẩm 
quyền ban hành quy định cụ thể.

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

- Triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các 
Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị và các tổ chức cá nhân liên quan đến giải quyết 
công việc.

- Nâng cấp hệ thống đường truyền thông tin chất lượng cao đáp ứng tốt việc ứng dụng 
công nghệ thông tin vào các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Tuyên truyền thực hiện phủ sóng mạng 5G cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan.

3. Phát triển các hệ thống nền tảng

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin, nâng cấp, mở rộng hoặc đầu tư xây dựng các hệ 

thống thông tin nền tảng, dùng chung của Sở KH&CN sao cho phù hợp với hệ thống thông 
tin, nền tảng dùng chung của tỉnh như: Cổng Thông tin điện tử, Quản lý việc giải quyết kiến 
nghị của người dân, Quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh….

- Rà soát và triển khai đồng bộ, thống nhất mạng truyền số liệu chuyên dùng phù hợp 
với phạm vi và tính chất triển khai chính quyền điện tử, tiếp tục phát triển, nâng cao chất 
lượng cung cấp dịch vụ và các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin.

- Xây dựng phần mềm quản lý chất lượng ISO điện tử, xây dựng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi IPv6 tại cơ quan Văn phòng.

Sở, đảm bảo vận hành ổn định IPv6, đáp ứng yêu cầu truy cập dữ liệu và tăng cường độ 
bảo mật.

4. Phát triển dữ liệu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành khoa học và công nghệ giúp cho việc quản lý, tra cứu 
thông tin được thuận tiện, dễ dàng. Kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng, 
từng bước hình thành các hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu mở cấp tỉnh.

- Hoạt động đầu tư mới cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần bảo đảm sử dụng lại tối đa 
các dữ liệu, thông tin từ các cơ sở dữ liệu đã đưa vào sử dụng; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, chuyên ngành và các quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 
09/4/2020 của Chính phủ; không đầu tư trùng lặp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và danh 
mục các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi triển khai từ Trung ương đến địa phương 
đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Tin 
học hóa theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014.

- Hoàn thiện, xây dựng mới các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu ngành KH&CN, 
các hệ thống thông tin phải đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định 
số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông 
tin đang triển khai nhưng không xây dựng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo có các thành phần, 
mô-đun để kết nối, sử dụng dữ liệu do các hệ thống bên ngoài cung cấp. Đối với các cơ sở dữ 
liệu, hệ thống thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu thì cần có kế hoạch nâng cấp để đảm 
bảo khả năng tiếp nhận kết nối, chia sẻ dữ liệu.

- Tổ chức rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu đang được lưu trữ 
trong các cơ sở dữ liệu để xác định chất lượng dữ liệu, khả năng chia sẻ và sử dụng bởi các 
cơ quan bên ngoài theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 
của Chính phủ. Trong trường hợp dữ liệu không đảm bảo cho nhiều mục đích sử dụng khác 
nhau thì cần có kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu trong năm 2022 và các năm tiếp theo 
để sử dụng cho việc chia sẻ rộng rãi.

- Triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan giai đoạn 2021-2025 theo lộ trình đảm bảo phù 
hợp, hiệu quả.

5. Bảo đảm an toàn thông tin

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, xây dựng và ban hành các kế hoạch, quy chế, quy 
định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan.

 - Tổ chức triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng; tổ chức thực hiện 
tốt các quy định đảm bảo an toàn thông tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 
tin.

- Chuẩn hóa hệ thống mạng, quy trình quản lý an toàn hạ tầng kỹ thuật của cơ quan. 
Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu 
cuối liên quan.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn 
thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan; thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, 
phương tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông 
tin qua mạng; kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, phần mềm.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục 
của cơ quan; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất 
an toàn thông tin mạng.

- Tăng cường phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội, cơ yếu để sẵn sàng, chủ 
động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông 
tin.

- Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối 
thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ công nghệ thông tin (trong 
trường hợp chủ đầu tư chưa có hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông 
tin mạng chuyên biệt đáp ứng được các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ).

6. Phát triển nguồn nhân lực

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, 
viên chức, người lao động trong cơ quan về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, chính 
quyền số, an toàn thông tin; về khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc trên môi 
trường mạng, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho 
cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển 
đổi số do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

(Danh mục nhiệm vụ và phân công thực hiện có phụ lục kèm theo) 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, triển khai 
thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch.

2. Văn phòng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung của 
Kế hoạch.

3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề 
nghị các phòng, các đơn vị thuộc Sở có ý kiến phản ánh về Văn phòng, báo cáo Giám đốc Sở 
để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

4. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng 
trước ngày 15 tháng cuối quý để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND 
tỉnh (Quý I, II, III: báo cáo vào ngày 25 tháng cuối quý; cả năm: báo cáo trước ngày 
25/12/2022).

Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 
năm 2022. Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội 
dung trong Kế hoạch này./.
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