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Ông Phạm Văn Sáng  Giám đốc Sở, Trưởng ban
Ông Huỳnh Minh Hậu  Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban
Ông Nguyễn Ngọc Phương  Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban
Ông Nguyễn Thành Chín  Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN (THKC), Thường trực Ban Biên soạn
Bà Trần Thị Dung  Phó Giám đốc Trung tâm THKC, thành viên
Ông Nguyễn Văn Viện  Chánh Văn phòng Sở, thành viên
Ông Trương Văn Trai  Trưởng phòng Quản lý khoa học, thành viên
Ông Trần Tân Phong  Trưởng phòng Quản lý KH&CN Cơ sở (QKC), thành viên
Bà Trần Thị Huỳnh Hương  Trưởng phòng KHTC, Kế toán trưởng, thành viên
Ông Lê Xuân Trường  Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành (QCN), thành viên
Ông Lê Phát Hiển  Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ (QCT), thành viên
Ông Lâm Sơn Hà  Chánh Thanh tra Sở, thành viên
Bà Nguyễn Thị Thảo Nguyên  Trưởng phòng Pháp chế, thành viên
Bà Đỗ Ngọc Thanh Phương  Chi cục trưởng Chi cục TĐC, thành viên
Ông Đoàn Hùng Minh  Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (UDC), thành viên
Ông Nguyễn Phú Tình  Giám đốc Trung tân Kỹ thuật TĐC, thành viên
Ông Bùi Xuân Phong  Phó Giám đốc Trung tâm THKC, thành viên
Bà Trần Thị Hồng Nga  Phó Giám đốc Trung tâm THKC, thành viên
Bà Phạm Thị Hương Sen  Trưởng phòng Thông tin - Trung tâm THKC, thành viên
Bà Nguyễn Thị Lê  Phó Trưởng phòng Thông tin - Trung tâm THKC, thành viên

BAN BIÊN SOẠN
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Lời giới thiệu
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập (27/8/1977 - 27/8/2017), Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh phát hành cuốn Kỷ yếu “40 năm xây dựng và phát triển Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai” để ghi lại những dấu ấn, mốc son, 
thành quả và công lao đóng góp trong 40 năm qua của các thế hệ cán bộ, công 
chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. 

Cuốn kỷ yếu giới thiệu quá trình hình thành và phát triển Sở Khoa học và Công 
nghệ Đồng Nai qua các thời kỳ gắn với sự phát triển chung của tỉnh nhà. 

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đồng 
Nai, Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn với lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn Bộ Khoa 
học và Công nghệ, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, ban ngành 
đã luôn quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ và phối hợp trong mọi mặt công tác của Sở 
Khoa học và Công nghệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kết quả 
đạt được thể hiện nỗ lực lớn lao, tinh thần năng động sáng tạo trong lao động 
của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ. 

 Với chặng đường xây dựng và phát triển 40 năm qua, sự nghiệp khoa học và 
công nghệ của tỉnh Đồng Nai sẽ đạt được những thành công to lớn hơn nữa, thực 
sự trở thành động lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
của Đồng Nai và cả nước.

Biên Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2017
TM. BAN BIÊN SOẠN

TRƯỞNG BAN
PGS,TS. Phạm Văn Sáng
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“Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học 
chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô tận…”

HỒ CHÍ MINH
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Chủ tịch HỒ CHÍ MINH
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CÁC QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP
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Quyết định số 705/QĐ.UBT, ngày 27/8/1977, 
thành lập Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.
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Quyết định số 3917/QĐ.UBT, ngày 17/12/1993,
thành lập Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
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Quyết định số 1747/QĐ.CT-UBT, ngày 17/6/2003,
Đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.
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Bộ TRƯỞNG Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CHU NGỌC ANH
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CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, 
thay mặt Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tôi xin gửi tới tập thể lãnh đạo, cán 
bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai qua các thời kỳ lời chúc 
mừng nồng nhiệt và thân ái.

Trong những năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Sở Khoa 
học và Công nghệ đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo trong thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần tích cực trong 
quá trình đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới công nghệ, thiết bị, nâng cao năng suất – 
chất lượng, hiệu quả sản xuất – kinh doanh và sự ổn định trong phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, của Vùng Đông Nam Bộ, cũng như sự nghiệp phát triển khoa học và 
công nghệ của cả nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao việc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 
đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh và các cơ quan hữu quan trong chỉ đạo và 
tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 
Đặc biệt là Sở đã đi đầu trong đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu 
quả của công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như: tiêu chuẩn – đo lường – 
chất lượng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ vào phát triển các sản phẩm chủ lực, 
có lợi thế của tỉnh,… Đây là những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và 
Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; nâng cao vị trí, vai trò của 
khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bộ Khoa học và Công nghệ tin tưởng rằng, với truyền thống 40 năm đoàn kết, 
sáng tạo, xung kích của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Đồng Nai sẽ không ngừng phát triển, đóng góp thiết thực hơn nữa trong 
sự nghiệp cùng cả nước đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát 
triển kinh tế - xã hội.

Chúc tập thể  lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Đồng Nai sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái !
TS. CHU NGỌC ANH

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thư chúc mừng
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BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐỒNG NAI
NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
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Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2017

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai (1977-
2017), thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên 
chức và người lao động đã và đang công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ lời chúc 
mừng tốt đẹp nhất!

Trên chặng đường bốn mươi năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo sáng 
suốt của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Nhà nước nói chung, của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai nói riêng và cùng với sự góp sức của các thế hệ lãnh đạo, 
công chức, viên chức và người lao động, Sở Khoa học và Công nghệ đã không ngừng 
lớn mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Hoạt động khoa học và công nghệ 
đã xác định được bước đi thích hợp trong điều kiện thực tiễn của tỉnh; kết quả của các 
đề tài, dự án nghiên cứu đã cung cấp luận cứ khoa học cho sự lãnh đạo của Tỉnh ủy 
và sự điều hành của UBND tỉnh trong việc phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã 
hội, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; hoạt động nghiên cứu ứng dụng cũng đã 
tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, nhất là trong lĩnh vực 
nông nghiệp; đặc biệt đã từng bước hình thành và phát triển Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học, làm tiền đề cho việc thành lập và phát triển Khu công nghệ cao 
công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương và chúc 
mừng những thành tích, nỗ lực, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên 
chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. 

Tôi mong muốn trong thời gian tới với sự năng động, sáng tạo, đồng lòng, đoàn kết 
lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ Đồng 
Nai sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển tỉnh Đồng Nai 
và sự phát triển chung của đất nước.

Kính chúc các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và 
Công nghệ Đồng Nai sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái!
NGUYỄN PHÚ CƯỜNG

UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY ĐỒNG NAI 
Thư chúc mừng
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI
ĐINH QUỐC THÁI
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CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI 
Thư chúc mừng

Đồng Nai, ngày 04 tháng 7 năm 2017

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Khoa học và Công nghệ (1977 -2017), thay 
mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa 
học và Công nghệ các thời kỳ lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Trong 40 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ không ngừng trưởng thành, đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng: đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong phát 
triển ngành, nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh; cung cấp nhiều luận 
cứ khoa học trong việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. 
Sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ đã 
đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh Đồng Nai nói riêng và đất nước nói 
chung.

Để khoa học và công nghệ phục vụ có hiệu quả hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới, cần hướng các hoạt động khoa học công 
nghệ vào những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đó là: Đẩy mạnh phát triển tiềm lực 
khoa học và công nghệ theo hướng tập trung vào nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh 
vực trọng điểm ưu tiên hàng đầu là nông nghiệp, nông thôn, nông dân; đẩy mạnh 
công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ; phát huy hơn nữa tính 
chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm để phát triển mạnh mẽ ngành khoa học và 
công nghệ, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm khoa học và công nghệ mang thương 
hiệu Việt Nam, không ngừng đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu, định hướng phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Tôi tin tưởng với tinh thần tiên phong đổi mới, sáng tạo cùng những thành tích, 
kinh nghiệm và những bài học quý giá đã tích lũy trong 40 năm qua, toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết một lòng, 
phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, vượt qua mọi thách thức, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực đưa tỉnh Đồng Nai trở thành tỉnh công nghiệp 
hiện đại vào năm 2020.

Một lần nữa, chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ 
cùng gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe, thành đạt.

Thân ái,
ĐINH QUỐC THÁI

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai





DẤU ẤN 40 NĂM
PHÁT TRIỂN
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Sau hơn bốn mươi năm 
giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước 
và hơn ba mươi năm đổi 
mới, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, ngành khoa học và 
công nghệ tỉnh Đồng Nai 
đã phát triển mạnh mẽ, tập 
trung cho mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, đi sâu ứng dụng vào 
các lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp để tạo ra 
nhiều sản phẩm có chất 
lượng và mang tính cạnh 
tranh cao.

Góp phần khôi phục 
sản xuất sau chiến tranh
40 năm trước, tỉnh Đồng Nai 

đang còn phải đối mặt với vô 
vàn khó khăn thách thức: vừa 
phải giữ vững ổn định chính trị, 
bảo vệ thành quả cách mạng, 
vừa phải phục hồi lại những 
hoạt động sản xuất bị đình trệ 
và tăng năng suất lao động để 
phục vụ đời sống người dân 
sau chiến tranh. Trước yêu cầu 
đó, năm 1977 Ban Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai được 
thành lập để giải quyết những 
vấn đề cấp bách về phát triển 
kinh tế.

Dù khó khăn nhưng Ban Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai đã 
phối hợp với các ngành, các cấp 
trong tỉnh khắc phục tình trạng 
khoa học và kỹ thuật còn thiếu 
thốn, thấp kém và lạc hậu; đồng 
thời cùng với các ban, ngành 
thực hiện các chương trình 
trọng điểm về nông nghiệp và 
công nghiệp liên quan đến khoa 
học và kỹ thuật để khôi phục và 
phát triển kinh tế, củng cố chính 
trị, an ninh quốc phòng trên địa 
bàn tỉnh.

Đặc biệt, đã huy động được 
nhân lực để xây dựng và tổ 
chức bộ máy cơ quan; đưa hoạt 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai:

Chặng đường 40 năm

động tiêu chuẩn, đo lường và 
chất lượng trên toàn tỉnh đi vào 
hoạt động; phổ biến kiến thức 
khoa học và kỹ thuật thông qua 
các tài liệu và bản tin; tổ chức 
phong trào sáng kiến cải tiến, 
hợp lý hóa sản xuất nhằm giúp 
các cơ sở, xí nghiệp, nhà máy 
quốc doanh trong việc duy trì 
sản xuất và tăng năng suất.

Cùng đất nước đổi mới
Hòa với công cuộc đổi mới 

từ năm 1986, ngành khoa 
học và công nghệ Đồng Nai 
đã có những tiến bộ mới. Kết 
quả trong giai đoạn này đã có 
nhiều đề tài, dự án khoa học 
công nghệ thuộc nhiều lĩnh 
vực được nghiên cứu thực 
hiện mang lại hiệu quả thực 
tế cho đời sống xã hội. Công 
tác quản lý môi trường được 
tăng cường, đẩy mạnh ngay từ 

khi mới được nhập chung vào 
hoạt động cùng với khoa học 
công nghệ. Trình độ đội ngũ 
cán bộ khoa học công nghệ 
được quan tâm. Cơ sở vật chất, 
phòng thí nghiệm được đầu tư 
và nâng cấp phục vụ nghiên 
cứu ứng dụng.

Thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 2 khóa VIII (1996) về 
định hướng phát triển khoa 
học công nghệ trong thời kỳ 
công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa, hoạt động khoa học công 
nghệ tiếp tục tập trung đổi 
mới cơ chế quản lý trên một 
số nội dung chủ yếu để đáp 
ứng đòi hỏi của nền kinh tế thị 
trường đang phát triển mạnh, 
như gắn nghiên cứu với đào 
tạo và sản xuất kinh doanh; 
tăng kinh phí cho các dự án 
sản xuất thử nghiệm, các dự 
án xây dựng mô hình áp dụng 

Trụ sở Ban Khoa học và Kỹ thuật những năm 1982.

PGS, TS. PHẠM VĂN SÁNG
Giám đốc Sở KH&CN
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khoa học công nghệ phục vụ 
phát triển nông thôn, miền 
núi; tạo điều kiện thuận lợi hơn 
nữa cho các tập thể, cá nhân 
nhà khoa học thành lập các tổ 
chức khoa học công nghệ và 
đăng ký hoạt động; cho phép 
thành lập các doanh nghiệp 
trong các cơ sở nghiên cứu để 
sản xuất sản phẩm từ kết quả 
nghiên cứu; tăng cường bảo 
hộ pháp lý đối với các quyền 
sở hữu trí tuệ; khuyến khích 
chuyển giao công nghệ, thúc 
đẩy hình thành thị trường 
khoa học công nghệ; đặc biệt 
đẩy mạnh công tác quản lý và 
bảo vệ môi trường.

Cùng hội nhập quốc tế
Từ năm 2003 đến nay, giai 

đoạn tách chức năng quản lý 
về môi trường, hoạt động khoa 
học và công nghệ tỉnh Đồng 
Nai có nhiều chuyển biến, khởi 
sắc rõ nét, nhiều nghiên cứu 
được ứng dụng rộng rãi, nhiều 
chủ trương, chính sách được 
triển khai mang lại hiệu quả 
cao về kinh tế - xã hội. Đặc biệt, 
có nhiều giải pháp ứng dụng 
công nghệ thông tin phục vụ 
cải cách hành chính được giải 
cao tại các cuộc thi trong nước 
và quốc tế.

Với mục tiêu tập trung đầu 
tư phát triển tiềm lực khoa học 

trong 2 lĩnh vực ưu tiên là: phát 
triển nông nghiệp và thực hiện 
cải cách hành chính hướng tới 
chính phủ điện tử và 3 chương 
trình mũi nhọn là: Công nghệ 
thông tin, Công nghệ sinh học 
và Đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực. Trong thời gian qua, 
Đồng Nai đã không ngừng đổi 
mới cơ chế quản lý, thành lập 
một số mô hình nghiên cứu, 
đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị hiện đại, thu hút và đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao phục vụ nghiên cứu và 
sáng tạo.

Để hiện thực hóa mục tiêu 
phát triển, Sở Khoa học và 
Công nghệ Đồng Nai đã tập 
trung xây dựng tiềm lực khoa 
học và công nghệ vững mạnh, 
hiệu quả. Cụ thể đã phát triển 
đội ngũ cán bộ làm công tác 
khoa học từ 36 cán bộ lên 240 
cán bộ; xây dựng phát triển 
7 phòng/trung tâm chuyên 
môn lên 14 phòng/trung tâm 
chuyên môn; xây dựng mới trụ 
sở làm việc theo hướng hiện 
đại, khoa học. Bên cạnh đó, 
nhiều đơn vị sự nghiệp mới 
được thành lập, đi vào hoạt 
động và mang lại hiệu quả kinh 
tế cao như Trung tâm Đo Kiểm 
tại huyện Nhơn Trạch, Trung 
tâm Ứng dụng công nghệ sinh 
học tại huyện Cẩm Mỹ và tới 
đây là Trung tâm chiếu xạ tỉnh 

Lễ kỷ niệm 20 năm 
thành lập Sở Khoa 
học - Công nghệ và 
Môi trường.

Hội thảo giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm thực hiện hệ thống đảm bảo 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế năm 1998.
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Đồng Nai. Ngoài ra, Trung tâm 
Phát triển phần mềm, còn có 
văn phòng đại diện làm việc tại 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin 
hướng tới Chính phủ điện tử, 
Sở Khoa học và Công nghệ đã 
triển khai phổ cập trình độ A tin 
học cho cán bộ xã, phường, thị 
trấn trong toàn tỉnh. Kết quả đã 
có trên 7000 lượt cán bộ được 
đào tạo. Từ kết quả đạt được, 
Sở tiếp tục triển khai chương 
trình đào tạo trình độ B tin học 
cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và 
đã có gần 500 lượt cán bộ được 
đào tạo. 

Xác định khoa học công 
nghệ là quốc sách hàng đầu và 
để làm chủ khoa học thì cần có 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
nên Sở Khoa học và Công nghệ 
đã mạnh dạn đề xuất và được 
tỉnh giao triển khai thực hiện 
chương trình đào tạo sau đại 
học để cung cấp nguồn nhân 
lực cho tỉnh. Từ năm 2007 đến 
nay, chương trình đã đào tạo 
được 2015 học viên theo học 
các chương trình thạc sỹ, tiến 
sỹ trong nước và nước ngoài. 

Song song với công tác 
đào tạo, Sở Khoa học và công 
nghệ đã xây dựng nhiều phần 
mềm quản lý công việc trên 
hệ thống mạng. Trong đó nổi 
bật phải kể đến sự thành công 
của văn phòng điện tử di động 
M-Office và nay là văn phòng 
điện tử thông minh I-Office. 
Sự ra đời của văn phòng điện 
tử đã giúp cho Sở Khoa học 
và Công nghệ và trên 100 cơ 
quan, doanh nghiệp trong, 
ngoài tỉnh quản lý công việc 
một cách hiệu quả hơn, đặc 
biệt là giảm được một số lượng 
lớn giấy, mực in. 

Cách đây hơn 10 năm, khi 
dịch vụ internet còn khá hạn 
chế, đặc biệt là những vùng 

nông thôn, vùng sâu vùng xa 
chưa có , Sở Khoa học và Công 
nghệ đã nghiên cứu và triển 
khai lắp đặt các trạm đường 
truyền băng thông rộng để 
cung cấp internet cho các 
vùng chưa có hệ thống đường 
truyền ADSL. Cách làm này đã 
giúp nhiều địa phương tiếp 
cận được với các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật hiện đại. Cũng từ 
đây Sở Khoa học và Công nghệ 
triển khai các chương trình 
quản lý và hội nghị trực tuyến 
giúp cán bộ không còn phải về 
tỉnh dự họp hay từ tỉnh về địa 

phương; đồng thời xây dựng 
Trung tâm tích hợp dữ liệu 
(Data Center) để cung cấp các 
dịch vụ gia tăng trên internet.

Các giải pháp công nghệ 
thông tin do Sở Khoa học và 
Công nghệ nghiên cứu thực 
hiện không chỉ được ứng dụng 
trong nước mà còn đạt nhiều 
giải thưởng cao tại các sân chơi 
công nghệ thông tin quốc tế. 
Tiêu biểu là giải pháp “Cổng an 
toàn thông tin trên công nghệ 
cách ly phi chuẩn” đạt Cup 
vàng APICTA năm 2006.

Với phương châm “Đưa khoa 

Cán bộ công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
sau khi có Quyết định đổi tên năm 2003.

Tập thể cán bộ, công chức Ban Khoa học và Kỹ thuật Đồng Nai năm 1982.
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học đến tận nhà, để nông dân 
không phải đi xa”; “Thu hẹp 
khoảng cách số giữa nông thôn 
và thành thị”… Sở KHCN đã 
không ngừng đưa các thông tin 
khoa học công nghệ về nông 
thôn dưới nhiều hình thức. 
Trong đó phải kể đến dự án xây 

dựng Điểm Thông tin khoa học 
công nghệ tại các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh. Với 12 
Điểm được triển khai vào năm 
2003, đến nay dự án đã nhân 
rộng ra 148 Điểm trên địa bàn 
toàn tỉnh. Dự án mang lại hiệu 
quả trong việc ứng dụng CNTT, 

làm phương tiện để cung cấp 
thông tin khoa học - công nghệ 
cho cư dân nông thôn. Qua 
đây, người dân có cơ hội, điều 
kiện để tiếp cận với Internet 
trong việc tìm kiếm thông tin 
khoa học công nghệ theo yêu 
cầu. Mỗi điểm thông tin đều có 
website giới thiệu về các hoạt 
động của địa phương, quảng 
bá sản phẩm, thương hiệu 
của người dân địa phương để 
các tổ chức, cá nhân và doanh 
nghiệp trong, ngoài nước biết 
tới, góp phần cho tiến trình xúc 
tiến thương mại.

Đẩy mạnh nghiên cứu, 
ứng dụng và đổi mới 
quản lý
Từ khi thành lập đến nay, 

hoạt động khoa học và công 
nghệ tỉnh Đồng Nai luôn gắn 
bó với hoạt động kinh tế - xã 
hội - văn hóa trên địa bàn tỉnh 
thông qua các chương trình, 
đề tài, dự án. Trong 40 năm 
hình thành và phát triển, đã có 

Cán bộ công chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2017.

Lắp đặt và chạy thử nghiệm thành công đường truyền internet băng thông 
rộng bằng công nghệ VSAT-IP tại xã Nam Cát Tiên huyện Tân Phú.
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500 đề tài, dự án được thực hiện 
đưa vào áp dụng thực tiễn. Để 
có được thành quả này là cả một 
quá trình đổi mới quản lý hoạt 
động khoa học công nghệ.

Cũng từ năm 2003, Đồng Nai 
tiến hành đổi mới quản lý hoạt 
động khoa học công nghệ theo 
hướng xóa bỏ cơ chế xin - cho; 
nhằm huy động nguồn lực các 
ngành, các cấp; thu hút nguồn 
nhân lực khoa học công nghệ 
ngoài tỉnh; thiết lập tốt cơ chế 
liên kết giữa nhà khoa học, cơ 
quan quản lý nhà nước, các 
doanh nghiệp. Tính riêng trong 
giai đoạn đổi mới, đã có 367 
đề tài, dự án thuộc 6 lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học được triển 
khai. Kết quả của các đề tài ngày 
càng đáp ứng có hiệu quả cho 
sản xuất và đời sống, phục vụ 
yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của 
tỉnh, cung cấp ngày càng nhiều 
luận cứ khoa học cho việc  xây 
dựng các chương trình, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
tế xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp 
CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh. 
Để hoạt động nghiên cứu, triển 
khai các đề tài, dự án sát với 
thực tế, hiệu quả ứng dụng cao. 
Đồng Nai luôn dựa vào chiến 
lược phát triển của tỉnh để làm 
cơ sở xét chọn và đặt hàng thực 
hiện các đề tài, dự án khoa học 
và công nghệ. 

Với mục đích xây dựng một 
không gian nghiên cứu để 
ứng dụng công nghệ sinh học 
hiện đại vào nông nghiệp, môi 
trường, thực phẩm và y tế theo 
hướng tạo tiền đề xây dựng và 
phát triển khu công nghệ cao 
về công nghệ sinh học, năm 
2010 Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học đã được 
xây dựng theo hướng tiến đến 
hình thành đô thị công nghệ 
cao trong tương lai. Trung tâm 
đã được xây dựng tại xã Xuân 
Đường huyện Cẩm Mỹ với diện 

tích hơn 207 ha. Trung tâm 
được xây dựng theo mô hình 
Business Park Version gồm tổ 
hợp nghiên cứu - ứng dụng - 
sản xuất công nghệ cao - đô 
thị và dịch vụ tổng hợp. Trung 
tâm đã triển khai nghiên cứu 
và ứng dụng thành công nhiều 
mô hình ứng dụng công nghệ 
sinh học trong sản xuất nông 
nghiệp sạch với năng suất, chất 
lượng cao. Từ những thành quả 
đạt được, đầu năm 2016, Thủ 
tướng Chính phủ đã đồng ý 
chủ trương thành lập Khu công 
nghệ cao công nghệ sinh học 
tỉnh Đồng Nai tại huyện Cẩm 
Mỹ. 

Ngoài các chương trình trọng 
điểm, các hoạt động quản lý 
nhà nước về khoa học và công 
nghệ cũng được tập trung 
triển khai. Nổi bật nhất phải kể 
đến hoạt động quản lý về tiêu 
chuẩn - đo lường - chất lượng 
trong những năm gần đây. Với 
cách làm sáng tạo, Đồng Nai đã 
đi đầu trong cả nước về phát 
hiện gian lận đo lường và chất 
lượng xăng dầu, vàng trang 
sức mỹ nghệ. Qua kiểm tra và 

xử phạt vi phạm, đến nay hoạt 
động kinh doanh xăng dầu và 
vàng trang sức đã đi vào nề 
nếp, kinh doanh lành mạnh, 
góp phần tích cực trong bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

Với việc đẩy mạnh công tác 
quản lý, đầu tư trang thiết bị và 
nhân lực phục vụ công tác đo 
lường, chất lượng, Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã 
trở thành tỉnh đầu tiên trong cả 
nước được Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng cấp giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kiểm 
định chất lượng vàng trang sức 
mỹ nghệ.

Các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng 
lực cạnh tranh được quan tâm 
triển khai nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhanh chóng 
hội nhập quốc tế. Đã hỗ trợ gần 
400 lượt doanh nghiệp, đơn vị 
xây dựng và áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn  ISO; hỗ trợ gần 500 lượt 
doanh nghiệp, đơn vị thực hiện 
quyền bảo hộ độc quyền và sở 
hữu trí tuệ. Hiện Sở Khoa học 
và Công nghệ đã hỗ trợ cấp 

Cán bộ điểm cung cấp thông tin khoa học công nghệ xã Bình Lộc
tìm kiếm thông tin cung cấp cho người dân.
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giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm Bưởi Tân Triều và 
Chôm chôm Long Khánh; đăng 
ký nhãn hiệu hàng hóa cho các 
sản phẩm mãng cầu na, đăng 
ký nhãn hiệu tập thể cho các 
sản phẩm Xoài Suối Lớn, rượu 
Bến gỗ, rau an toàn Phú Gia,...

Có thể nói khoa học và công 
nghệ Đồng Nai trong 40 năm 
qua đã có những bước tiến rất 
rõ rệt, từng bước khẳng định 
vai trò trong việc thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; 
đã tạo ra nhiều sản phẩm khoa 

học, nhiều chương trình, dự án 
có tính đột phá trên nhiều lĩnh 
vực, từng bước đưa tỉnh Đồng 
Nai trở thành địa phương có 
nền công nghiệp hiện đại, có 
trình độ cao về khoa học công 
nghệ. 

Nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ tỉnh Đồng Nai trong thời 
gian tới là thực hiện cho được 
các mục tiêu chương trình đã 
được chính quyền tỉnh thông 
qua. Đó là: Thực hiện đổi mới 
cơ bản, toàn diện và đồng bộ 
về tổ chức, cơ chế quản lý và 

cơ chế hoạt động khoa học và 
công nghệ, gắn nhiệm vụ phát 
triển khoa học và công nghệ với 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa phương. Đẩy mạnh 
xã hội hóa các hoạt động khoa 
học công nghệ, khuyến khích 
thu hút các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh tham gia 
các hoạt động nghiên cứu, tư 
vấn, chuyển giao và ứng dụng 
khoa học và công nghệ trong 
các ngành, lĩnh vực. Tăng cường 
các hoạt động thông tin, phổ 
biến khoa học - công nghệ, hỗ 
trợ doanh nghiệp địa phương, 
hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất 
lao động, hiệu quả sản xuất, 
chất lượng và sức cạnh tranh 
của sản phẩm.

Với sự ủng hộ của Đảng bộ và 
chính quyền tỉnh, sự chung sức 
chung lòng của toàn thể người 
dân Đồng Nai và sự nỗ lực của 
những người làm công tác khoa 
học công nghệ chắc chắn sẽ tạo 
lập nên những thắng lợi mới, 
thành công mới, góp phần đưa 
tỉnh Đồng Nai thành tỉnh công 
nghiệp hiện đại.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 
Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội 
nghị triển khai các quy định của 
nhà nước về đo lường chất lượng 
xăng dầu tại Đồng Nai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các
tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
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Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với sự ủng 
hộ, phối hợp chặt chẽ của các ngành, doanh nghiệp, tổ chức khoa học - công nghệ, các 
chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức cơ quan, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã liên tục 
trong 40 năm qua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước trao tặng 
nhiều phần thưởng cao quý:

 - Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1985;
 - Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2000;
 - Huân chương Lao động hạng Nhất, năm 2007;
 - Huân chương Độc lập hạng Ba, năm 2011;
 - Cờ thi đua Chính phủ các năm liền: 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 

2012; 2013; 2014; 2015; 2016
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2007, 2008, 2009,
   2010, 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016
- Nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ về thành tích đạt được.
Thành tích của các đơn vị, cá nhân trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ:
- 01 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
- 01 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì
- 04 tập thể và 09 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba
- 03 tập thể và 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
- 01 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 2
- Nhiều tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh 

CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC;
CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ TRAO TẶNG
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Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2011

Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985

Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2000

Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2007
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TậP THỂ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐóN NHậN
CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Sở Khoa học công nghệ và Môi trường 
nhận Huân chương Lao động hạng 
Nhì năm 2000.Sở KH&CN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2007.

Sở KH&CN đón nhận Huân chương độc lập hạng Ba năm 2011.
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Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường 
Chất lượng, 
trực thuộc Sở 
KH&CN nhận 
Huân chương 
Lao động hạng 
Ba năm 2011.

Trung tâm Phát triển phần mềm, trực thuộc Sở KH&CN 
nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012.

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học công nghệ, 
trực thuộc Sở KH&CN nhận Huân chương Lao động 
hạng Ba năm 2013

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa 
học kỹ thuật, trực thuộc Sở KH&CN 
nhận Huân chương Lao động hạng 
Ba năm 2015.



31

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

CÁN BỘ, CÔNG CHứC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐóN NHậN
CÁC PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

PGS.TS Phạm Văn Sáng- Giám đốc Sở KH&CN 
nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 
năm 2011.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Phạm Gia Hải 
nhận Huân chương Lao động hạng Ba 
năm 2011.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Thị Huệ nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2011.
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Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Văn Liệt
nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013.

Giám đốc Trung tâm PTPM Võ Hoàng Khai 
nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 
2013.

Giám đốc Trung tâm Thông tin và 
Thống kê KHCN Nguyễn Thành 
Chín nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba năm 2012.

Chánh Văn phòng Sở KH&CN 
Nguyễn Văn Viện nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba.
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Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn 
- Đo Lường - Chất lượng Đỗ Ngọc 
Thanh Phương nhận Huân chương 
Lao động hạng Ba năm 2016.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng Đỗ Ngọc 
Thanh Phương được tuyên dương 
tại chương trình Tỏa sáng giữa đời 
thường vì có nhiều thành tích trong 
đấu tranh chống gian lận xăng dầu 
và vàng trang sức mỹ nghệ.

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đỗ Ngọc Thanh Phương
được trao Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm 2016.
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NHậN Cờ THI ĐUA CHÍNH PHỦ CÁC NĂM:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Sở KH&CN đón nhận Cờ thi 
đua xuất sắc của Chính phủ 
năm 2004.

Sở KH&CN đón nhận Cờ thi đua xuất 
sắc của Chính phủ năm 2005.

Sở KH&CN đón 
nhận Cờ thi 
đua xuất sắc 
của Chính phủ 
năm 2006.

Sở KH&CN đón nhận 
Cờ thi đua xuất sắc của 
Chính phủ năm 2007.
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Sở KH&CN đón nhận Cờ thi 
đua xuất sắc của Chính phủ 
năm 2008.

Sở KH&CN đón nhận 
Cờ thi đua xuất sắc 
của Thủ tướng Chính 
phủ năm 2009.

Sở KH&CN đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của
Thủ tướng Chính phủ năm 2010.

Sở KH&CN đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của
Thủ tướng Chính phủ năm 2011.
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Sở KH&CN đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của
Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

Sở KH&CN đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của
Thủ tướng Chính phủ năm 2013.

Sở KH&CN đón nhận 
Cờ thi đua xuất sắc của 
Thủ tướng Chính phủ 
năm 2015.

Sở KH&CN đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
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NHậN CÁC GIẢI THƯỞNG CHUYÊN NGÀNH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

PGS,TS. Phạm Văn Sáng, Giám đốc 
Sở KH&CN nhận Giải thưởng nhà 
lãnh đạo CNTT (CIO) xuất sắc khu 
vực Đông Dương năm 2005.

PGS,TS. Phạm Văn Sáng, Giám đốc 
Sở KH&CN nhận Cúp vàng APICTA 
về giải pháp “Cổng an toàn thông 
tin trên công nghệ cách ly phi chuẩn 
(NSSP)” năm 2006

PGS,TS. Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH&CN nhận Giải Bạc APICTA năm 2008 về giải pháp kỹ thuật
“Tích hợp công nghệ VSAT IP vào hạ tầng cáp thoại đưa Internet băng thông rộng về nông thôn”.
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Sở KH&CN 
đoạt giải 
đặc biệt 
về an toàn 
thông tin 
với sản 
phẩm “Bộ 
Công cụ hỗ 
trợ quản 
lý an ninh 
thông tin” 
tại giải 
thưởng 
APICTA năm 
2009.

PGS,TS. Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH&CN 
nhận giải thưởng Sao Khuê năm 2006.

PGS,TS. Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH&CN
nhận giải thưởng Sao Khuê năm 2008.

PGS,TS. Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở KH&CN 
được vinh danh trao tặng Cúp vàng “Vì sự 
phát triển cộng đồng” và  “Lãnh đạo doanh 
nghiệp xuất sắc” tại Hà Nội năm 2008.
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Sở Khoa học và Công 
nghệ nhận giải thưởng 
Sao Khuê năm 2009.

Sở Khoa học và Công nghệ 
được tôn vinh tại Lễ 1000 
năm Thăng Long - Hà Nội.

Tập thể và cá nhân của Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty TNHH Việt – Nông - Lâm  được vinh danh trao tặng
giải thưởng “Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn” lần thứ Nhất năm 2010.
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HÀNH TRÌNH ứNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ ĐƯA THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ NÔNG THÔN

Họp giao ban Sở KH&CN 
triển khai nhiệm vụ ứng 
dụng công nghệ thông tin 
trong nội bộ Sở KH&CN 
và các huyện trên địa bàn 
tỉnh năm 2003

Sở KH&CN ứng dụng 
công nghệ thông tin 
trong thu và truyền 
dẫn thông tin thời 
sự phục vụ Lãnh đạo 
tỉnh đi xúc tiến đầu 
tư tại Trung Quốc 
năm 2004

Phổ cập trình độ A tin học cho cán bộ xã, ấp
tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú

PGS, TS. Phạm Văn Sáng - Giám đốc Sở KH&CN
trao chứng chỉ A tin học cho cán bộ xã Bình Sơn, 

huyện Long Thành
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Nga phát biểu
tại lễ khai giảng lớp tin học văn phòng trình độ B 

cho cán bộ chủ chốt năm 2007

Giám đốc Sở KH&CN Phạm Văn Sáng
trao chứng chỉ B tin học cho các đồng chí

lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

Lễ khai giảng 
chương trình 
đào tạo trình 
độ A tin học tại 
huyện Vĩnh Cửu

Lễ khai giảng 
chương trình đào 
tạo trình độ A tin 

học tại huyện Tân 
Phú năm 2006
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Phó Giám đốc Sở KH&CN 
Nguyễn Thị Huệ trao chứng chỉ 
B tin học cho các đồng chí lãnh 
đạo chủ chốt của tỉnh

Phó Chủ tịch nước Trương Thị Mỹ 
Hoa tham quan Điểm cung cấp 
thông tin khoa học công nghệ tại xã 
Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Bùi Mạnh Hải tham quan Điểm thông 

tin khoa học và công nghệ xã An Viễn, 
huyện Trảng Bom

PGS, TS. Phạm Văn Sáng - Giám đốc Sở KH&CN trình bày
với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành về mô hình cung cấp 

thông tin khoa học công nghệ cho vùng nông thôn
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Đồng chí Bùi Văn Quyền – Trưởng 
văn phòng đại diện phía Nam - 
Bộ KH&CN tham quan mô hình 
cung cấp thông tin KHCN tại xã 
Sông Trầu huyện Trảng Bom

Cán bộ Điểm thông tin xã Long An, huyện Long Thành 
giới thiệu về Thư viện điện tử khoa học công nghệ

cho người dân

Bàn giao và đưa Điểm cung cấp thông tin
khoa học công nghệ tại xã Xuân Mỹ huyện Cẩm Mỹ

đi vào hoạt động

Lễ giới thiệu và bàn giao 
Điểm cung cấp thông tin 
khoa học và công nghệ 
tại huyện Định Quán
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Trung tâm Thông tin và Thống 
kê KHCN tổ chức tập huấn và 
cấp giấy chứng nhận cho các 
cán bộ quản lý Điểm cung cấp 
thông tin khoa học công nghệ.

Bàn giao và đưa Điểm cung cấp thông tin KHCN tại xã 
Xuân Tây đi vào hoạt động

Giới thiệu thư viện điện tử đến khách tham quan học tập 
kinh nghiệm về Điểm cung cấp thông tin KHCN

PGS,TS. Phạm Văn Sáng - 
Giám đốc Sở KH&CN trả lời 
phỏng vấn về hoạt động 
ứng dụng công nghệ thông 
tin tại Sở Khoa học và Công 
nghệ tại diễn đàn “Năng 
suất chất lượng” lần thứ IX
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Đồng chí Đặng Hữu, Giáo sư, Viện 
sĩ, Trưởng ban CNTT cơ quan Trung 
ương Đảng phát biểu tại lớp tập 
huấn công nghệ thông tin đối với 
cán bộ xã do Sở KH&CN tổ chức 
năm 2004

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Quốc 
Thắng tham quan mô hình đường truyền internet 
bằng công nghệ VSAT-IP phục vụ người dân tại xã 
Nam Cát Tiên huyện Tân Phú năm 2006

Lắp đặt Trạm VSAT-IP cung cấp internet băng thông 
rộng tại các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh

Đồng chí Huỳnh Văn Tới - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy kiểm tra hệ thống đường truyền internet bằng công 
nghệ VSAT-IP tại xã Nam Cát Tiên năm 2006

Báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ VSAT-IP trên 
địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa
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Hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến các điểm cầu cấp huyện nhờ ứng dụng đường truyền băng thông rộng

Sở KH&CN ký kết thỏa thuận với Ban Cơ yếu 
Chính phủ trong lĩnh vực bảo mật và an toàn 

thông tin năm 2005

Giám đốc Sở KH&CN giới thiệu phần mềm chữ ký điện tử,
khóa điện tử tại Techmart Việt Nam năm 2005

Hội nghị nghiệm thu 
đề tài chữ ký điện tử 
năm 2005
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Khóa thông minh USK là thiết bị gọn nhẹ 
dựa trên giao tiếp USB tốc độ cao, có thể 
tích hợp chức năng bảo mật và chữ ký 
điện tử do Sở KH&CN chế tạo năm 2006

PGS, TS. Phạm Văn Sáng - Giám 
đốc Sở KH&CN ký kết ghi nhớ 
chuyển giao công nghệ an 
toàn mạng với cơ quan an toàn 
mạng của Nga

PGS, TS. Phạm Văn Sáng - Giám 
đốc Sở KH&CN giới thiệu về mô 
hình Chính phủ điện tử.

Giới thiệu mô hình khóa điện tử do Sở KH&CN thực hiện 
đến các đồng chí Lãnh đạo Trung ương

Sở KH&CN là đơn vị đi đầu trong việc nghiên cứu, lắp đặt 
và đưa phòng họp trực tuyến vào hoạt động năm 2005
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Thiết kế và ứng dụng thành công
mô hình văn phòng điện tử M-Office 
từ năm 2003

Nâng cấp và ứng dụng 
thành công văn phòng 
điện tử thông minh I-Office 
từ năm 2008

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc 
Thái chủ trì hội thảo an ninh thông tin 
tại Sở KH&CN năm 2006

Nhân viên Công ty Bibica ứng dụng Văn phòng điện 
tử di động M-Office trong giải quyết công việc

Giới thiệu mô hình Văn phòng điện tử cho tỉnh Nghệ An
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Sở Khoa học và Công nghệ 
đạt Cúp vàng Giải công nghệ 
thông tin - truyền thông Châu 
Á - Thái Bình Dương  (APICTA) 
năm 2006 cho sản phẩm “Cổng 
an toàn thông tin trên công 
nghệ cách lý phi chuẩn”

Tổ chức DAS - Vương Quốc Anh trao chứng 
nhận hệ thống quản lý an ninh thông tin theo 
tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001: 2005 cho Sở 
KH&CN năm 2009. Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai là 
cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên của Việt Nam 
được trao giấy chứng nhận hệ thống quản lý an 
ninh thông tin đạt chuẩn quốc tế

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 
Thanh tham quan Trung tâm Data 
Center (Trung tâm tích hợp dữ liệu 
đạt các tiêu chuẩn quốc tế TIA-942, 
được Sở KH&CN triển khai thực hiện 
năm 2004)
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Ông Nguyễn 
Xuân Thắng, 
UVTƯ Đảng, Chủ 
tịch Viện Hàn lâm 
KHXH&NV tham 
quan Trung tâm 
Data Center

Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham 
Vongdara tham quan Trung tâm Data 
Center tại Sở Khoa học và Công nghệ 
Đồng Nai năm 2016

Giám đốc Sở KH&CN giới thiệu Trung 
tâm Data Center với Đoàn công tác Uỷ 
ban Khoa học Công nghệ và Môi trường 
của Quốc hội do đồng chí Đặng Vũ 
Minh, UVBCHTW Đảng, UV Ban Thường 
vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường làm 
trưởng đoàn
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Tổ chức mô hình Hội đồng khoa học 
công nghệ 3.3 tại ba điểm cầu Hà Nội, 
Tp.Hồ Chí Minh và Đồng Nai để tiết 
kiệm thời gian đi lại và chi phí cho các 
nhà khoa học
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Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một phát biểu tại 
buổi lễ ra mắt các Trang thông tin điện tử trên 
Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai do Sở 
KH&CN thiết kế và duy trì thông tin từ năm 2007

Giao diện Website cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai

Giao diện Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai gồm 5 
thứ tiếng (Việt - Anh - Hoa - Hàn - Nhật) được Sở KH&CN 

duy trì từ năm 2003 đến năm 2012

Giao diện Website các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh do
Sở KH&CN thiết kế và cập nhật nội dung

Website bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
các cấp do Sở KH&CN thiết kế, cập nhật nội dung
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Xây dựng và đưa vào hoạt 
động phần mềm tiếp nhận 
và trả kết quả thủ tục hành 
chính một cửa điện tử tại Sở 
năm 2014

Sở KH&CN phối hợp với Viện 
Kiểm sát triển khai ứng dụng 
hiệu quả các phần mềm điện 
tử trong thụ lý hồ sơ
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HÀNH TRÌNH NGHIÊN CứU ứNG DỤNG
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Chương trình KX.08 (chương trình phát triển toàn diện 
kinh tế - xã hội nông thôn) giúp ổn định và nâng cao đời 
sống cho đồng bào dân tộc Châu Ro tại 2 xã Phú Túc và 
Suối Nho năm 1993 Sở KHCN & MT xây dựng mô hình cung cấp nước sạch cho 

người dân xã Trị An huyện Vĩnh Cửu

Lễ  ký kết dự án Giảm thiểu ô nhiễm công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai ( mã số VIE/95/053) năm 1996
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Hội nghị xét duyệt đề tài khoa học xây dựng bảo tàng đất Đồng Nai
theo tiêu chuẩn quốc tế

Hội nghị tổng kết nghiệm thu đề tài Địa chí Đồng Nai năm 2000

Chủ tịch nước Trần Đức Lương 
với bộ Địa chí Đồng Nai
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Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phạm Văn Sáng 
chuyển giao giống bưởi sạch bệnh cho huyện Vĩnh Cửu

Lãnh đạo tỉnh và Sở KH&CN tham quan vườn bưởi sạch 
của người dân xã Tân Triều huyện Vĩnh Cửu

Hội nghị thuyết minh 
đề tài “Lịch sử công tác 
Đảng, công tác chính 
trị lực lượng vũ trang 
tỉnh Đồng Nai”

Hội nghị tổng kết đề tài 
“Nghiên cứu chọn giống kỹ 
thuật thâm canh đậu nành, 
đậu xanh và triển khai ứng 
dụng tại Đồng Nai”
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Bàn giao đề tài nghiên cứu 
khoa học cho đơn vị tiếp nhận 
và triển khai áp dụng

Đánh giá kết quả đề tài trồng 
rau sạch trong nhà màng tại 
thành phố Biên Hòa

Hội đồng khoa học đánh giá kết quả nghiên cứu
động cơ RV145 của Công ty Vikyno

Hội đồng khoa học đánh giá kết quả nghiên cứu
máy nông nghiệp
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Giám định đề tài măng tre Bát độ Giám định tiến độ đề tài trồng xen canh ngô lai, bông lai 
và đậu cao sản tại xã lộ 25 huyện Thống Nhất

Hội thảo báo cáo đề 
tài phát triển sản xuất 
nấm trên cơ sở điều 
tra xây dựng bảo tàng 
nấm ở Vườn quốc gia 
Cát Tiên

Ứng dụng đề tài phát triển sản xuất nấm 
trên cơ sở điều tra xây dựng bảo tàng nấm 
ở Vườn quốc gia Cát Tiên vào thực tiễn

Mô hình trồng thử nghiệm cây đậu phộng tại huyện Xuân Lộc
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Các nhà khoa học đánh 
giá kết quả đề tài ứng 
dụng giống ngô lai LVN61

Bàn giao đề tài nghiên cứu khoa học đất nền
cho đơn vị tiếp nhận năm 2007

Nghiệm thu đề tài từ điển cây thuốc Việt Nam

Kiểm tra đánh giá đề tài 
sản xuất hồ tiêu theo 
tiêu chuẩn GlobalGAP
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Đề tài sản xuất thử 
nghiệm các giống lan 
Mokara cắt cành tại 
huyện Cẩm Mỹ

Giám định mô hình 
trồng cây cà phê tại 
huyện Xuân Lộc

Chủ nhiệm đề tài thuyết minh về đề tài chế tạo
mô hình Robot dùng trong đào tạo nghề

Giám định đề tài ứng dụng công nghệ thông tin trong
giảng dạy tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
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Trao chứng nhận đạt chuẩn 
quốc tế GlobalGAP cho các hộ 
nông dân trồng tiêu tham gia 
thực hiện đề tài nghiên cứu 
khoa học

Đánh giá đề tài sản xuất mãng cầu xiêm
theo tiêu chuẩn VietGap

Giám định đề tài “Nghiên cứu chuyển đổi diện tích nuôi 
trồng thủy sản không hiệu quả sang nuôi cá chẽm tại khu 

vực nước lợ Long Thành, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai”

Đánh giá tiến độ đề tài mô hình chuỗi liên kết sản xuất chế biến sản phẩm ca cao chất lượng
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Đánh giá tiến độ triển khai đề tài trồng thanh long
ruột đỏ tại huyện Xuân Lộc

Đánh giá tiến độ đề tài sản xuất mãng cầu xiêm theo
tiêu chuẩn VietGap tại huyện Cẩm Mỹ

Họp tổng kết nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực an ninh quốc phòng

Ứng dụng đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo
cân ô tô dạng modul sử dụng trên nền đất yếu” 

vào thực tiễn

Đánh giá sơ kết đề tài nghiên cứu những giải pháp
nâng cao hiệu quả thu thuế trong khu vực có vốn đầu tư

nước ngoài tại Đồng Nai
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Tổng kết nghiệm thu đề tài nghiên cứu 
chọn tạo giống bưởi đường lá cam theo 
hướng triệt tiêu hạt bằng biện pháp xử 
lý đột biến nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh của giống bưởi đặc sản tỉnh 
Đồng Nai

Sở KH&CN phối hợp với các sở, ban, ngành và các 
nhà khoa học đầu ngành tổ chức hội thảo xây dựng 

nhiệm vụ khoa học công nghệ tại huyện Cẩm Mỹ

Giám định tiến độ đề tài trồng hồ tiêu xen măng cụt
và cà phê tại huyện Cẩm Mỹ

Họp hội đồng khoa học cấp tỉnh để thông qua danh mục đề tài, dự án nghiên cứu khoa học hàng năm
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Sở KH&CN phối hợp với các sở, 
ban, ngành và các nhà khoa 
học đầu ngành tổ chức hội thảo 
xây dựng nhiệm vụ khoa học 
công nghệ tại huyện Tân Phú

Sở KH&CN phối hợp với các sở, 
ban, ngành và các nhà khoa học 
đầu ngành tổ chức hội thảo xây 
dựng nhiệm vụ khoa học công 
nghệ tại huyện Định Quán

Sở KH&CN phối hợp với các sở, ban, ngành và các nhà
khoa học đầu ngành tổ chức hội thảo xây dựng nhiệm vụ 

khoa học công nghệ tại huyện Vĩnh Cửu

Sở KH&CN phối hợp với các sở, ban, ngành và các nhà 
khoa học đầu ngành tổ chức hội thảo xây dựng nhiệm 

vụ khoa học công nghệ tại huyện Thống Nhất
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Sở KH&CN phối hợp với các sở, ban, ngành 
và các nhà khoa học đầu ngành tổ chức hội 
thảo xây dựng nhiệm vụ khoa học công 
nghệ tại huyện Nhơn Trạch

Hội nghị giao 
ban về hoạt 

động khoa 
học và công 

nghệ cấp 
huyện được 

duy trì định kỳ 
mỗi quý

Tổ chức hội nghị giao 
ban về hoạt động 
khoa học và công nghệ 
cấp huyện để kịp thời 
tháo gỡ khó khăn cho 
hoạt động KH&CN cấp 
huyện.
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HÀNH TRÌNH ứNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc 
Thái phát biểu chỉ đạo tại hội thảo 
khoa học về công nghệ sinh học tỉnh 
Đồng Nai năm 2006

Hội thảo vai trò khoa học và công 
nghệ phục vụ công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa tỉnh Đồng Nai năm 2007

Các đồng chí Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham dự lễ khởi công xây dựng đường kết nối
giao thông và công bố hoạt động của Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai năm 2010
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Lễ khởi công công bố hoạt động của công ty HANCO tại Trung 
tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai năm 2014

Trao giấy chứng nhận đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng công 
nghệ sinh học Đồng Nai cho công ty HANCO năm 2014

PGS.TS Phạm Văn Sáng - 
Giám đốc Sở KH&CN trình bày 
đề án Khu công nghệ cao với 
Hội đồng thẩm định quốc gia 
tại Hà Nội

Mô hình Khu công nghệ 
cao công nghệ sinh học 
Đồng Nai
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Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
tham quan mô hình ứng dụng công 
nghệ cao trong trồng trọt tại Trung tâm 
Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai 
năm 2015

Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng tham 
quan các mô hình ứng 
dụng công nghệ sinh học 
tại Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học Đồng 
Nai năm 2015

Bộ trưởng Bộ KH&CN Lào Boviengkham Vongdara
tham quan Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học

Đồng Nai năm 2016

Đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&CN (nay là Bộ trưởng) 
Chu Ngọc Anh thăm quan các mô hình ứng dụng 
công nghệ sinh học tại Trung tâm ứng dụng công 

nghệ sinh học Đồng Nai.
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Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn 
Cao Đức Phát tham quan 
Trung tâm Ứng dụng công 
nghệ sinh học Đồng Nai 
năm 2014

Đồng chí Trần Việt Thanh - Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công Nghệ đến làm việc và tham quan Trung tâm 

Ứng dụng công nghệ sinh học tại huyện Cẩm Mỹ

Đoàn công tác Hội đồng lý luận Trung ương
tham quan Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học

tại huyện Cẩm Mỹ
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Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tham 
quan các mô hình nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ sinh học tại Trung tâm 
Ứng dụng CNSH Đồng Nai

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình 
Thành tham gia Ngày hội 
ruộng đồng tại Trung tâm 
Ứng dụng công nghệ sinh 
học năm 2015

Đoàn công tác Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tham quan 
Trung tâm Ứng dụng công 
nghệ sinh học nhân dịp 
giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 
6 (khóa XI) về phát triển 
khoa học công nghệ tại 
Đồng Nai năm 2016
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Đoàn công tác Nhật Bản đến 
tìm hiểu đầu tư tại Trung 
tâm Ứng dụng công nghệ 
sinh học tỉnh Đồng Nai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn 
Vĩnh tham gia đánh giá kết quả 
trồng thử nghiệm cây siêu cao 
lương tại Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học Đồng Nai

Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy Lê Hồng Phương 
tham gia Ngày hội 
ruộng đồng tại Trung 
tâm Ứng dụng công 
nghệ sinh học năm 2014

Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học 
Đồng Nai lai tạo, nuôi 
dưỡng thành công 
nhiều mô hình thú 
nuôi hoang dã mang 
lại hiệu quả kinh tế cao
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Giới thiệu các giống mới đến bà con nông dân 
tại Ngày hội ruộng đồng tại Trung tâm Ứng 

dụng công nghệ sinh học

Bà con nông dân tham quan các mô hình
ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành 
tham gia Ngày hội ruộng đồng 
tại Trung tâm Ứng dụng công 
nghệ sinh học năm 2015

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh cùng Giám đốc
Sở KH&CN Phạm Văn Sáng tham quan các mô hình ứng dụng 

công nghệ sinh học chất lượng cao

Trồng thành công các giống dưa lưới
tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học

Đồng Nai
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Mô hình trồng các giống lan Mokara cắt cành tại Trung tâm 
Ứng dụng CNSH Đồng Nai

Giống cà chua bi Attiya RZ và Piccota RZ được trồng tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai

Triển khai mô hình khảo 
nghiệm phân bón hữu 
cơ vi sinh từ phế phụ 
phẩm trồng nấm và nông 
nghiệp trên cây ca cao 
tại Trung tâm Ứng dụng 
CNSH Đồng Nai
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PGS.TS Phạm Văn Sáng - Giám 
đốc Sở KH&CN giới thiệu về 
những sản phẩm nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ sinh học 
trồng tại Trung tâm Ứng dụng 
CNSH Đồng Nai

Chăm sóc dưa lưới tại Trung 
tâm Ứng dụng công nghệ 
sinh học Đồng Nai

Nông dân tham quan các mô hình ứng dụng 
công nghệ sinh học tại Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học Đồng Nai
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HÀNH TRÌNH
ĐÀO TẠO  NGUỒN NHÂN LỰC

Đ/c Phạm Văn Sáng - TUV, 
Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ Đồng Nai được 
phong hàm Phó giáo sư 
năm 2011

Học viên chương trình sau đại học học tập
tại Vương Quốc Anh

Sở KH&CN ký kết với Trường đại học Nhật Bản 
về đào tạo nguồn nhân lực

Sở KH&CN ký kết hợp tác 
đào tạo và nghiên cứu 
khoa học với các trường 
đại học đầu ngành
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Sở KH&CN ký kết đào tạo nguồn 
nhân lực với Trường đại học Kinh 
tế thành phố Hồ Chí Minh

PGS,TS. Phạm Văn Sáng- 
Giám đốc Sở KH&CN gặp 
gỡ phụ huynh học sinh và 
học sinh để tư vấn chương 
trình đào tạo nguồn nhân 
lực cho tỉnh

Sở KH&CN báo cáo đề án chính 
sách thu hút nguồn nhân lực 
khoa học và công nghệ với 
UBND tỉnh
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Sở KH&CN tổ chức 
họp mặt và tặng 
Bằng khen của 
UBND tỉnh cho các 
học viên hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ 
học tập năm 2012

Sở KH&CN tổ chức họp mặt và tặng Bằng khen
của UBND tỉnh cho các học viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ học tập năm 2013

Sở KH&CN tổ chức họp mặt và tặng Bằng khen
của UBND tỉnh cho các học viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ học tập năm 2014

Sở KH&CN tổ chức họp mặt 
và tặng Bằng khen của 
UBND tỉnh cho các học viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ học tập năm 2015
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Sở KH&CN tổ chức tổng kết 
chương trình đào tạo sau đại 
học giai đoạn 2010-2015 và 
khen thưởng cho các học viên 
học tập xuất sắc

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các học viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ học tập giai đoạn 2010-2015

Lãnh đạo Tỉnh ủy dự và trao bằng khen cho học viên có 
thành tích xuất sắc, giỏi trong quá trình học tập năm 2017

Học viên sau đại 
học nhận bằng tốt 
nghiệp của Trường 
đại học Lạc Hồng
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Học viên chương trình sau 
đại học nhận bằng thạc sỹ 
tại Trung Quốc

Phối hợp tổ chức Hội thi 
Robot hàng năm cho các 
em học sinh

Phối hợp tổ chức Hội thi Robot đi siêu thị Phối hợp tổ chức Hội thi Robot xây dựng thành lũy
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Khen thưởng cho các em học 
sinh đạt giải cao Hội thi Robot 
năm 2012

Phối hợp tổ chức Hội thi đố vui 
Anh văn cho thiếu nhi vào dịp 
hè hàng năm

Phối hợp tổ chức Hội thi
Tin học trẻ hàng năm
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HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Sở KH&CN tổ chức hội nghị 
triển khai các quy định của 
pháp luật về đo lường chất 
lượng trong kinh doanh xăng 
dầu đến các doanh nghiệp 
kinh doanh xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh năm 2015

Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường -
Chất lượng Đỗ Ngọc Thanh Phương giả dạng người dân 

đi mua xăng để kiểm tra về đo lường, chất lượng

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
kiểm tra bồn chứa nhiên liệu được doanh nghiệp

đặt kín đáo vào ban đêm

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng giả dạng làm 
khách du lịch để tiến hành công 
tác kiểm tra đặc thù về xăng dầu

HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯờNG CHẤT LƯỢNG
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Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra các IC chương trình và thử nghiệm về đo lường xăng dầu

Kiểm tra thiết bị
đo xăng dầu tại các 
trạm xăng dầu

Hợp tác với 
doanh nghiệp 
sản xuất trụ 
bơm xăng dầu 
để thống nhất 
giải pháp 
công nghệ
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Tập huấn hướng dẫn 
dán tem cho các cột 
đo xăng dầu trên địa 
bàn tỉnh

Sở KH&CN triển khai 
các quy định về quản 
lý đo lường, chất 
lượng vàng, trang 
sức mỹ nghệ đến các 
doanh nghiệp kinh 
doanh vàng

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn - 
Đo lường - Chất lượng kiểm 
tra chất lượng vàng, trang 
sức mỹ nghệ
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Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ
tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Trần 
Văn Vinh kiểm tra thiết bị kiểm 
định vàng, trang sức mỹ nghệ của 
Sở KH&CN Đồng Nai

Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng trao chứng nhận kiểm 
định vàng cấp tỉnh đầu tiên cho Sở 
Khoa học và Công nghệ Đồng Nai 
năm 2016



85

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Phòng thử nghiệm vàng 
tại Sở Khoa học và Công 
nghệ Đồng Nai

Cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng giới 
thiệu thiết bị kiểm tra vàng 
và xăng dầu tại hội nghị ở 
thành phố Nha Trang

Thử nghiệm chứng minh việc dán tem cột đồng hồ công tơ tổng cột đo xăng dầu chưa thật sự hiệu quả,
doanh nghiệp vẫn có thủ thuật làm sai lệch
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Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL 
Đỗ Ngọc Thanh Phương được 
Bộ Khoa học và Công nghệ tặng 
Bằng khen vì có thành tích xuất 
sắc trong triển khai kiểm tra đặc 
thù về vàng, trang sức mỹ nghệ

Chi cục Trưởng 
Chi cục 
TCĐLCL Đỗ 
Ngọc Thanh 
Phương được 
Bộ Khoa học 
và Công nghệ 
tặng Bằng 
khen vì có 
thành tích 
xuất sắc
trong đấu 
tranh chống 
gian lận trong 
kinh doanh 
xăng dầu

Mô hình Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh được duy trì đã góp phần bảo vệ người tiêu dùng
trong việc mua đúng, mua đủ số lượng
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XÂY DỰNG

Kiểm định taximet cho các 
hãng Taxi trên địa bàn tỉnh

Định kỳ kiểm tra cân cho 
tiểu thương các chợ

Kiểm tra định kỳ máy móc cho các cơ sở y tế Kiểm tra định kỳ máy móc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

HOẠT ĐỘNG THANH TRA

Tăng cường công tác tập huấn, kiểm tra trong lĩnh vực an toàn bức xạ tại các doanh nghiệp, bệnh viện,
phòng khám bệnh trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra an toàn bức xạ 
trong bệnh viện

Sở Khoa học và 
Công nghệ nhận 
Bằng khen của Bộ 
KH&CN vì có thành 
tích cao trong triển 
khai thanh tra an 
toàn bức xạ, hạt 
nhân năm 2010
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tăng cường công tác 
phổ biến pháp luật và 
thanh kiểm tra trong 
thực thi quyền sở hữu 
trí tuệ

Tăng cường công các kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về hoạt động
kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Họp đoàn thanh tra liên ngành về kiểm tra các quy định nhà nước về vàng, trang sức mỹ nghệ

Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra các việc thực hiện các quy định của nhà nước về vàng, trang sức mỹ nghệ
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH Hỗ TRỢ DOANH NGHIỆP

Đào tạo, hỗ trợ các cơ quan, doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của cơ quan

Triển khai và 
hỗ trợ thực 
hiện các mô 
hình tiết kiệm 
năng lượng 
trong sản xuất 
đến các doanh 
nghiệp vừa và 
nhỏ trên địa 
bàn tỉnh
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Sở KH&CN triển khai các chương trình bảo hộ sở hữu trí tuệ đến các doanh nghiệp và địa phương trong toàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh 
Quốc Thái trao Giấy chứng 
nhận nhãn hiệu hàng hóa 
cho sản phẩm bưởi Tân Triều, 
Vĩnh Cửu năm 2007

Sở KH&CN luôn quan tâm đến việc bảo hộ thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Đồng Nai
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 
Thanh phát biểu tại tọa đàm về 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Định kỳ tổ chức các 
buổi tọa đàm về vấn 
đề bảo hộ và sở hữu 
trí tuệ trên sóng truyền 
hình Đồng Nai

Thường xuyên tổ 
chức tập huấn về 
các nội dung liên 
quan đến sở hữu 
trí tuệ
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Sở KH&CN triển khai 
các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao 
năng lực cạnh tranh

Tập huấn bảo hộ
và chỉ dẫn địa lý
cho huyện Vĩnh Cửu

Trao chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa cho
thương hiệu chôm chôm Long Khánh

Trao chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho cây
mãng cầu na huyện Xuân Lộc
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Sở KH&CN tổ chức Hội thảo 
VietGap và GlobalGap đến 
các hộ nông dân

Trao chứng nhận chỉ dẫn 
địa lý cho chôm chôm thị xã 
Long Khánh, Đồng Nai

Sở KH&CN trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể
cho Rượu Bến gỗ

Chôm chôm Long Khánh đã được cấp giấy
chứng nhận chỉ dẫn địa lý
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

XÂY DỰNG TIỀM LỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ TẠO HIỆU ứNG XÃ HỘI CAO

Xây DựNg TiềM LựC kHoa HọC CôNg NgHệ

Xây dựng 
và đưa vào 
hoạt động 
Trung tâm 
Đo kiểm
tại huyện
Nhơn Trạch

Xây dựng và đưa Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai
đi vào hoạt động tại xã Xuân Đường huyện Cẩm Mỹ năm 2010

Mở văn phòng đại diện tại
TP. Hồ Chí Minh để thu hút nguồn

nhân lực chất lượng cao
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành làm việc với Sở 
Khoa học về phát triển tiềm lực khoa học và 
công nghệ năm 2012

Hội thảo và gặp mặt các nhà 
khoa học, cộng tác viên, cán 
bộ hưu trí để đóng góp ý kiến 
phát triển khoa học công nghệ

Hội thảo lấy ý kiến góp 
ý các nhà khoa học về 
xây dựng Bảo tàng 
khoa học Đồng Nai
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

UBND tỉnh và Bộ KH&CN tổ chức 
hội thảo lấy ý kiến các nhà khoa 
học về xây dựng Bảo tàng khoa 
học Đồng Nai tại Hà Nội

Các nhà khoa học 
hiến kế giải pháp 
đẩy mạnh nghiên 
cứu ứng dụng khoa 
học và công nghệ tại 
Đồng Nai

Các nhà khoa học hiến kế giải 
pháp huy động các nguồn lực để 
thực hiện kế hoạch 155 của Tỉnh 
ủy về khoa học và công nghệ
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Các nhà khoa học 
đầu ngành hiến 
kế các giải pháp 
thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh 
Đồng Nai lần thứ 
X năm 2016

Các nhà khoa học hiến kế các giải pháp huy động nguồn 
lực đề đầu tư phát triển khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai

Ký kết hợp tác với Sở Thông tin và Truyền thông
về khoa học công nghệ

Ký kết hợp tác với Trung đoàn 935 về lĩnh vực
khoa học công nghệ

Ký kết hợp tác với Nhà máy A42 về lĩnh vực
khoa học công nghệ
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tổ CHứC CáC CHợ CôNg NgHệ Và THiếT Bị

Tổ chức Chợ máy nông nghiệp 
và hội thảo chuyên đề máy 
nông nghiệp lần đầu tiên 
(năm 2003) tại thị xã Long 
Khánh để giới thiệu các thiết 
bị, máy móc hiện đại phục vụ 
trong sản xuất nông nghiệp 
cho người dân

Tổ chức Chợ công nghệ 
và thiết bị tại huyện 
Tân Phú năm 2004

Tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị tại
huyện Xuân Lộc năm 2005

Đ/c Nguyễn Quân, Thứ trưởng Bộ KH&CN tham quan 
Chợ công nghệ thiết bị huyện Xuân Lộc năm 2005
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tổ chức Chợ công nghệ thiết bị tại huyện Định Quán năm 2007

Ông Bùi Văn Quyền, Trưởng 
Văn phòng đại diện khu vực 
phía Nam Bộ KH&CN phát 
biểu tại Chợ công nghệ thiết bị 
Long Thành năm 2006

Tổ chức Chợ công nghệ 
thiết bị tại huyện Long 
Thành năm 2006
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tổ chức Chợ công nghệ thiết bị tại huyện Cẩm Mỹ năm 2009

Tổ chức Chợ công nghệ 
thiết bị vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam 
tại Quảng trường tỉnh 
Đồng Nai năm 2010

Đ/c Trần Văn Vĩnh, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng Bằng khen cho 
các tập thể, cá nhân có 
thành tích cao trong 
tham gia, tổ chức chợ 
công nghệ và thiết bị 
Đồng Nai
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tổ chức Chợ công nghệ thiết bị phục vụ Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin - truyền thông
Việt Nam lần thứ XVI tại Đồng Nai năm 2012

Tổ chức Chợ
công nghệ thiết 
bị và thương mại 
vùng Đông Nam 
Bộ năm 2015

Các nhà khoa học 
và doanh nghiệp 
trao đổi, giới thiệu 
các tiến bộ khoa 
học công nghệ 
đến người dân tại 
các chợ công nghệ 
và thiết bị
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn 
Quân tham quan các mô hình, 
sản phẩm khoa học công nghệ 
giới thiệu tại Chợ công nghệ thiết 
bị vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam tại Đồng Nai năm 2010

Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo 
tỉnh Đồng Nai tham quan các 
sản phẩm được giới thiệu tại Chợ 
công nghệ, thiết bị và nông thôn

Người dân tìm hiểu 
thiết bị, máy móc 
tại chợ công nghệ 
và thiết bị
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

CáC PHoNg Trào Hội THi Và Ngày Hội kHoa HọC CôNg NgHệ

Bắt đầu từ năm 2003, Sở KH&CN tổ chức triển khai, 
phát động các phong trào hội thi về khoa học và 
công nghệ tỉnh đến các địa phương, doanh nghiệp 
và các trường đại học trong toàn tỉnh



106

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Hội thi sáng tạo kỹ thuật và chương trình 
phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động 
và học tập là hai hội thi được triển khai sớm 
nhất (Hình lễ trao giải năm 2006)

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc và 
Bí thư huyện ủy huyện Cẩm Mỹ Nguyễn Thị 
Hoàng trao Bằng khen và cup cho các tác 
giả đạt giải các phong trào hội thi năm 2016

Ngày hội khoa học công nghệ 
được Sở KH&CN tổ chức hàng 
năm để trao giải cho các tập 
thể, cá nhân đạt giải cao tại 
các phong trào, hội thi về 
khoa học công nghệ cấp tỉnh 
( Hình: Thứ trưởng Bộ KHCN 
Trần Việt Thanh và Phó chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Minh 
Phúc trao bằng khen cho các 
tập thể và cá nhân đạt giải 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Đồng Nai



107

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Máy xạ hạt rau của tác giả Đặng 
Văn Thành huyện Tân Phú tham gia 
Hội thi sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 
2012 đạt giải Nhì

Chấm điểm giải pháp 
dự thi Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật

Giải pháp máy rửa chén đạt giải
Hội thi sáng tạo kỹ thuật

Chấm điểm sản phẩm tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Kiểm tra thực tế các giải pháp dự thi 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh

Hội đồng chấm điểm mô hình 
chương trình phát huy sáng kiến 
sáng tạo trong lao động và học tập

Kiểm tra thực tế giải pháp chế phẩm 
tạo trầm hương dự thi Hội thi sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tổ chức Hội thi cán bộ xã, phường giỏi ứng dụng công nghệ thông tin

Thí sinh tham dự chương trình phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập
trình bày mô hình với Ban giám khảo

Lãnh đạo tỉnh trao 
giải cho các cá nhân 
đạt giải cao phong 
trào phát huy sáng 
kiến sáng tạo trong 
lao động và học tập
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tổ chức Hội thi cán bộ 
tuyên giáo ứng dụng 
công nghệ thông tin 
giỏi và dân vận khéo

Tổ chức Hội thi Lãnh 
đạo Hội phụ nữ cơ sở 
giỏi ứng dụng công 
nghệ thông tin
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tổ chức Hội thi Giáo viên 
giỏi ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giảng dạy

Trao giải Hội thi Doanh nghiệp giỏi ứng dụng công nghệ thông tin
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Trao giải Giải thưởng Chất 
lượng Đồng Nai cho các đơn 
vị, doanh nghiệp

Tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi ứng dụng công nghệ thông tin
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tổ chức Giải thưởng truyền thông khoa học và công nghệ Đồng Nai
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Thí sinh Đỗ Ngọc Thanh Phương trình bày ý nghĩa
về bức tranh minh họa cho bài thi tìm hiểu giá trị văn hóa 

- lịch sử Đồng Nai

Trưng bày những bài thi đạt giải Hội thi tìm hiểu giá 
trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai tại Ngày hội khoa học 
và công nghệ (Đây là hội thi khuyến khích thế hệ trẻ 

nghiên cứu về lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn)

Tổ chức Hội thi tìm hiểu giá trị 
văn hóa - lịch sử Đồng Nai
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

BỘ MÁY, TỔ CHỨC SỞ KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN NAY
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Tập thể Sở KH&CN chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

Họp giao ban đầu tuần giữa Ban Lãnh đạo Sở với các cán bộ chủ chốt của Sở
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THờI KỲ
CáC ĐồNg CHí LãNH Đạo Sở kHoa HọC Và CôNg NgHệ

TỉNH ĐồNg Nai qua CáC THời kỳ

Cố kS. NguyễN VăN Bá
Chủ nhiệm UBKHKT

 (1978-1982)

kS. Lưu THị aN BiêN
Phó Chủ nhiệm UBKHKT

(1982-1988)
Phó Trưởng ban Ban KHKT 

(1988-1991)

Cố kS. PHạM VăN Nà
Phó Chủ nhiệm UBKHKT 

(1978-1979)

TS. HuỳNH VăN TâM
Phó Giám đốc Sở KHCN&MT 

(1996-1997)
Giám đốc Sở KHCN&MT

(1997-1998)

Cố TS. NguyễN THaNH HùNg
Chủ nhiệm UBKHKT

(1982-1988)
Trưởng ban Ban KHKT

(1988-1993)
Giám đốc Sở Khoa học,

Công nghệ và Môi trường
(1993-1977)

Cố TS. TrầN ToảN
Phó Giám đốc Sở KHCN&MT

(1996-1998)
Q. Giám đốc Sở KHCN&MT 

(1998-2001)
Giám đốc Sở KHCN&MT 

(2001-2002)
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CN. PHaN VăN HếT
Phó Giám đốc Sở KHCN&MT

(2000-2003)

ThS. PHạM gia Hải
Phó Giám đốc Sở KHCN&MT

(2001-2003)
Phó Giám đốc Sở KH&CN

 (2003-2010)

ThS. NguyễN VăN LiệT
Phó Giám đốc Sở KH&CN

(7/2010-3/2017)

ThS. NguyễN THị HoàNg
Phó Giám đốc Sở KH&CN

(6/2009-7/2014)

ThS. NguyễN THị Huệ
Phó Giám đốc Sở KHCN&MT

(2001-2003)
Phó Giám đốc Sở KH&CN 

(2003-2013)
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 BaN LãNH Đạo Sở kHoa HọC Và CôNg NgHệ
TỉNH ĐồNg Nai HiệN Nay

PgS,TS. PHạM VăN SáNg
Giám đốc Sở KHCN&MT

(3/2003-6/2003)
Giám đốc Sở KH&CN
(Từ 6/2003 đến nay)

ThS. HuỳNH MiNH Hậu
Phó Giám đốc Sở KH&CN

(Từ 6/2013 đến nay)

ThS. NguyễN NgọC PHươNg
Phó Giám đốc Sở KH&CN

(Từ 3/2015 đến nay)
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TỔ CHứC BỘ MÁY SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN NAY
Chức năng và nhiệm vụ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có 

chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt 
động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực 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; quản lý và tổ chức thực hiện các 
dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở KH&CN theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức

Tập thể Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai năm 2017
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VăN PHÒNg Sở
Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng; chế độ, chính sách; hành chính, 

quản trị; đảm bảo công tác đối nội, đối ngoại của cơ quan; đồng thời thừa lệnh Giám đốc Sở triển khai các nhiệm 
vụ khác theo ủy quyền. 

Lê Duy ĐạT
Phó Chánh Văn phòng

NguyễN VăN ViệN
Chánh Văn phòng

NguyễN NgọC HạNH
Chuyên viên

PHạM THị DươNg
Chuyên viên

PHạM THị
Hoài THươNg

Chuyên viên
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Mai PHươNg NaM
Chuyên viên

PHùNg VăN DũNg
Nhân viên bảo vệ

PHạM CôNg Mỹ
Nhân viên bảo vệ

NguyễN THái THuậN
Nhân viên lái xe

TrầN Hữu NgHĩa
Nhân viên bảo vệ

NguyễN Bá HiểN
Nhân viên lái xe

LiêNg MiNH Trí
Nhân viên lái xe

TrươNg CôNg kHaNg
Nhân viên lái xe

TrầN THị MiNH
Nhân viên phục vụ

HoàNg THị DaNH
Nhân viên phục vụ

PHạM VăN THủy
Nhân viên bảo vệ

Bùi ĐìNH aN
Nhân viên lái xe
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 PHÒNg kế HoạCH - Tài CHíNH
Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh hàng năm và dài hạn. Tham mưu phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc 
lập, duyệt và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ về khoa học và công 
nghệ; tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo đúng luật ngân sách.

TrầN THị
HuỳNH HươNg

 Trưởng phòng

NguyễN VăN LÝ
Phó Trưởng phòng

NguyễN NgọC
THuỶ ĐiềN

Phó Trưởng phòng

Lê THị THùy DuNg
Kế toán
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THaNH Tra Sở
Thực hiện quyền hạn thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với các cơ quan 

Nhà nước, tổ chức kinh tế, khoa học xã hội và công dân; quản lý công tác thanh tra đối với các đơn vị do Sở quản 
lý. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, chịu sự chỉ đạo của Thanh tra Tỉnh về tổ chức 
nghiệp vụ thanh tra. Chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ 
của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

LâM SơN Hà
Chánh Thanh tra

NguyễN VăN TiếN
Phó Chánh Thanh tra

NguyễN Lại
Vũ TrươNg
Chuyên viên
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PHÒNg PHáP CHế

 PHÒNg quảN LÝ kHoa HọC

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và 
Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP” về  công tác xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hoá văn bản 
quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật về khoa học và công nghệ, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực 
khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển 
chọn, giao trực tiếp, theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp nhà nước tại địa phương.  Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước có tính liên 
ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ cơ 
quan thường trực hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh.

NguyễN THị
THảo NguyêN
Trưởng phòng

Lê THị Huế
Chuyên viên

TrươNg VăN Trai
Trưởng phòng
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Lê VăN Là
Chuyên viên

TrầN THị Hảo
Chuyên viên

ĐồNg THị THu THảo
Phó Trưởng phòng

ĐoàN Đại
NgọC ĐiệP

Phó Trưởng phòng

Bùi Hoài
kHáNH LoNg

Chuyên viên

TrươNg Hữu PHÚC
Chuyên viên

Ngô Lê
HoàNg LoNg

Chuyên viên

TrầN TuẤN aNH
Chuyên viên

PHạM MiNH Trí
Chuyên viên
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PHÒNg quảN LÝ CHuyêN NgàNH 
Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đối với tất cả các đối tượng 

gồm: Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, 
tên thương mại và chỉ dẫn địa lý theo đúng quy định của pháp luật; an toàn bức xạ và hạt nhân của tất cả các 
lĩnh vực kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định của pháp luật; thống kê khoa học và công nghệ 
phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh Đồng Nai.

Lê XuâN TrườNg
Trưởng phòng

NguyễN PHáT LộC
Phó Trưởng phòng

giaNg Vũ VăN
Phó Trưởng phòng

NguyễN Hoài NHâN
Chuyên viên
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PHÒNg quảN LÝ CôNg NgHệ Và THị TrườNg CôNg NgHệ
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, quản lý và đăng ký 
các hoạt động về chuyển giao công nghệ; thẩm định cơ sở khoa học chương trình phát triển kinh tế - xã hội và 
thẩm định công nghệ các dự án đầu tư; Tổ chức hướng dẫn thực hiện việc khảo sát, điều tra đánh giá trình độ 
công nghệ; Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định.

Lê PHáT HiểN
Trưởng phòng

NguyễN Hoài NaM
Chuyên viên

NguyễN HùNg CườNg
Chuyên viên
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ĐoàN LâM
THaNH TâM
Chuyên viên

NguyễN THị Nga
Chuyên viên

TrầN TâN PHoNg
Trưởng phòng

PHạM LoNg
Phó Trưởng phòng

LoNg HoàNg DũNg
Chuyên viên

Lê quỐC HưNg
Chuyên viên

TrầN THị NgọC Huê
Chuyên viên

HoàNg THị
THảo NHi

Chuyên viên

NguyễN MiNH
Hiếu TruNg
Chuyên viên

PHÒNg quảN LÝ kHoa HọC Và CôNg NgHệ Cơ Sở
Tham mưu giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên 

Hòa; các sở, ban, ngành và các hội, đoàn thể thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 
trong phạm vi huyện, ngành theo quy định của pháp luật.
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CHi CỤC Tiêu CHuẨN - Đo LườNg - CHẤT LượNg
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thực 

thi nhiệm vụ quản lý nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên 
địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các 
đề tài, dự án, chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện thanh kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn, hàng hóa xuất nhập khẩu theo phân công, phân cấp; đồng thời 
tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ KHCN trong lĩnh vực tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa…

ĐỖ NgọC
THaNH PHươNg

Chi Cục trưởng

NguyễN CôNg kHáNH
Phó Chi Cục trưởng

Lê VươNg quaNg
Phó Chi Cục trưởng
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ĐoàN MiNH Hải
Trưởng phòng

NguyễN MiNH THăNg
Trưởng phòng

PHaN ĐìNH CHâu
Chuyên viên

NguyễN THị HạNH
Kế toán trưởng

Vũ THaNH MiNH
Phó Trưởng phòng

VÕ HoàNg PHÚC
Chuyên viên

ĐỖ TẤN PHáT
Chuyên viên

NguyễN THị
NgọC Mai
Chuyên viên
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TruNg TâM  ứNg DỤNg TiếN Bộ kHoa HọC Và CôNg NgHệ
Tổ chức nghiên cứu, thực hiện các chương trình đề tài, dự án khoa học công nghệ;  Kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; thử nghiệm hiệu suất năng lượng; quan trắc môi 
trường lao động; giám định dây chuyền, máy móc, thiết bị; chuyển giao công nghệ, đào tạo về khoa học và công 
nghệ, thẩm định dự án, đầu tư trang thiết bị. Tư vấn về quản lý, xây dựng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 
Việt Nam, Quốc tế;  xây dựng các tài liệu tham gia các giải thưởng quốc gia; quản lý dự án; đánh giá chứng nhận 
phù hợp tiêu chuẩn; kiểm toán năng lượng,...

ĐoàN HùNg MiNH
Giám đốc 

Cao quỳNH NHư
Trưởng phòng HCTH

ĐẶNg Bá MạNH
Trưởng phòng TKNL

Lê NgọC
PHươNg BìNH

Phó phòng NCUD

NguyễN quỐC 
CườNg

Phó phòng TVĐT
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TrầN THaNH LoNg
Phó phòng TKNL

NguyễN XuâN TâM
Chuyên viên P. HCTH

PHaN NgọC
XuâN Duy

Chuyên viên phòng 
TVĐT

HoàNg VăN BìNH
Phó phòng NCUD

TrầN THị Mỹ LiNH
Chuyên viên P. TKNL

TrầN VăN Lưu
Chuyên viên phòng 

TVĐT

NguyễN THị HạNH
Phó phòng TVĐT

NguyễN HoàNg TuẤN
Chuyên viên phòng 

TVĐT

NguyễN ĐẰNg Trai
Chuyên viên phòng 

TVĐT
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NguyễN THaNH TâM
Chuyên viên P.NCUD

Lê THiệN kiM NgâN
Chuyên viên P.NCUD

NguyễN CHí TôNg
Chuyên viên P.TKNL

ĐiNH Duy kHáNH
Chuyên viên P.NCUD

NguyễN VăN HưNg
Chuyên viên P.NCUD

NguyễN THaNH LoNg
Chuyên viên P.TKNL

NguyễN ĐìNH NgHĩa
Chuyên viên P.NCUD

PHạM NgọC Tài
Chuyên viên P.NCUD

CHâu MiNH Đạo
Chuyên viên P.TKNL
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TruNg TâM THôNg TiN Và THỐNg kê kHoa HọC Và CôNg NgHệ
Thực hiện các dịch vụ công ích được nhà nước giao trong lĩnh vực thông tin và thống kê khoa học công nghệ 

như: cung cấp thông tin khoa học và công nghệ, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, 
quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ; 
cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổ chức và 
phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ của địa phương; đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong 
phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia… 

NguyễN THàNH CHíN
Giám đốc

Bùi XuâN PHoNg
Phó Giám đốc

TrầN THị DuNg
Phó Giám đốc

TrầN THị HồNg Nga
 Phó Giám đốc
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PHạM THị
THaNH THÚy

Trưởng phòng CNNT

PHaN THị HồNg THái
Phó phòng KH-TH

NguyễN aN ToàN
Chuyên viên

PHạM THị
HươNg SEN

Trưởng phòng TT

Mai LÝ HuỳNH
Phó phòng DT

PHạM MiNH VươNg
Chuyên viên

TrầN THiếu Nga
Trưởng phòng TK

NguyễN THị Lê
Phó phòng TT

Lê VăN CảNH
Chuyên viên

NguyễN LoNg BiêN
Phó phòng KH-TH

HuỳNH THaNH giàu
Chuyên viên

Lê Duy MiNH
Chuyên viên
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TrầN NgọC
Duy PHươNg

Chuyên viên

NguyễN THị THươNg
Chuyên viên

TrầN THị giaNg
Chuyên viên

TrầN THị quế
Chuyên viên

NguyễN THị
THaNH VâN
Chuyên viên

PHaN THị áNH TuyếT
Chuyên viên



139

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI   40 năm PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG

TruNg TâM PHáT TriểN PHầN MềM
Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông, 

tư vấn thiết kế và đấu thầu thiết bị công nghệ và tin học; thẩm định và đánh giá về công nghệ và thiết bị; đào 
tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin; dịch thuật website và cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu cho website, 
portal; ươm mầm tài năng phần mềm phục vụ chương trình tin học hóa hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung tâm cung ứng các dịch vụ kỹ thuật về công nghệ thông tin; tổ chức sản xuất phần mềm; tư vấn thiết 
kế và đấu thầu thiết bị dự án; tư vấn giám sát dự án CNTT; thẩm định, đánh giá thiết bị; kinh doanh thương mại, 
xuất nhập khẩu và chuyển giao công nghệ thông tin .v.v...

HuỳNH HoàNg TâN
Giám đốc Trung tâm

NguyễN HồNg PHÚC
Phó Giám Đốc

NguyễN Bá NgọC SơN
Phó Giám Đốc
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NguyễN THị
TrÚC kHuyêN

Trưởng Phòng TCHC

Lã TuẤN aNH
Quyền trưởng Phòng

NguyễN THế HùNg
Trưởng Phòng

ĐỖ TrọNg NgHĩa
Q.Trưởng  phòng

TrầN THị THảo
Trưởng phòng

TrầN THị DuNg
Phó phòng TCHC

HuỳNH MiNH THàNH
Phó trưởng Phòng

NguyễN Hữu Duy
Phó Trưởng Phòng

PHạM Trí
HuyềN quaNg

Phó Phòng

NguyễN quaNg TíNH
Phó phòng

ĐiNH THị PHươNg
Chuyên viên

HuỳNH HoàNg aN
Chuyên Viên
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PHạM quaNg TuẤN
Chuyên viên

NguyễN THaNH HiệP
Chuyên viên

TrươNg NguyễN
THái NguyêN

Chuyên viên

PHạM VăN quâN
Chuyên viên

DươNg PHi Bảo
Chuyên viên

HuỳNH THế kHaNH
Chuyên Viên

PHạM MiNH TùNg
Chuyên viên

NguyễN THaNH kHiếT
Chuyên viên

PHaN NgọC
MiNH THi

Chuyên Viên

TrầN NguyêN HưNg
Chuyên viên

NguyễN Duy quaNg
Chuyên viên

NguyễN THaNH 
CươNg

Chuyên viên
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NguyễN ĐứC
NgọC HoàNg

Kỹ sư

TrịNH Hoài quỐC
Kỹ thuật viên

NguyễN THaNH LiêM
Kỹ Sư

PHạM XuâN HoàNg
Kỹ Sư

NguyễN
TrọNg NgHĩa

Kỹ Sư

Lao CẨM TÚ
Kỹ Sư

Hồ VăN ĐôNg
Kỹ sư

PHạM Huy kHôi
Kỹ sư

Từ CôNg Hiếu
Kỹ sư

NguyễN Cao THắNg
Kỹ sư

La NgọC TrÚC
Kỹ sư

Mai THị
THaNH THủy

Kỹ sư
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MạCH THị kiM HạNH
Kỹ Sư

NguyễN THị DuyêN
Kế toán viên

ĐiNH THị yêN Hà
Kỹ sư

NguyễN PHươNg 
DiễM TrâN
Chuyên viên

TrầN NguyêN LãM
Kỹ Sư

Lê kiM Duy
Kỹ sư

Từ MiNH DũNg
Kỹ sư

Từ MiNH TuẤN
Kỹ sư

NguyễN ĐẶNg
CHí THàNH

Kỹ sư
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TruNg TâM ứNg DỤNg CôNg NgHệ SiNH HọC
Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai áp dụng thành tựu công nghệ sinh học vào thực 

tiễn sản xuất, cung cấp các dịch vụ liên quan, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, kinh doanh và phát triển cơ sở 
hạ tầng của trung tâm, đề ra cơ chế thu hút các doanh nghiệp và ươm mầm tài năng công nghệ sinh học phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Giúp Giám đốc Sở xây dựng các chương trình, mục tiêu 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trong các lĩnh vực: nông - lâm - ngư nghiệp, môi trường, công 
nghiệp chế biến thực phẩm và y dược học. Tổ chức quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác 
nghiên cứu, chọn tạo, lọc thuần, phục tráng và nhân nhanh các giống cây - con bằng công nghệ sinh học; cung 
cấp thông tin và giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và bảo đảm an toàn sinh học theo quy định của pháp luật...

NguyễN quaNg TuẤN
Giám đốc

Lê THị aN NHiêN
Phó Giám đốc

VÕ THaNH PHỤNg
Phó Giám đốc
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LâM THủy
NgâN TuyềN

Trưởng phòng HCTH

NguyễN THị
THu TraNg

 Kế toán trưởng

Lê quỐC VươNg
Trưởng phòng CGCN

PHaN THị
THu DuNg

Trưởng phòng VSUD

PHí THị THu HiềN
Trưởng phòng CNSH 

Động Vật

Ngô NgọC TÚ
Kế toán

HuỳNH NguyêN
THảo Vy

Phó phòng VSUD

TrầN TruNg Hiếu
Kỹ sư

NguyễN Hữu THạCH
Phó phòng CGCN

NguyễN THị
CẨM NgọC

Kỹ sư

HuỳNH VăN PHÚC
Chuyên viên

VÕ THị NgọC HoaNg
Kỹ sư
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TăNg kiM NgâN
Kỹ sư

Lê kiM THạCH
Kỹ sư

Ngô NgọC TrÚC
Kỹ sư (phòng CGCN)

THái THị
HồNg CHiêM

 Kỹ sư (phòng CGCN)

THượNg THị
BíCH NgọC

Kỹ sư (phòng CGCN)

Lê THị Nga
Chuyên viên

TrầN THị TiếM
Chuyên viên

NguyễN VăN quaNg
Chuyên viên

CHu quaNg TẤN
Chuyên viên

Lê THị NHạN
Chuyên viên

THiều THị
Hoài THươNg

Chuyên viên
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BaN quảN LÝ Dự áN
Tham mưu cho Giám đốc Sở đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về phát triển tiềm lực, cơ sở vật chất, hạ 

tầng khoa học và công nghệ. 

VÕ THàNH ViệT
Chuyên viên

Bùi VăN BìNH
Trưởng Ban

Lê CảNH BảN
Chuyên viên

ĐiNH Hữu THịNH
Phó Trưởng Ban

NguyễN THái HoàN
Chuyên viên

NguyễN ViệT Nga
Chuyên viên
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TruNg TâM kỹ THuậT Tiêu CHuẨN Đo LườNg CHẤT LượNg
Là đơn vị trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai, Trung tâm thực hiện chức năng phục 

vụ quản lý nhà nước và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Chi cục và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo quy định của 
pháp luật. 

NguyễN PHÚ TìNH
Giám đốc

ĐẶNg ViếT
PHươNg NaM

Phó Giám đốc

Lê VươNg quaNg
Phó Giám đốc
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PHaN Huy BiệN
Trưởng Phòng 

Nhiệt Điện

PHạM NgọC HiềN
Trưởng Phòng 

Khối lượng Dung tích

ĐiNH Hữu CươNg
Trưởng phòng

Cơ lý Hóa lý

NguyễN VăN Hà
Phó Trưởng phòng 

Hành chính Tổng hợp

HoàNg VăN NHu
Phó trưởng phòng

Kinh doanh

HoàNg NHậT LiNH
Chuyên viên

NguyễN CHiếN THắNg
Phó Trưởng Phòng Khối 

lượng Dung tích

NguyễN THị CÚC
Chuyên viên

THạCH Cao
MiNH NaM

Phó Trưởng phòng
Cơ lý Hóa lý

TrầN TiếN HoàNg
Chuyên viên

CHuNg THị
Lệ THaNH

Kế toán trưởng

TrầN TrọNg THắNg
Chuyên viên
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NguyễN THị Nga
Chuyên viên

VăN THị
THùy TriNH
Chuyên viên

NguyễN THị THu Hà
Cán sự

NguyễN THị
THaNH THảo

Chuyên viên

NguyễN Duy aN
Chuyên viên

NguyễN TẤN PHáT
Kiểm định viên

Lê HoàNg THuậN
Chuyên viên

Lê DũNg CHiNH
Kiểm định viên

HuỳNH NHư TiếN
Chuyên viên

NguyễN THaNH LiêM
Kiểm định viên

NguyễN THaNH SơN
Kiểm định viên

TrầN MiNH quâN
Kiểm định viên
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NguyễN NgọC THiệN
Kiểm định viên

Lê DỉNH kHươNg
Chuyên viên

TrầN ĐìNH CHiếN
Chuyên viên

NguyễN
quaNg ViNH

Chuyên viên

ĐẶNg THái SơN
Chuyên viên

NguyễN VăN SaNg
Chuyên viên

ĐẶNg HợP
Chuyên viên

TrầN NgọC XuyếN
Chuyên viên
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CÁC TỔ CHứC VÀ ĐOÀN THỂ TRONG SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
ĐảNg Bộ Sở kHoa HọC Và CôNg NgHệ

BAN CHấP HÀNH NHIỆM Kỳ 2015-2020
Trong gần 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã trải qua 16 kỳ đại hội, nâng 

số lượng đảng viên từ 3 lên 119 đảng viên. Hàng năm Đảng bộ đều được đánh giá là Đảng bộ đạt trong sạch 
vững mạnh tiêu biểu, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ là Đảng bộ Sở 5 năm liền đạt đảng bộ trong 
sạch vững mạnh tiêu biểu 2005 - 2009, 2010 - 2014; Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt tiêu chuẩn 
tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (năm 2005-2007); Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015...

PgS,TS.
PHạM VăN SáNg

Bí thư

HuỳNH MiNH Hậu
Phó Bí thư

NguyễN NgọC 
PHươNg

Ủy viên BTV

TrầN THị
HuỳNH HươNg

Ủy viên BTV
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NguyễN THị
THảo NguyêN

Ủy viên BCH

ĐoàN HùNg MiNH
Ủy viên BCH

Lê XuâN TrườNg
Ủy viên BCH

NguyễN THàNH CHíN
Ủy viên BCH

NguyễN VăN ViệN
Ủy viên BCH

ĐỖ NgọC
THaNH PHươNg

Ủy viên BCH

LâM SơN Hà
Ủy viên BCH

Lê PHáT HiểN
Ủy viên BCH

NguyễN PHÚ TìNH
Ủy viên BCH

NguyễN quaNg TuẤN
Ủy viên BCH
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CôNg ĐoàN Cơ Sở
BAN CHấP HÀNH NHIỆM Kỳ 2017-2022
Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, từ 

thiện và đền ơn đáp nghĩa. Là tổ chức đại diện cho lợi ích của người lao động, Công đoàn Sở luôn quan tâm đến 
đời sống người lao động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hơp pháp của cán bộ, công chức, viên chức như: xét 
nâng lương; tổ chức khám sức khỏe; tổ chức tham quan nghỉ dưỡng; biểu dương khen thưởng đoàn viên công 
đoàn và con em cán bộ công chức, viên chức; thăm hỏi ốm đau; hỗ trợ khó khăn; đóng góp các hoạt động xã 
hội. 

Từ số lượng chỉ vài đoàn viên năm 1977, đến nay tổng số đoàn viên công đoàn của Sở Khoa học và Công Nghệ 
đã lên đến 232 đoàn viên, sinh hoạt tại 14 tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, trong đó có 78 nữ công đoàn viên. 
Đa số cán bộ công đoàn Sở KH&CN đều có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, tin học, 
ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu về tính năng động và đa dạng công việc. Những cán bộ công đoàn qua thử thách 
nay đã trở thành những cán bộ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của ngành khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

NguyễN NgọC PHươNg
Chủ tịch 

NguyễN THị
THảo NguyêN

Phó Chủ tịch

TrầN THị
HuỳNH HươNg

Ủy viên BTV
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HuỳNH HoàNg TâN
Ủy viên BCH

ĐẶNg ViếT
PHươNg NaM

Ủy viên BCH

Lê THị aN NHiêN
Ủy viên BCH

TrầN THị DuNg
Ủy viên BCH

NguyễN NgọC HạNH
Ủy viên BCH

NguyễN CôNg 
kHáNH

Ủy viên BCH
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ĐoàN THaNH NiêN
BAN CHấP HÀNH NHIỆM Kỳ 2017-2019
Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập vào năm 1996 với số lượng đoàn viên tham gia sinh hoạt 

là 6 đoàn viên. Đến tháng 10/2007, Chi đoàn được phát triển thành Đoàn cơ sở. Hiện nay Đoàn cơ sở Sở Khoa 
học và Công nghệ gồm 07 Chi đoàn trực thuộc với 116 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Từ khi thành lập đến nay, 
đoàn viên thanh niên của Sở luôn được quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi trong học tập và lao động, phát 
huy được năng lực, sự sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, góp 
phần xây dựng Sở Khoa học và Công nghệ ngày càng lớn mạnh.

NguyễN LoNg BiêN
Phó Bí thư

DươNg PHi Bảo
Phó Bí thư

NguyễN THị
TrÚC kHuyêN

Bí thư
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TrươNg Hữu PHÚC
Ủy viên BCH

NguyễN THị HạNH
Ủy viên BCH

PHạM THị DươNg
Ủy viên BCH

Ngô NgọC TÚ
Ủy viên BCH

NguyễN VăN Hà
Ủy viên BCH 

Từ MiNH TuẤN
Ủy viên BCH
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Hội Cựu CHiếN BiNH
BAN CHấP HÀNH NHIỆM Kỳ 2017-2022
Chủ tịch: Nguyễn Văn Viện
Hội Cựu chiến binh Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai được thành lập năm 1999, khi đó toàn Hội có 

07 hội viên. Năm 2003, Sở được hình thành mới trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về môi trường sang 
Sở Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư Liên tịch số 15/2003/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Bộ Nội vụ nên Hội chỉ còn 2 đồng chí. Với sự phát triển nhiệm vụ và tổ chức của cơ quan, 
được sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, sau một thời gian, Sở đã tiếp nhận thêm nhiều công chức, viên 
chức trong đó có một số cán bộ, công chức, viên chức là bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự chuyển ngành 
hoặc phục viên. Hội đã chủ động tuyên truyền và làm thủ tục kết nạp thêm một số đồng chí để bảo đảm hoạt 
động của Hội luôn được duy trì với số hội viên từ 6 đến 7 đồng chí.



MỤC LỤC

PHầN Mở Đầu
Lời giới thiệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học chắc chắn sẽ đưa loài người đến hạnh phúc vô tận...”
Các quyết định thành lập Sở
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Thư chúc mừng của Bí thư TU Nguyễn Phú Cường 
Thư chúc mừng của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái

DẤu ẤN 40 NăM PHáT TriểN
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai: Chặng đường 40 năm 
Bảng vàng danh dự 
Hành trình ứng dụng công nghệ thông tin và đưa thông tin khoa học công nghệ về nông thôn
Hành trình nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ
Hành trình ứng dụng công nghệ sinh học
Hành trình đào tạo nguồn nhân lực
Hành trình đổi mới hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ và tạo hiệu ứng xã hội cao

Bộ Máy, Tổ CHứC Sở kHoa HọC Và CôNg NgHệ HiệN Nay
Lãnh đạo qua các thời kỳ
Tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Đồng Nai hiện nay
Tổ chức và đoàn thể trong Sở Khoa học và Công nghệ

5
6
8
13
15
17

20
27
40
54
66
75
81
96

118
121
152
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In 1.000 bản khổ 21 x 29cm. In tại Công ty TNHH L.B.T
Giấy phép xuất bản số 59/GP.STT-TT do Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Đồng Nai cấp ngày 8-8-2017

In xong nộp lưu chiểu tháng 8-2017


