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Kính biếu

Nhìn lại quá trình 40 năm xây 
dựng và phát triển, cùng đất 
nước thực hiện đổi mới, ngành 
khoa học và công nghệ Đồng 
Nai đã vượt qua không ít khó 
khăn, thách thức để đạt được 
những thành tựu to lớn, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. 

Trong giai đoạn đầu mới 
thành lập, hoạt động khoa học 
và công nghệ Đồng Nai cũng 
như cả nước gặp nhiều khó 
khăn và thử thách trong triển 
khai thực hiện nhiệm vụ. Để 
tìm lối đi riêng, ngành khoa 
học và công nghệ Đồng Nai đã 
tập trung mạnh cho phát triển 
nông nghiệp, môi trường và 
sáng tạo kỹ thuật. Nhiều đề tài 
dự án về nông nghiệp và môi 
trường được triển khai trong 
giai đoạn này đã góp phần thay 

40 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Ngành khoa học và công nghệ Đồng Nai:

40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập
PGS,TS. Phạm VăN SáNG

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

đổi bộ mặt nông thôn và bảo vệ 
môi trường trong các khu công 
nghiệp.

Bước sang giai đoạn mới, 
giai đoạn tách chức năng 
quản lý môi trường năm 2003, 
hoạt động khoa học và công 
nghệ Đồng Nai cùng cả nước 
lại có những thử thách mới. 
Trong khó khăn mới, Sở Khoa 
học và Công nghệ Đồng Nai 
đã 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. Đồng thời xác 
định 3 Chương trình mũi nhọn 
là: Công nghệ thông tin; Công 
nghệ sinh học và Đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực. Bên cạnh 
việc tập trung phát triển theo 

chiều sâu cho 2 lĩnh vực ưu tiên 
và 3 Chương trình mũi nhọn 
trên, để phát triển theo chiều 
rộng cần xây dựng các Chương 
trình tác động gây hiệu ứng 
để huy động các nguồn lực xã 
hội tham gia vào hoạt động 
khoa học công nghệ để vừa có 
động lực vừa có sức mạnh tổng 
hợp phát triển khoa học công 
nghệ góp phần tích cực vào sự 
nghiệp đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Thành công với các 
chương trình mũi nhọn
Thực hiện nhiệm vụ đổi mới 

quản lý hoạt động khoa học 
công nghệ, ngành khoa học và 
công nghệ đã tham mưu cho 
Tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai 
nhiều chủ trương trong thực 

Thư viện Khoa học và Kỹ thuật những năm 1988. Đ/c Phan Văn Trang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy 
Đồng Nai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng 
kết hoạt động khoa học công nghệ tỉnh Đồng 
Nai lần thứ II, năm 1992.
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hiện Nghị quyết Trung ương 2 
khóa VIII về giáo dục - đào tạo 
và khoa học công nghệ; Nghị 
quyết Trung ương 6 khóa XI về 
phát triển khoa học công nghệ 
phục vụ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Trong đó nổi bật nhất 
là Kế hoạch số 155-KH/TU của 
Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 6 về phát triển 
KH&CN phục vụ sự nghiệp 
CNH-HĐH trong điều kiện 
kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế. Đồng thời tham 
mưu cho UBND tỉnh xem xét, 
ban hành cụ thể hóa các chủ 
trương của Tỉnh ủy và chính 
sách về khoa học và công nghệ 
như Chương trình đào tạo sau 
đại học; Chương trình đào tạo 
năng khiếu Robot và Chương 
trình đào tạo tin học cho cán bộ 
chủ chốt; Chương trình phổ cập 
trình độ A tin học cho cán bộ xã, 
ấp; Chính sách thu hút đối với 
cán bộ, công chức làm công tác 
công nghệ thông tin; Cơ chế 
quản lý, cơ chế tài chính đặc thù 
đối với Trung tâm Ứng dụng 
Công nghệ sinh học Đồng Nai; 
Chính sách sử dụng và trọng 
dụng cá nhân hoạt động khoa 
học và công nghệ trong và 
ngoài tỉnh Đồng Nai; Tổ chức 
ngày hội khoa học công nghệ; 
Ngày hội ruộng đồng; Chương 
trình KHCN hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh 
tranh, áp dụng hệ thống quản 
lý tiên tiến và bảo hộ sở hữu trí 

tuệ; Quy định việc tuyển chọn, 
giao trực tiếp tổ chức và cá 
nhân thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ cấp tỉnh sử 
dụng ngân sách nhà nước; Quy 
định về tiêu chí phân loại đề 
tài, dự án nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ cấp tỉnh, 
huyện, cấp ngành; Quy hoạch 
phát triển KH&CN của tỉnh đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; Quy hoạch thành phố 
khoa học...

Với sự lựa chọn tập trung 
cho nghiên cứu ứng dụng, gắn 
nhiệm vụ phát triển khoa học 
và công nghệ với nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh; kết quả thực hiện các đề 
tài, dự án khoa học công nghệ 
đã phát huy được hiệu quả. 
Các đề tài, dự án trong lĩnh vực 
nông nghiệp đã tạo ra được 
nhiều nhân tố mới tích cực, tạo 
ra được những mô hình, giống 
cây trồng, vật nuôi, bảo vệ các 
loài động, thực vật có lợi thế 
so sánh, có giá trị kinh tế, góp 
phần chuyển dịch mạnh về cơ 
cấu sản xuất theo hướng kinh 
tế hàng hóa gắn với thị trường, 
tăng thu nhập cho người nông 
dân và thực hiện phát triển 
nông nghiệp, nông thôn bền 
vững. Trong công nghiệp đã 
triển khai các đề tài, dự án phục 
vụ cho công tác chọn lọc công 
nghệ, cải tiến công nghệ phù 
hợp với điều kiện tỉnh nhà, nhất 
là công nghệ chế biến, điều tra 
tình hình công nghệ của địa 

phương, tạo ra các sản phẩm có 
tính cạnh tranh cao. Kết quả đạt 
được của các đề tài, dự án công 
nghiệp phục vụ thiết thực cho 
phát triển ngành sản xuất công 
nghiệp của tỉnh, phục vụ sản 
xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả 
nghiên cứu, ứng dụng ở lĩnh 
vực kinh tế, xã hội - nhân văn 
đã góp phần bảo tồn và phát 
huy những truyền thống văn 
hóa - lịch sử, truyền thống cách 
mạng của vùng đất Biên Hòa - 
Đồng Nai xưa và Đồng Nai ngày 
nay, đồng thời cung cấp những 
luận cứ khoa học cho tỉnh, các 
huyện, thị xã Long Khánh và 
thành phố Biên Hòa để xây 
dựng các chủ trương, chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội, cũng như các biện 
pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện. 
Đến nay đã có trên 500 đề tài, 
dự án được thực hiện và đã 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.

Để thực hiện mũi nhọn về 
công nghệ thông tin hướng 
đến Chính phủ điện tử, ngành 
khoa học và công nghệ đã triển 
khai đồng loạt các hoạt động 
gây hiệu ứng cao như: phổ cập 
trình độ A tin học cho 7.000 lượt 
cán bộ xã, phường, thị trấn; bồi 
dưỡng trình độ B tin học cho 
500 cán bộ lãnh đạo; triển khai 
đề án đưa thông tin khoa học 
công nghệ về nông thôn bằng 

Phổ cập trình độ A cho cán bộ phường, xã tại
xã Đắc Lua (huyện Tân Phú).

Đề tài phát triển vùng bưởi đặc sản tại huyện
Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.
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việc xây dựng và đưa vào hoạt 
động 148 Điểm cung cấp thông 
tin khoa học công nghệ; triển 
khai dự án đưa internet về vùng 
sâu vùng xa bằng công nghệ 
VSAT-IP; triển khai các chương 
trình hội thi về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong toàn tỉnh.

Song song với những hoạt 
động trên, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã nghiên cứu, ứng 
dụng và chuyển giao thành 
công nhiều sản phẩm công 
nghệ thông tin phục vụ cải 
cách hành chính như: 

- Các giải pháp bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin trong 
giao dịch điện tử của các cơ 
quan trong hệ thống chính 
trị, hành chính. Sản phẩm, giải 
pháp trong lĩnh vực này đã đạt 
nhiều giải thưởng quốc gia, 
quốc tế và được ứng dụng có 
hiệu quả trong thực tế, trong 
đó Tỉnh ủy Đồng Nai đã sử dụng 
cổng cách ly phi chuẩn NSSP để 
đảm bảo an toàn cho Hệ thống 
thông tin của BCH Tỉnh ủy. Năm 
2009 Sở KH&CN đã được tổ 
chức DAS (Vương Quốc Anh) 
trao giấy chứng nhận ISO/IEC 
27001: 2005 cho hệ thống quản 

lý an ninh thông tin của đơn vị, 
trở thành cơ quan quản lý nhà 
nước đầu tiên và duy nhất của 
Việt Nam được trao giấy chứng 
nhận hệ thống quản lý an ninh 
thông tin đạt chuẩn quốc tế.

- Các giải pháp công nghệ 
thông tin phục vụ xây dựng 
chính phủ điện tử gồm có mô 
hình văn phòng điện tử di 
động M-Office (Mobile Office), 
văn phòng điện tử thông minh  
I-Office; các chương trình quản 
lý, hội nghị trực tuyến và trung 
tâm tích hợp dữ liệu (Data 
Center) phát huy hiệu quả, 
không chỉ trong tỉnh mà còn 
chuyển giao cho nhiều cơ quan, 
đơn vị ngoài tỉnh.  

Với mũi nhọn về công nghệ 
sinh học, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã sớm tìm lối đi riêng 
trong ứng dụng công nghệ 
sinh học vào sản xuất và đã 
được tỉnh giao 208 ha để xây 
dựng Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học, đồng 
thời định hướng thành lập khu 
công nghệ cao chuyên ngành 
công nghệ sinh học tại huyện 
Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai. Mặc dù 
gặp khó khăn trong giai đoạn 

đầu triển khai xây dựng Trung 
tâm Ứng dụng công nghệ sinh 
học bởi thực hiện Nghị quyết 
11 của Chính phủ về kiềm chế 
lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô 
nhưng các hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng vẫn được duy trì. 
Đến năm 2012, khi dự án được 
khởi động trở lại đã đánh dấu 
một bước tiến mới trong việc 
đưa nhanh các ứng dụng công 
nghệ sinh học trong sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Nhiều giống dưa lưới, dưa lê, 
dưa leo, cà chua, rau ăn lá, hoa 
lan các loại đã được trồng thử 
nghiệm và nhân rộng thành 
công. Các mô hình trồng cây 
ăn trái như chôm chôm, măng 
cụt, sầu riêng, cà phê, tiêu, ca 
cao, bưởi, thanh long, chanh 
dây được triển khai. Các mô 
hình nhân giống và nuôi nhốt 
các loại động vật bán hoang 
dã cũng được triển khai thực 
hiện. Trung tâm đã tận dụng 
các phế phẩm sản xuất nấm 
và phế phẩm nông nghiệp sản 
xuất thành công phân vi sinh 
phục vụ trong nông nghiệp. 
Đã có 9 doanh nghiệp chuyên 
ngành đầu tư sản xuất tại 
Trung tâm. 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. 

Với mũi nhọn về đào tạo 
nguồn nhân lực cung cấp nhân 
lực chất lượng cao cho tỉnh 
trong phát triển kinh tế - xã hội, 
năm 2007 Sở KH&CN đã được 
tỉnh chấp thuận cho triển khai 
chương trình Đào tạo sau đại 
học (là một bộ phận quan trọng 
của Đề án Tổng thể đào tạo 
nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai). 
Kết quả 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. Bên cạnh Chương trình Tổng kết và trao chứng chỉ A tin học cho cán bộ xã Bình Sơn, huyện Long Thành.
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Đào tạo sau đại học, Sở Khoa 
học và Công nghệ được giao 
Chủ nhiệm Chương trình đào 
tạo năng khiếu Robot từ học 
sinh THPT và THCS với mục đích 
nuôi dưỡng niềm đam mê sáng 
tạo khoa học kỹ thuật cho thế 
hệ trẻ tỉnh Đồng Nai. Từ năm 
2008 đến nay chương trình 
đã đào tạo được 684 học sinh 
khối THPT và 807 học sinh khối 
THCS, trong đó hầu hết học 
viên chương trình đã thi vào đại 
học chuyên ngành khoa học tự 
nhiên và khoa học kỹ thuật. 

Để hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phổ biến thành 
tựu khoa học công nghệ được 
phát triển rộng khắp, Sở Khoa 
học và Công nghệ đã triển khai 
tổ chức các chợ công nghệ thiết 
bị tại các địa phương trong tỉnh 
để người dân tiếp cận nhanh 
với các thành tựu khoa học; 
đồng thời triển khai rộng khắp 
các phong trào hội thi về khoa 
học công nghệ như: hội thi 
sáng tạo kỹ thuật, phong trào 
phát huy sáng kiến sáng tạo 
trong lao động và học tập, các 
hội thi về ứng dụng công nghệ 
thông tin; giải thưởng chất 

lượng Đồng Nai, Giải thưởng 
sản phẩm truyền thông KHCN 
Đồng Nai; hội thi tìm hiểu giá trị 
văn hóa - lịch sử Đồng Nai. Các 
phong trào hội thi đã trở thành 
sân chơi bổ ích và là mặt trận để 
toàn dân tiến quân vào lĩnh vực 
khoa học công nghệ.

Không ngừng đổi mới để 
phát triển và hội nhập
Ngoài các chương trình trọng 

điểm, các hoạt động quản lý 
nhà nước về khoa học và công 
nghệ cũng có nhiều đổi mới 
trong triển khai, thực hiện. 
Trong đó chú trọng triển khai 
các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hội nhập thông qua 
các chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp xây dựng, áp dụng các 
hệ thống quản lý tiên tiến và 
bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá 
trình hội nhập; chương trình 
phát triển năng suất chất lượng 
tỉnh Đồng Nai; chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, chương trình phát huy 
sáng kiến sáng tạo.

Trong thực hiện nhiệm vụ 
khoa học công nghệ, đã xóa bỏ 
cơ chế “xin-cho” và huy động 
nguồn lực các ngành, các cấp 
tham gia vào việc nghiên cứu 
ứng dụng để phát huy hiệu 
quả các chương trình KH&CN. 
Triển khai đặt hàng nghiên cứu 
thực hiện một số sản phẩm 
KH&CN có hàm lượng chất xám 
cao, mang tính cạnh tranh và 
thương mại để góp phần tạo 
lập thị trường KH&CN, đồng 
thời làm tiền đề cho quan hệ 
hợp tác và hội nhập KH&CN khu 
vực và thế giới. Triển khai có 
hiệu quả Quy trình đăng ký, xét 
duyệt, tuyển chọn, phê duyệt 
và giao nhiệm vụ chủ trì thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN; Quy 
trình tổ chức nghiệm thu, đánh 
giá kết quả nghiên cứu KH&CN 
được thực hiện theo quy định 
của Bộ KH&CN và các Quy trình 
quản lý của tỉnh, từ đó phát huy 
cao hơn vai trò, trách nhiệm của 
các ngành, các cấp, các tổ chức 
KH&CN ở tỉnh; Xác định cụ thể 
đơn vị tiếp nhận và ứng dụng 
các kết quả nghiên cứu khoa 
học sau khi đề tài, dự án được 
tổng kết - nghiệm thu, kết thúc. 

Bản báo cáo của một số đề tài nghiên cứu 
khoa học.

Sản phẩm phân hữu cơ vi sinh của đề tài “Xây 
dựng mô hình sản xuất phân bón hữu cơ vi 
sinh vật từ phế phụ phẩm trồng nấm và nông 
nghiệp tại tỉnh Đồng Nai”.

Đưa internet về vùng sâu vùng xa bằng đường truyền VSAT IP.
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Mô hình quản lý nhà nước về 
KH&CN cấp huyện và áp dụng 
cơ chế hỗ trợ kinh phí 70/30 đối 
với các đề tài thuộc ngành y tế, 
giáo dục, lực lượng vũ trang và 
50/50 đối với các ngành khác 
đã mang lại kết quả rất khả 
quan. 

Hoạt động tiêu chuẩn, đo 
lường, chất lượng và thanh tra 
khoa học công nghệ có nhiều 
đổi mới, sáng tạo. Cùng với 
công tác phổ biến các văn bản 
pháp luật của nhà nước, Sở 
KH&CN đã tập trung thanh tra, 
kiểm tra trên phạm vi diện rộng 
và theo chuyên đề nhằm phát 
hiện và xử lý kịp thời những vi 
phạm pháp luật. Với quyết tâm 
ngăn chặn triệt để tình trạng 
gian lận trong kinh doanh xăng 
dầu, vàng, trang sức mỹ nghệ 
để bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng, từ năm 2015, Sở Khoa 
học và Công nghệ đã triển 
khai công tác thanh, kiểm tra 
đặc thù, bí mật tổ chức trinh 
sát phát hiện vi phạm, kiểm 
tra bất ngờ và vô hiệu hóa việc 
sử dụng IC giả của trạm kinh 
doanh xăng dầu để gian lận đo 
lường. Chỉ trong một thời gian 

ngắn triển khai đã phát hiện xử 
lý 61 trạm kinh doanh xăng dầu 
gian lận về đo lường và chất 
lượng, xử phạt 6,3 tỷ đồng. Hiệu 
ứng tiếp theo là đồng loạt trên 
250 doanh nghiệp kinh doanh 
xăng dầu trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai chủ động cho dừng 
hoạt động các trụ bơm có sai số 
đo lường để xin sửa chữa, thay 
trụ mới và xin kiểm định lại các 
phương tiện đo xăng dầu kiểm 
tra phát hiện. Tiếp theo đó, chỉ 
đạo chuẩn hóa các bộ phận 
có tác động trực tiếp đến đo 
lường đối với tất cả trạm kinh 
doanh xăng dầu, phải sử dụng 
đúng bo mạch và IC của nhà 
sản xuất cột đo. Việc chuẩn hóa 
này đã tạo điều kiện ứng dụng 
công nghệ để phát hiện nhanh 
chóng dấu hiệu có sử  dụng IC 
giả hay không.          

Sở đã áp dụng tổng hợp các 
biện pháp quản lý và công 
nghệ để thiết lập thị trường 
kinh doanh vàng trang sức một 
cách minh bạch. Đến nay mục 
tiêu đặt ra khi thực hiện quản 
lý đo lường và chất lượng trong 
kinh doanh vàng trang sức: 

Mua vàng khắp tỉnh Đồng Nai

Bán vàng bất cứ tiệm nào nơi 
đây

Tuổi vàng bất biến mọi nơi
Mua đây bán đó như nhau tuổi 

vàng.
Kinh nghiệm kiểm tra đặc 

thù của Sở được Bộ Khoa học 
và Công nghệ phổ biến cho cả 
nước học tập, đồng thời kiến 
nghị và được Bộ Khoa học và 
Công nghệ, UBND tỉnh ban 
hành quy định về các giải pháp 
kiểm tra, xử lý để ngăn chặn 
triệt để hành vi gian lận về đo 
lường và chất lượng trong kinh 
doanh xăng dầu. 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 cũng 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.

Định hướng tương lai
Khoa học và công nghệ Đồng 

Nai trong 40 năm qua đã có 
những thành công 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. Tuy nhiên, để hoạt động 
khoa học và công nghệ trong 
thời gian tới tiếp tục phát huy 
hiệu quả, cần tập trung vào 
những nhiệm vụ sau:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, 
đồng bộ tổ chức, phương 
thức quản lý, cơ chế hoạt 
động khoa học và công nghệ.

Đổi mới mạnh mẽ phương 
thức quản lý, phương thức đầu 
tư và cơ chế tài chính. Tiếp tục 

PGS, TS. Phạm Văn Sáng - Giám đốc Sở KH&CN giới thiệu về mô hình 
chính phủ điện tử.
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xem đây là khâu đột phá. Xoá 
bỏ cơ chế xin cho trong xác 
định nhiệm vụ khoa học công 
nghệ. Đẩy mạnh cơ chế đặt 
hàng của các ngành, các cấp 
và phương thức tuyển chọn 
tổ chức, cá nhân có khả năng 
tham gia thực hiện nghiên cứu 
khoa học và công nghệ. Các 
ngành, các cấp có trách nhiệm 
tiếp nhận, tổ chức sử dụng kết 
quả thực hiện nhiệm vụ do 
mình đề xuất đặt hàng sau khi 
được đánh giá, nghiệm thu và 
thực hiện báo cáo về kết quả sử 
dụng hằng năm.

Tiếp tục xây dựng mô hình 
tổ chức hoạt động và quản lý 
nhà nước về khoa học và công 
nghệ cấp huyện theo hướng 
huy động thêm nguồn lực bổ 
sung vào nguồn lực của tỉnh. 
Tạo điều kiện và môi trường 
cạnh tranh bình đẳng cho các 
cá nhân, tổ chức khoa học công  
nghệ của tỉnh tham gia thực 
hiện các đề tài, dự án khoa học 
công nghệ, dự án đầu tư có 
hàm lượng công nghệ cao và 
các dịch vụ kỹ thuật.  

Triển khai mô hình hợp tác 
công - tư trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ; phát triển 
các hình thức hợp tác nghiên 
cứu, đổi mới công nghệ, đào 
tạo phát triển nguồn nhân 
lực giữa khu vực công và tư. 
Thu hút hình thức đầu tư khoa 
học và công nghệ từ các nước 
phát triển, tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc mua, bán, trao đổi 
công nghệ và có cơ chế đặc thù 
cho việc giải mã công nghệ. 

Phát triển mạnh về tiềm lực 
khoa học và công nghệ.

Nhanh chóng nâng cao năng 
lực khoa học và công nghệ làm 
nền tảng vững chắc và động 
lực mạnh mẽ phát triển kinh 
tế-xã hội ở tỉnh. Đẩy mạnh đầu 
tư xây dựng, nâng cao tiềm lực 
và nâng cấp các cơ sở khoa học 
và công nghệ tạo sự phát triển 
mạnh mẽ về tiềm lực khoa học 

và công nghệ. Tập trung xây 
dựng các mô hình ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ sinh 
học để làm tiền đề cho việc 
phát triển sản xuất trên cơ sở 
công nghệ cao và có khả năng 
nhân rộng.

Tập trung mọi nguồn lực 
đầu tư xây dựng các vườn ươm 
doanh nghiệp và các Trung tâm 
cung cấp dịch vụ khoa học và 
công nghệ thông tin trên địa 
bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, tổ chức hướng dẫn đăng 
ký và thực hiện hỗ trợ doanh 
nghiệp tham gia Chương trình 
Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng 
lực cạnh tranh, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên 
tiến, bảo hộ tài sản sở hữu trí 
tuệ; tạo điều kiện thuận lợi để 
phát triển doanh nghiệp phần 
mềm và dịch vụ công nghệ 
thông tin trên địa bàn tỉnh 
phục vụ cho nhu cầu ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông 
tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh. 

Phát triển mạnh nguồn nhân 
lực KH&CN chất lượng cao của 
tỉnh dựa trên cơ sở các hệ thống 
đào tạo hiện đại hoá và xã hội 
hoá; Ban hành cơ chế, chính 
sách thu hút, trọng dụng, sử 
dụng chất xám nguồn nhân lực 
KH&CN có trình độ cao; Nghiên 
cứu xây dựng, ban hành chính 

sách đặc thù thu hút các nhà 
khoa học đầu ngành trong 
tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài 
vào làm việc cho tỉnh; Tập hợp 
và phát huy năng lực sáng tạo 
của đội ngũ trí thức KH&CN đáp 
ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp 
CNH, HĐH tỉnh Đồng Nai.

Đẩy mạnh nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng công 
nghệ.

Tập trung các nguồn lực triển 
khai để giải quyết, bảo đảm 
mang lại hiệu quả thiết thực các 
chương trình khoa học và công 
nghệ trọng điểm; nghiên cứu, 
ứng dụng và phát triển đồng 
bộ khoa học xã hội, nhân văn, 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ 
thuật công nghệ và các hướng 
công nghệ ưu tiên phù hợp với 
Đồng Nai: công nghệ thông 
tin - truyền thông, công nghệ 
sinh học, công nghệ vật liệu 
mới, công nghệ chế tạo máy - 
tự động hóa và công nghệ môi 
trường.

Thực hiện các chương trình 
khoa học và công nghệ nghiên 
cứu về giống, kỹ thuật canh 
tác phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và các vùng 
chuyên canh, thâm canh; Tổ 
chức nhân rộng các mô hình 
sản xuất tiên tiến, hiệu quả 
cao phù hợp phục vụ sản xuất 
và đời sống. Ứng dụng công 
nghệ cao, trong sản xuất, sau 

Lãnh đạo tỉnh và người dân tham quan ngày hội ruộng đồng tại Trung tâm 
Ứng dụng CNSH Đồng Nai.
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thu hoạch nhằm tăng năng 
suất, hiệu quả kinh tế, đảm bảo 
an toàn thực phẩm; ứng dụng 
công nghệ thông tin trong 
công tác quản lý trong các lĩnh 
vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy 
sản, thủy lợi, bảo vệ rừng; 

Tạo cơ chế thông thoáng 
trong việc ứng dụng, sản xuất 
thử nghiệm từ kết quả nghiên 
cứu khoa học làm cơ sở cho việc 
nhân rộng trong việc áp dụng 
vào sản xuất và đời sống xã hội. 
Nhân rộng kết quả phong trào 
hội thi nhằm thúc đẩy phong 
trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 
hợp lý hoá sản xuất; phát triển 
dịch vụ khoa học và công nghệ; 
tăng cường công tác phổ biến 
kiến thức khoa học và công 
nghệ để nâng cao dân trí về 
khoa học và công nghệ.  Doanh 
nghiệp tổ chức thi sáng kiến, 
cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản 
xuất thì kinh phí cho hoạt động 
này được tính là đầu tư cho hoạt 
động khoa học và công nghệ.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ và phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ 

Hướng dẫn doanh nghiệp 
đánh giá công nghệ, đổi mới 
công nghệ tập trung chủ yếu 

vào các sản phẩm xuất khẩu 
chủ lực. Báo cáo hiện trạng công 
nghệ hằng năm của tỉnh để có 
kế hoạch đổi mới công nghệ.

Tăng cường hỗ trợ doanh 
nghiệp phát triển hoạt động 
sở hữu công nghiệp. Cung cấp 
thông tin Sở hữu công nghệ 
phục vụ hoạt động nghiên cứu 
triển khai, hướng dẫn và hỗ trợ 
các doanh nghiệp, cá nhân tạo 
dựng, xác lập quyền, khai thác 
và phát triển giá trị thương mại 
và bảo vệ tài sản sở hữu công 
nghiệp, đặc biệt là tên gọi xuất 
xứ hàng hoá, chỉ dẫn địa lý dùng 
cho đặc sản của địa phương.

Xây dựng và nâng cấp cơ sở 
vật chất - kỹ thuật theo hướng 
hiện đại hoá cho tổ chức dịch 
vụ thông tin khoa học và  công 
nghệ. Tạo lập và phát triển 
nguồn tin khoa học và công 
nghệ. Đầu tư xây dựng các cơ 
sở dữ liệu về chuyên gia và kết 
quả nghiên cứu khoa học và 
công nghệ, các cơ sở dữ liệu 
tổng hợp, chuyên đề và các 
trang thông tin điện tử về khoa 
học và công nghệ; ứng dụng và 
phát triển công nghệ tiên tiến 
trong hoạt động thông tin khoa 
học và công nghệ.

Khuyến khích, thúc đẩy các tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh 
tế trong nước và nước ngoài 
đóng trên địa bàn tỉnh tham 
gia vào thị trường công nghệ, 
đầu tư và thực hiện các hoạt 
động nghiên cứu và phát triển, 
chuyển giao công công nghệ - 
thiết bị, tạo điều kiện thuận lợi 
thực hiện các giao dịch mua 
bán công nghệ. Thương mại 
hóa sản phẩm khoa học công 
nghệ thông qua việc tổ chức 
các chợ công nghệ và thiết bị 
hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Hợp tác và hội nhập quốc tế 
về khoa học và công nghệ.

Tăng cường hợp tác toàn 
diện với các tỉnh và vùng, 
các Trung tâm, Trường, Viện 
nghiên cứu về lĩnh vực hoạt 
động khoa học và công nghệ 
như: Hợp tác nghiên cứu khoa 
học, tham gia hội đồng khoa 
học và công nghệ, hội thảo, 
triển lãm khoa học và trao 
đổi, chia sẻ các thông tin, kinh 
nghiệm trong hoạt động quản 
lý nhà nước về khoa học và 
công nghệ.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
nhằm phục vụ cho các hoạt 
động khoa học và công nghệ 
trọng điểm của tỉnh như: Hợp 
tác về các hoạt động nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ; xây dựng tiềm lực khoa 
học và công nghệ, đào tạo, sử 
dụng chuyên gia… nhằm nâng 
cao trình độ và bồi dưỡng cán 
bộ khoa học và công nghệ, tìm 
kiếm các công nghệ mới, kỹ 
thuật tiên tiến mới, các giống 
mới phục vụ cho phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải 
pháp trên góp phần phát 
huy nguồn lực thúc đẩy hoạt 
động khoa học và công nghệ 
đảm bảo sự phát triển bền 
vững trong quá trình công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa 
tỉnh Đồng Nai.Ký kết hợp tác với trường Khoa học sự sống và môi trường Đại học Okayama (Nhật Bản).
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Thế mà thấm thoắt đã 40 năm 
trôi qua từ khi thành lập Ban 
Khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng 
Nai năm 1977, nay là Sở Khoa 
học và Công nghệ đã đúng 
40 tuổi tròn. Tôi có may mắn 
và hạnh phúc khi được chứng 
kiến những giai đoạn thăng 
trầm của hoạt động khoa học 
công nghệ tỉnh Đồng Nai suốt 
từ năm 1982 và tới nay khi đã 
“giã từ sân cỏ” 7 năm rồi nhưng 
vẫn dõi theo các thế hệ đi sau 
nối tiếp phát huy truyền thống 
tiếp tục đưa hoạt động khoa 
học công nghệ của tỉnh từng 
bước vươn lên tầm cao mới.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, 
sau khi tốt nghiệp Trường Đại 
học Tổng Hợp Hà Nội ngành 
Toán năm 1973 tôi về làm 
giáo viên tại thành phố cảng 
Hải Phòng. Đến năm 1982, 
tôi về Đồng Nai công tác và 
vùng đất của miền Đông gian 
lao mà anh dũng này thực sự 
đã gắn bó, rèn luyện, đào tạo 
giúp tôi trưởng thành. Tôi đã 
gắn bó với Đồng Nai như là 
quê hương thứ hai của mình. 
Nhìn lại quá trình công tác, từ 
năm 1982-1990 là Tổ trưởng 
Tổ Quản lý Khoa học xã hội 
và Nhân văn- Ủy ban Khoa 
học và Kỹ thuật Tỉnh Đồng Nai 
(tiền thân là Ban Khoa học và 
Kỹ thuật). Từ năm 1990-2001 
là Trưởng phòng Quản lý Khoa 
học- Sở Khoa học, Công nghệ 

và Môi trường. Từ năm 2001-
2003 là Phó Giám đốc Sở Khoa 
học Công nghệ và Môi trường 
kiêm Chi cục trưởng Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng. Từ năm 2004 đến 2010 
là Phó Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ và từ năm 2009 
kiêm Giám đốc Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ Khoa học Công 
nghệ. Hiện tại đã nghỉ hưu và 
được Tỉnh ủy và UBND Tỉnh bố 
trí công tác tại Liên hiệp các 
Hội khoa học và Kỹ thuật Tỉnh 
(nhiệm kỳ 2010-2016).

Với tôi ấn tượng sâu sắc nhất 
về hoạt động khoa học công 
nghệ của tỉnh Đồng Nai là giai 
đoạn từ năm 2003 đến khi tôi 

nghỉ hưu 2010. Có thể nói đây 
là giai đoạn tạo tiền đề cho 
Khoa học công nghệ Đồng 
Nai có những bước đi mang 
tính đột phá ngoạn mục. Năm 
2003 khi hình thành đơn vị 
mới, chức năng quản lý nhà 
nước về môi trường - một thế 
mạnh được đầu tư rất lớn cả 
về tiềm lực và nhân lực được 
chuyển giao cho đơn vị mới. 
Sở Khoa học và Công nghệ 
đứng trước thách thức rất lớn, 
cả về cơ sở vật chất và tiềm 
lực, số lượng cán bộ từ 64 
người xuống chỉ còn 36 người. 
Rất nhiều anh em trong Sở 
lúc đó muốn có nguyện vọng 
đi theo “môi trường” vì nghĩ 

Ký ức 40 năm thành lập 
Sở Khoa học và Công nghệ

ThS.Phạm Gia hải 
Nguyên Phó Giám đốc Sở Kh&CN

Giám đốc Sở Phạm Văn Sáng (phải) trao bằng khen của UBND tỉnh
cho đồng chí Phạm Gia Hải tại hội nghị cán bộ công chức năm 2008.
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rằng chỉ có môi trường mới 
có đất “dụng võ”. Xong nhờ sự 
quyết tâm, sự lựa chọn đúng 
đắn mũi đột phá, Sở Khoa học 
và Công nghệ đã đứng vững 
và phát triển vượt bậc cả về 
lượng và về chất. Đến nay lực 
lượng cán bộ của Sở đã lên 
tới con số hàng trăm, gần hai 
phần ba trong số đó có trình 
độ thạc sỹ trở lên và họ còn 
rất trẻ với tuổi đời bình quân 
là 40. 

Bốn mươi năm qua, hoạt 
động khoa học và công nghệ 
đã tham gia tích cực vào tất cả 
các mặt của đời sống kinh tế, 
văn hoá, xã hội, góp phần to 
lớn vào sự nghiệp CNH, HĐH 
của Đồng Nai nói riêng và cả 
nước nói chung. Hoạt động 
khoa học và công nghệ của 
Sở đã có những bước tiến nổi 
bật, tạo được sắc thái riêng, 
mang tính điển hình cả nước, 
có hiệu ứng cao trong xã hội, 
bước đầu tạo lập được thị 
trường khoa học công nghệ. 

Các mũi nhọn đột phá mà 
Sở đã lựa chọn là đẩy mạnh 
ứng dụng khoa học công 
nghệ trong nông nghiệp, cải 

cách thủ tục hành chính, đào 
tạo nguồn nhân lực với các 
chương trình ưu tiên: ứng 
dụng và phát triển công nghệ 
thông tin, đầu tư phát triển 
công nghệ sinh học, đào tạo 
sau đại học đã từng bước 
khẳng định vị trí vai trò của 
khoa học công nghệ là động 
lực phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Với tôi, một người 
cũng có tý chút kiến thức về 
công nghệ thông tin tôi thật 
sự ấn tượng với các hoạt động 
ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin của Sở Khoa 
học và Công nghệ. 

Hãy hồi tưởng lại năm 2003 
khái niệm công nghệ thông 
tin ở Sở Khoa học và Công 
nghệ còn là một cái gì đó hết 
sức xa vời, là chuyện của “đám 
mây” thế mà chỉ sau 03 năm 
thôi một loạt các ứng dụng 
CNTT đã được triển khai thực 
hiện, có thể kể ra với niềm tự 
hào: Sở xây dựng thành công 
mô hình văn phòng điện tử (đã 
được thương mại hóa thành 
sản phẩm); Mô hình cung 
cấp thông tin khoa học công 
nghệ cho các xã điểm trên 

địa bàn tỉnh và hiện nay theo 
tôi được biết đã không còn 
xã nào “trắng” về CNTT; Mô 
hình quản lý theo tiêu chuẩn 
chất lượng ISO online; Mô 
hình đăng ký trực tuyến tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng; 
Công nghệ truyền dữ liệu chất 
lượng cao, dung lượng lớn, 
tiết kiệm chi phí; Công nghệ 
phát thanh truyền hình trên 
Internet; Thử nghiệm đường 
truyền băng thông rộng theo 
dịch vụ VSAT IP (vệ tinh mặt 
đất) tại vùng sâu của xã Nam 
Cát Tiên huyện Định Quán với 
kết quả rất tốt, có thể bây giờ 
không còn ai nhắc đến nữa 
nhưng thời điểm đó là một 
kỳ tích. Và sẽ còn nhiều kết 
quả nữa mà tôi chưa cập nhật 
được, chưa liệt kê ra đây. 

Nhìn lại 40 năm qua những 
thành tựu mà chúng ta đạt 
được là kết quả của cả một 
quá trình nỗ lực phấn đấu 
của nhiều thế hệ cán bộ, công 
chức, viên chức những chị lao 
công, những anh bảo vệ trong 
Ban Khoa học và kỹ thuật, Ủy 
ban Khoa học và Kỹ thuật, 
Sở Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường và bây giờ là Sở 
Khoa học và Công nghệ. Hãy 
tiếp bước và phát huy truyền 
thống tốt đẹp đó.

Bên cạnh đó có thể khẳng 
định rằng đạt được những 
thành tựu trên là nhờ có  sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự 
phối hợp của các cấp, các 
ngành, các tổ chức xã hội, đây 
là những điều kiện thuận lợi 
giúp cho khoa học và công 
nghệ vươn lên tầm cao mới.

Cũng nhân kỷ niệm 40 năm 
ngày thành lập xin có đôi điều 
suy nghĩ. Để hoạt động KH&CN 
tiếp tục phát huy vai trò đi 
trước đón đầu, đẩy nhanh, 
mạnh hơn nữa sự nghiệp CNH, 

Chuyển giao đề tài nghiên cứu khoa học nền đất cho đơn vị tiếp nhận
triển khai năm 2007.
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HĐH của tỉnh, thời gian tới cần tập trung 
vào thực hiện các nhiệm vụ: phát huy có 
hiệu quả các nhân tố động lực mới (công 
nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công 
nghệ vật liệu mới, năng lượng mới và công 
nghệ sạch, bảo vệ môi trường) và các nhân 
tố động lực truyền thống của khoa học và 
công nghệ (điện khí hoá, cơ giới hoá, tự 
động hóa...), áp dụng rộng rãi các thành tựu 
khoa học và công nghệ trong nước và quốc 
tế, phát huy tiềm lực nội sinh, khai thác kịp 
thời các thời cơ và xu thế thị trường, phát 
triển tạo lập thị trường khoa học - công 
nghệ. Nâng cao hàm lượng khoa học công 
nghệ trong sản xuất – tiêu thụ những sản 
phẩm chiến lược chủ yếu, có lợi thế so sánh 
của tỉnh được xác định trong Chiến lược và 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh Đồng Nai, trên cơ sở đáp ứng 
các yêu cầu chất lượng, số lượng của từng 
khu vực thị trường, năng suất và hiệu quả 
kinh tế cao cho những người tham gia chu 
trình khoa học - công nghệ - sản xuất - tiêu 
thụ từng loại sản phẩm tương ứng. 

40 năm là quãng thời gian chưa dài, Khoa 
học Công nghệ Đồng Nai đang ở độ tuổi 
tràn đầy sức sống và tràn đầy năng lượng. 
Hãy chung tay chung sức đưa Khoa học công 
nghệ Đồng Nai vươn lên tầm cao mới. 

Tháng 5 năm 2017

Giám đốc Sở KH&CN Phạm Văn Sáng giới thiệu cây siêu cao lương với Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành
tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học.

Ths. Phạm Gia Hải đại diện lãnh đạo Sở KHCN nhận cúp vàng ISO
do Hội liên hiệp các Unesco trao tặng.

ThS. Phạm Gia Hải tiếp đoàn công tác Na Uy đến làm việc với
Sở KH&CN Đồng Nai năm 2009.
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Thấm thoắt mà đã 40 năm trôi 
qua, ngày nào tóc còn xanh mà 
giờ đầu đã điểm bạc. mới ngày 
nào vào cơ quan mình xưng 
cháu và thưa các bác, các chú 
lãnh đạo mà giờ đây các em đã 
gọi cô rồi.

Thời thanh xuân và phần 
lớn cuộc đời tôi gắn bó với Sở 
Khoa học và Công nghệ, gắn 
bó từ những ngày đầu thành 
lập cho đến lúc về hưu. Gắn bó 
với những lần thay đổi tên và 
từng giai đoạn phát triển. Mỗi 
khi nhớ lại những kỷ niệm xưa 
lòng luôn bâng khuâng, xao 
xuyến. 40 năm trôi qua có kẻ 
đến người đi, kẻ còn người mất 
riêng tôi có lẽ là một trường 
hợp đặc biệt (đến sớm nhất và 
rời xa Sở muộn nhất) tôi cảm 
thấy mình thật may mắn và 
hạnh phúc!

Trong không khí rộn ràng 
tươi vui và bộn bề công việc 
của một đất nước vừa trải qua 
chiến tranh, được hòa bình và 
độc lập thống nhất, tôi hăm 
hở đi làm, không thi vào đại 
học vì muốn sớm đươc cống 
hiến cho đất nước và giúp đỡ 
một phần cho gia đình mặc dù 
trong quá trình học tôi luôn là 
học sinh xuất sắc của khối lớp; 
tôi được tuyển vào học lớp kế 
hoạch đầu tiên do tỉnh Đồng 
Nai mở để kịp thời phục vụ cho 
chính quyền mới thành lập. Tốt 
nghiệp ra trường đạt loại giỏi 
nên tôi được giữ lại làm việc tại 
Ủy ban Kế hoạch Tỉnh, làm việc 
chưa đầy năm tôi được kết nạp 
Đoàn. Hồi ấy được vào Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh là một vinh 
dự lớn, vô cùng xúc động! Năm 
1977, khi có chủ trương thành 

Hoài niệm 40 năm
ThS. NGuyễN Thị huệ

Nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

lập Ban Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh thì tôi có tên trong danh 
sách về đầu tiên và là người 
nhỏ tuổi nhất. Nhớ lại lúc bấy 
giờ tiếng là Ban Khoa học và 
Kỹ thuật của tỉnh nhưng chỉ có 
mấy người, trụ sở làm việc của 
cơ quan chưa có mà được Ty 
nhà đất cấp tạm nhà của một tư 
sản ở số 173 Hàm Nghi (bây giờ 
là 173 đường Cách mạng tháng 
8 đối diện rạp Lido). Các tổ chức 
Đảng, Đoàn thì sinh hoạt ghép 
với Ban Phân vùng kinh tế.

Năm 1978 cơ quan được 
chuyển về ngôi nhà ở số 260-
Quốc lộ 15 (là trụ sở bây giờ). 
Căn biệt thự nổi bật ở đường 
Quốc lộ 15 không chỉ vì nằm 
trong khuôn viên gần nửa mẫu 
đất mà còn do thiết kế đẹp với 
vườn táo và cây bách bề thế 
vững vàng ở trước nhà. Đây là 
cơ ngơi của một tư sản (trên 
khung cửa sắt còn đúc cả tên 
chủ nhân) đã vượt biên được 
công an tiếp quản và Lãnh đạo 

cơ quan xin được. Chính ở nơi 
đây Sở Khoa học và Công nghệ 
Đồng Nai đã từng bước phát 
triển, lớn mạnh. 

Tôi còn nhớ, ở giai đoạn đầu 
mới thành lập Ban Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh, hoàn cảnh đất 
nước còn nhiều khó khăn nên 
hoạt động của Ban lúc này tập 
trung vào nắm bắt thực trạng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật để tìm 
ra giải pháp hỗ trợ, đồng thời 
đưa các hoạt động khoa học 
vào doanh nghiệp, đưa thông 
tin khoa học đến người dân. 

Từ năm 1986, thực hiện công 
cuộc đổi mới, hoạt động của 
Ban Khoa học Kỹ thuật cũng 
bước vào giai đoạn mới với 
nhiều hoạt động nổi bật như 
triển khai thực hiện thành công 
nhiều đề tài, dự án; đẩy mạnh 
các hoạt động về tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng, quản lý sở 
hữu công nghiệp. Năm 1988, 
Ban Khoa học Kỹ thuật được 
đổi tên thành Ủy Ban Khoa học 

Ths.Nguyễn Thị Huệ (áo dài xanh, ngoài cùng, bên trái) cùng nữ cán bộ, công chức
Sở Khoa học công nghệ và Môi trường.
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Kỹ thuật. Đến năm 1993 đổi tên 
thành Sở Khoa học Công nghệ 
và Môi trường. Và đến năm 
2003 thì lĩnh vực môi trường 
được tách ra thành lập Sở Tài 
nguyên và Môi trường.

Có thể nói, Sở Khoa học và 
Công nghệ của ngày hôm nay 
cũng đã trải qua nhiều giai 
đoạn thăng, trầm. Thời điểm 
vững vàng yên tâm công tác 
nhất phải kể đến giai đoạn 
1993-2003 vì thời điểm này 
chức năng quản lý môi trường 
hoạt động khá mạnh. Nhiều 
chủ trương, dự án về môi 
trường được đầu tư triển khai 
rộng khắp. Khi chủ trương tách 
lĩnh vực quản lý môi trường 
thành Sở Tài nguyên và Môi 
trường được triển khai, một 
nửa cán bộ được chuyển về cơ 
quan mới, một nửa còn lại tiếp 
tục công tác tại Sở Khoa học 
và Công nghệ. Vậy là giai đoạn 
khó khăn bắt đầu, cơ quan như 
cây bị cắt cành, xén rễ nhưng 
nhờ được bón phân chăm sóc 
đúng kỹ thuật, nhiều cành, chồi 
mới phát triển đơm hoa kết trái. 
Mặc dù thế mạnh đã không 
còn nhưng với quyết tâm cùng 
định hướng đúng đắn của Lãnh 
đạo trong giai đoạn này mà Sở 

Khoa học và Công nghệ đã vượt 
qua mọi khó khăn, gây dựng cơ 
quan ngày càng vững mạnh, 
góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh nhà.

Trong giai đoạn mới, Sở Khoa 
học và Công nghệ đã tập trung 
thực hiện nhiều chiến lược và 
đã thực hiện thành công các 
mũi nhọn về công nghệ thông 
tin, công nghệ sinh học và đào 
tạo nguồn nhân lực. Hoạt động 
nghiên cứu khoa học công 
nghệ có nhiều đổi mới mang 
lại hiệu quả kinh tế cao trong 
sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, dịch vụ, môi trường…
Hoạt động hỗ trợ doanh nhiệp 
đổi mới công nghệ, áp dụng hệ 
thống quản lý tiên tiến, cùng 
các hoạt động bảo hộ sở hữu 
trí tuệ, nhãn hiệu hàng hóa, chỉ 
dẫn địa lý cũng được quan tâm.

May mắn đối với tôi là trong 
quá trình công tác tại Sở Khoa 
học và Công nghệ, tôi đã được 
cộng tác và làm việc với nhiều 
đồng nghiệp nhiệt tình, giỏi 
chuyên môn, nhiều lãnh đạo 
tâm huyết với hoạt động khoa 
học và công nghệ và luôn quan 
tâm, tạo điều kiện cho cán bộ 
công chức học tập nâng cao 
trình độ. Chính điều đó đã giúp 

tôi luôn an tâm công tác và 
luôn hết lòng vì công việc, vì 
nhiệm vụ được giao phó. Còn 
nhớ giai đoạn đầu mới thành 
lập, dù khó khăn nhưng cơ 
quan luôn tạo điều kiện cho 
cán bộ công chức học tập nâng 
cao trình độ. Và năm 1981 tôi 
cũng đầu quân thi vào đại học 
kinh tế TP.HCM (khóa ĐH tại 
chức đầu tiên của Trường) 5 
năm của thời điểm kinh tế đất 
nước cực kỳ khó khăn, tôi vừa đi 
làm vừa cặm cụi học tập. 5 năm 
vừa học vừa làm, động lực nào 
đã giúp tôi vượt qua tất cả, sợ 
mình dốt nát trước nhiệm vụ, 
sợ sự nhiệt tình cộng với ngu 
dốt sẽ tai hại cho đất nước hay 
là sức bật bản năng của hoàn 
cảnh khó khăn, hay là được mọi 
người động viên giúp đỡ …Tôi 
cũng không bận tâm phân tích 
mà chỉ thấy: được học là niềm 
vui, được hiểu biết ngày càng 
nhiều nhất là các kiến thức 
bổ ích cho công tác. Vào thời 
điểm đó (năm 1983) tôi vinh dự 
được đứng trong hàng ngũ của 
Đảng, một đảng viên trẻ nhất 
chi bộ lúc bấy giờ. Những ngày 
mới giải phóng tiêu chí để được 
kết nạp Đảng thật khó, nhiều 
cán bộ thật tâm huyết, tài năng 
nhưng vì thành phần xuất thân 
gia đình là tiểu tư sản mà chậm 
được kết nạp.

Từ một nhân viên trẻ tuổi, 
sau một thời gian công tác tôi 
được đề bạt làm phó phòng rồi 
trưởng phòng (khi ấy chỉ có 3 
phòng), rồi Phó giám đốc Sở; 
ngoài chức danh và nhiệm vụ 
chuyên môn, tôi cũng là người 
phụ trách công tác Đảng (ủy 
viên từ năm 1993, Bí thư từ năm 
2000 đến 2013). Năm 2003 sau 
khi tách lĩnh vực môi trường 
thành Sở Tài nguyên và Môi 
trường thì Chi bộ Sở KH&CN 
chỉ còn lại 17 đảng viên. Chi 
bộ đã không ngừng xây dựng 
và phát triển đảng viên, đến 
tháng 7/2007 thì Chi bộ được 

ThS. Nguyễn Thị Huệ nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2012.
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nâng cấp lên Đảng bộ cơ sở. 
Đến năm 2013 thì Đảng bộ Sở 
KH&CN có 10 chi bộ trực thuộc 
với 67 đảng viên. 

40 năm, từ lúc chỉ khoảng 
chục người ban đầu, nay Sở 
KH&CN Đồng Nai đã phát triển 
lên đến hơn hai trăm người 
với trình độ chuyên môn cao, 
cùng với cơ ngơi khang trang 
bề thế. Bên cạnh cơ sở chính 
tại đường Phạm Văn Thuận, Sở 
Khoa học và Công nghệ còn có 
Văn phòng đại diện tại Thành 
phố Hồ Chí Minh, có 5 Trung 
tâm trực thuộc với nhiều chức 
năng khác nhau mà trung tâm 
nào cũng được chăm chút, đầu 
tư bài bản với các trang thiết 
bị khoa học kỹ thuật hiện đại, 
đội ngũ trẻ năng động chịu 
khó học tập và phấn đấu trong 
công tác. Khoa học, công nghệ 
đang có những bước tiến nhảy 
vọt nên tôi nghĩ Sở Khoa học 
và Công nghệ cũng còn nhiều 
thay đổi tích cực hơn nữa. 

Riêng tôi như một con tàu đã 
vào ga cuối, nhìn lại hành trình 
dài của mình tôi cảm thấy mãn 
nguyện xen chút tự hào. Tôi đã 
hoàn thành nhiệm vụ với Đảng, 
với cơ quan, hoàn thành nghĩa 
vụ của một người vợ, người mẹ 
và nay vẫn tiếp tục hoàn thiện 
thiên chức của một người phụ 
nữ. Tôi thật hạnh phúc vì được 
chồng yêu thương, con ngoan 
ngoãn và nhất là vẫn được anh 
chị em cùng mọi người quan 
tâm, chia sẻ. Trong niềm vui kỷ 
niệm 40 năm ngày thành lập 
Sở, tôi muốn gửi lời cảm ơn 
của mình tới các bậc tiền bối, 
các anh chị, cùng bạn bè đồng 
nghiệp, những người đã cùng 
tôi chia ngọt sẻ bùi trong hạnh 
phúc và gian khổ. Tôi mong tất 
cả chúng ta hãy giữ mãi những 
kỷ niệm tốt đẹp để thêm tin 
yêu và nghị lực cho chặng 
đường phía trước, để tiếp tục 
chung tay giúp Sở và tỉnh nhà 
cùng đất nước phát triển. 

Ths.Nguyễn Thị Huệ (áo xanh đen) trao đổi cùng cán bộ nghiên cứu trong quá trình 
kiểm tra thực địa đề tài nghiên cứu khoa học về chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại ấp 
5, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc).

Tôi xin lưu lại những cảm xúc này bằng mấy vần thơ ngắn:
Thời gian đi kỷ niệm lắng vào trong
Trái tim vẫn cồn cào bao nỗi nhớ 
Vời vợi trong ta sắc màu không gian cũ
Như bến quê neo đậu mảnh trăng thề 
 
40 năm...
Vẫn chốn sông xưa 
Bên đường Hàm Nghi cũ 
Giờ đây phố phường rộng mở
Bác Tâm, chú Hai, chú Hùng... cùng bao người nữa
Phải đang về tìm lại bóng cơ quan

Tôi đi qua thời gian
Nhớ lại thời ngây ngô vụng dại
Tìm lại chính mình từ thuở ấy
Để thấy cuộc đời ngày một đáng yêu hơn 

Cùng các chị các anh, các em
Xin gửi niềm tin vào tương lai phía trước 
Vững bước đi lên cùng đất nước  
Sở chúng mình cũng ngày một lớn mạnh hơn.

Biên Hòa những ngày mùa Hạ 2017
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Từ những năm 1995-2000, chính 
phủ điện tử đã được nhiều nước 
trên thế giới ứng dụng rộng rãi, 
thúc đẩy phát triển và được xác 
định như là một giải pháp hữu 
hiệu để tăng hiệu quả làm việc 
của các cơ quan chính phủ, tối 
đa hóa lợi ích phục vụ người dân 
và doanh nghiệp.

Cho đến nay, chính phủ điện 
tử vẫn là giải pháp bắt buộc 
được các nước thúc đẩy phát 
triển mạnh mẽ theo hướng ứng 
dụng ngày càng sâu và rộng 
hơn. Về cơ bản, chính phủ điện 
tử là chính phủ đổi mới tổ chức, 
đổi mới quy tắc hoạt động, tăng 
cường năng lực hoạt động hiệu 
quả hơn, cung cấp dịch vụ tốt 
hơn trên cơ sở ứng dụng CNTT-
TT.

1. Ứng dụng hiệu quả 
CNTT của Sở Khoa học Công 
nghệ Đồng Nai góp phần xây 
dựng chính phủ điện tử

Đầu những năm 2003, Đồng 
Nai vẫn là địa phương “vùng 
trắng” về CNTT, chưa có hệ 
thống mạng, không có hệ 
thống cơ sở dữ liệu. Là cơ quan 
chịu trách nhiệm quản lý nhà 
nước về hoạt động khoa học 
và công nghệ trong tỉnh, Ban 
giám đốc Sở KH&CN xác định 
nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh 
ứng dụng CNTT trên nhiều lĩnh 
vực nhằm nâng cao hiệu quả 
công việc. Trên cơ sở kết quả 
khảo sát ý kiến của các chuyên 
gia CNTT, lãnh đạo Sở đã xây 
dựng lộ trình, kế hoạch đầu 
tư ứng dụng CNTT cho Sở. Với 

Hiệu quả từ các chương trình ứng dụng
và phát triển công nghệ thông tin 

ThS. huỳNh hoàNG TâN
Giám đốc Trung tâm PTPm

quyết tâm xây dựng Sở KH&CN 
thành đơn vị tiên phong về ứng 
dụng CNTT, nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước, chỉ trong thời 
gian chưa đầy 2 năm và tổng 
kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng, 
Sở đã có mạng nội bộ (LAN), 
mạng không dây, mạng riêng 
ảo (Virtual Private Net - VPN), 
hệ thống camera hội trường và 
các phòng ban để theo dõi, chỉ 
đạo, chủ trì hội thảo, hội nghị từ 
xa và gần 20 phần mềm quản 
lý ứng dụng. Tất cả cán bộ đều 
sử dụng thành thạo máy tính; 
trưởng, phó các phòng ban 
được trang bị máy tính xách tay.

Đặc biệt, năm 2004, Sở 
KH&CN tỉnh Đồng Nai gây ấn 
tượng với cả nước khi xây dựng 
và ứng dụng thành công mô 

hình văn phòng điện tử E-Office 
và nâng cấp lên thành văn 
phòng di động M-Office.

Đến năm 2005, nhằm mục 
đích hoàn thiện các tính năng 
của ứng dụng văn phòng điện 
tử thông minh, Sở đã triển khai 
nghiên cứu chế tạo khóa thông 
minh, ứng dụng chữ ký điện tử 
đối với văn bản tài liệu. Các tập 
tin gắn kèm khi trao đổi qua 
mạng của Sở đã được ký điện 
tử để xác thực nguyên bản khi 
đưa lên website. Sở Khoa học và 
Công nghệ Đồng Nai trở thành 
đơn vị quản lý nhà nước đầu 
tiên ứng dụng chữ ký điện tử ở 
Việt Nam.

Từ 2005 đến nay, không chỉ 
ứng dụng rất tốt CNTT trong 
hoạt động quản lý hành chính 

Sở Khoa học và công nghệ đoạt cúp vàng Giải thưởng Công nghệ thông tin - 
truyền thông APICTA.
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tại đơn vị, Sở KH&CN Đồng Nai 
còn nghiên cứu, hoàn thiện 
các đề tài khoa học về CNTT để 
mở rộng đối tượng ứng dụng 
và chuyển giao cho nhiều đơn 
vị khác. Nhiều sản phẩm ứng 
dụng CNTT do Sở nghiên cứu, 
xây dựng còn đạt giải thưởng 
quốc tế. Tiêu biểu như sản phẩm 
Cổng an toàn thông tin trên 
công nghệ cách ly phi chuẩn 
(non-standard security portal, 
NSSP) của Sở đã đoạt cúp vàng 
Giải thưởng Công nghệ thông 
tin - Truyền thông Châu Á - Thái 
Bình Dương (APICTA) 2006. 

Năm 2006, để nâng cao chất 
lượng nghiên cứu, ứng dụng 
CNTT, Sở tiến hành thành lập 
Trung tâm phát triển phần 
mềm với chức năng nghiên 
cứu, ứng dụng, phát triển phần 
mềm, cung cấp dịch vụ CNTT, 
đào tạo nguồn nhân lực, ươm 
mầm tài năng phần mềm phục 
vụ chương trình tin học hóa 
hoạt động kinh tế xã hội. 

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao 
năng lực hạ tầng công nghệ 
thông tin của Sở và của Tỉnh, 
năm 2008, Sở đã ký hợp tác với 
trung tâm Điện toán và Truyền 
số liệu Khu vực II-VDC2 xây 

dựng trung tâm tích hợp dữ liệu 
tại Đồng Nai (IDCDongNai).

Tiếp tục hoàn thiện các mô 
hình, ứng dụng CNTT trong 
công tác quản lý nhà nước, 
và đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin cho hệ thống mạng 
máy tính, Sở đã tiến hành xây 
dựng hệ thống an ninh thông 
tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 
27001:2005. Năm 2009, Sở 
được tổ chức DAS (vương quốc 
Anh) cấp chứng nhận Hệ thống 
An toàn Thông tin (ISMS) theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005. 
Hiện nay, Sở đã tiến hành nâng 
cấp lên phiên bản mới là ISO/
IEC 27001:2013. 

 Có thể nói, trải qua quá trình 
đầu tư, phát triển với chiến 
lược, giải pháp thực hiện phù 
hợp, đến nay, một số ứng dụng 
CNTT của Sở KH&CN đang được 
ứng dụng rất tốt trong công tác 
quản lý hành chính như: Quản 
lý điều hành theo mô hình văn 
phòng điện tử; Hệ thống một 
cửa điện tử; Phần mềm chữ ký 
điện tử; Cổng cách ly phi chuẩn 
(NSSP); Cổng thông tin của Sở 
Khoa học và Công Nghệ Đồng 
Nai; Họp Hội đồng khoa học 
công nghệ trực tuyến; Triển 

khai hệ thống VSAT/IP cho các 
xã vùng sâu, vùng xa nhằm 
phổ cập thông tin qua Internet; 
Dịch vụ công trực tuyến; Đạt 
chứng chỉ hệ thống quản lý an 
ninh thông tin theo tiêu chuẩn 
quốc tế ISO/IEC 27001:2005 do 
tổ chức DAS cấp; Trung tâm 
tích hợp dữ liệu (Datacenter); 
Quản lý các dự án và đề tài 
nghiên cứu khoa học; Triển khai 
thành công các điểm thông 
tin khoa học công nghệ tại các 
xã, phường, thị trấn trong tỉnh; 
Triển khai phổ cập tin học cho 
cán bộ phường, xã...

 Nhờ ứng dụng mạnh mẽ 
CNTT giải quyết thủ tục hành 
chính góp phần không chỉ tiết 
kiệm nhân lực, kinh phí trong 
việc in ấn, photocopy nhân bản 
tài liệu, mà quan trọng hơn giúp 
cơ quan rút ngắn thời gian xử 
lý công việc và nâng cao hiệu 
suất, hiệu quả công tác.

Giải quyết thủ tục hành chính 
bằng các công cụ, phương tiện 
hiện đại ứng dụng CNTT còn 
giúp đội ngũ cán bộ, công chức 
giảm bớt thời gian hội họp 
thông qua việc trao đổi ý kiến, 
xử lý công việc ngay trên mạng. 
Khi phát sinh vấn đề cần thảo 
luận không phải chờ đến cuối 
tuần, đầu tuần hoặc triệu tập 
đủ thành phần, không phải mất 
thời gian họp giao ban để kiểm 
điểm công việc định kỳ hàng 
tuần. 

Phát huy triệt để qui chế dân 
chủ cơ sở và thực hiện đầy đủ 
nguyên tắc tập trung dân chủ 
cơ quan bởi các thành viên Ban 
Giám đốc đều được nắm tất cả 
hoạt động của cơ quan; cán bộ 
công chức đều được thông báo 
đầy đủ chủ trương, kết quả điều 
hành của Ban giám đốc... một 
cách nhanh chóng và triệt để; 
các thông báo, biên bản họp 
nội bộ, lịch công tác tuần đều 
được cấp quyền - tạo luồng xử 
lý đến cá nhân, bộ phận có liên 
quan.

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.
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Đảm bảo thông tin đến với 
cán bộ công chức đầy đủ, kịp 
thời. Đồng thời giúp cho Giám 
đốc kiểm soát được tiến độ xử 
lý công việc của trưởng, phó bộ 
phận, từng cán bộ công chức, 
kịp thời đôn đốc các vụ việc bị 
tồn đọng. 

Giúp cho việc theo dõi kết 
quả phúc đáp hoặc các tồn 
đọng của các cơ quan có liên 
quan  khi Sở có yêu cầu đề nghị 
các cơ quan tham gia ý kiến 
hoặc giải quyết yêu cầu quản lý 
của Sở. 

Đảm bảo UBND tỉnh và các 
cơ quan có tham gia vào mạng 
CPNet nhận, lưu trữ, tìm kiếm 
một cách nhanh chóng các 
văn bản có liên quan của Sở 
thông qua sự tích hợp với mạng 
CPNet.  

Thống kê chính xác kết quả 
công tác tháng, quí, năm làm 
căn cứ cho việc bình xét thi đua 
khen thưởng từng cá nhân, bộ 
phận trong cơ quan. 

Xây dựng một hệ thống lưu 
trữ công văn đi và đến theo 
từng bộ hồ sơ, hỗ trợ tìm kiếm 
nhanh chóng công văn đi, đến 
một  cách thông minh, khoa 
học. Một công văn đến có yêu 
cầu giải quyết xong thì kết quả 
giải quyết ngoài việc lưu ở công 
văn đi còn tích hợp vào công 
văn đến để người đọc có thể 
xem biết cả nội dung yêu cầu 
của cơ quan ngoài Sở và nội 
dung xử lý, giải quyết của Sở. 
Ngược lại một công văn đi của 
Sở có yêu cầu bên ngoài giải 
quyết khi có kết quả phúc đáp 
ngoài việc lưu vào công văn đến 
còn được tích hợp vào công văn 
đi để người đọc có thể xem cả 
yêu cầu và kết quả phúc đáp từ 
bên ngoài. 

Giúp cho cán bộ công chức 
giải quyết công việc cơ quan 
không bị giới hạn về thời gian 
và không gian thông qua ứng 
dụng công nghệ mạng LAN 
không dây và mạng riêng ảo.   

Điều quan trọng, quá trình 
kết nối quản lý nhà nước bằng 
ứng dụng CNNT sẽ tạo điều 
kiện cho lãnh đạo Bộ, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh có thể kiểm tra nắm 
tình hình hoạt động của Sở để 
chỉ đạo uốn nắn kịp thời.  Đồng 
thời, mở ra khả năng nắm bắt 
nhu cầu để cung cấp thông tin 
khoa học và công nghệ cho các 
xã vùng sâu, vùng xa kịp thời 
và phù hợp với đặc điểm từng 
khu vực; Tạo ra nhu cầu và môi 
trường cho việc nghiên cứu 
ứng dụng các mô hình an toàn 
mạng và thông tin qua đó từng 
bước tạo được hiệu ứng cao 
làm chuyển biến về nhận thức 
về vai trò và khả năng ứng dụng 
CNTT trong lãnh đạo các cấp.

2. Bài học kinh nghiệm 
thực tiễn đến các nhân tố 
đảm bảo hiệu quả ứng dụng 
CNTT trong cơ quan nhà 
nước tiến đến chính phủ điện 
tử

Những kết quả đạt được 
trong hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng CNTT của Sở KH&CN 
nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
quản lý nhà nước những năm 
qua là có sự ủng hộ và chỉ đạo 
chặt chẽ của Tỉnh ủy và UBND 
tỉnh; sự phối hợp, hợp tác liên 

ngành giữa các cơ quan, đơn vị 
quản lý nhà nước.

Điều cốt lõi là sự cam kết, tâm 
huyết và định hướng của lãnh 
đạo cơ quan và đơn vị, trong 
đó, phải có sự chỉ đạo “quyết 
liệt” của người đứng đầu. Để có 
kết quả cuối cùng, lãnh đạo cơ 
quan cần phải hỗ trợ và ủng hộ 
tuyệt đối, đặc biệt ở cấp quản 
lý. Các lãnh đạo cơ quan phải 
đi đầu để làm gương. Trước khi 
cán bộ công chức, viên chức sử 
dụng, thì người lãnh đạo đã sử 
dụng thành thạo các ứng dụng 
CNTT trong đơn vị của mình.

Thẩm định, lựa chọn giải 
pháp đầu tư dự án CNTT trên 
cơ sở khoa học để đạt hiệu quả 
cao. Khi có yêu cầu cần phải ứng 
dụng CNTT trong hoạt động, 
lãnh đạo cần tổ chức lấy ý kiến 
độc lập, phản biện khác nhau 
của các chuyên gia đầu ngành 
CNTT, trên cơ sở đó sẽ quyết 
định và đưa ra kế hoạch phát 
triển phù hợp, hiệu quả tránh 
đầu tư lãng phí, trùng lắp. Cùng 
với đó là sự quyết tâm thực hiện 
của toàn thể cán bộ công chức, 
viên chức trong đơn vị.

Xây dựng và phát triển nguồn 
nhân lực có trình độ CNTT, nâng 
cao trình độ CNTT của cán bộ 
công chức, viên chức của đơn 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận giải thưởng Sao Khuê năm 2009.
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vị. Thời gian qua, Sở Khoa học 
và Công nghệ Đồng Nai đã 
phát triển nguồn nhân lực theo 
02 hướng: chiều rộng và chiều 
sâu. Trong đó, chiều rộng có 
các chương trình đào tạo tin 
học, nhận thức An ninh thông 
tin cho toàn bộ cán bộ công 
chức, viên chức. Ngoài ra, Sở 
đã tham mưu UNND Tỉnh phê 
duyệt chương trình đào tạo tin 
học cho các cán bộ xã, phường, 
thị trấn trong tỉnh. Một trong 
những nét đặc biệt của chương 
trình đào tạo tin học cho cán 
bộ cơ sở chính là phương pháp 
đào tạo tại chỗ, vừa hiệu quả 
lại tiết kiệm, không phải lo 
chuyện ăn ở, thời gian và chi 
phí đi lại. Những lớp bồi dưỡng 
kiến thức cơ bản sử dụng máy 
tính, kỹ năng sử dụng khai thác 
internet, duyệt web, sử dụng 
email, trao đổi, tìm kiếm thông 
tin... phục vụ lao động sản xuất 
nông nghiệp, nông thôn được 
tổ chức hàng năm. Hiện có gần 
7.000 cán bộ xã, ấp được phổ 
cập tin học, hàng ngàn nông 
dân được hướng dẫn sử dụng 
vi tính và truy cập mạng để tìm 
kiếm thông tin, ứng dụng vào 
sản xuất. 

Về chiều sâu, Sở thành lập 
Trung tâm Phát triển Phần 

mềm nhằm đầu tư xây dựng, 
phát triển nguồn nhân lực có 
trình độ cao về CNTT nhằm 
cung cấp các ứng dụng phục 
vụ nhu cầu quản lý, cũng như 
chuyển giao cho các đơn vị 
khác. Trung tâm Phát triển 
Phần mềm thành lập thêm chi 
nhành tại TP.Hồ Chí Minh để 
thu hút nhân lực có trình độ 
cao.

Đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ 
trong việc ứng dụng CNTT 
vào trong hoạt động quản lý 
một cách cụ thể để thực hiện. 
Đồng thời có chính sách phụ 
cấp cho cán bộ CNTT; chính 
sách khen thưởng trong cơ 
quan về việc ứng dụng CNTT 
trong hoạt động.

Ngoài ra còn có sự phối 
hợp các tổ chức, đoàn thể để 
xây dựng phong trào thi đua 
việc ứng dụng CNTT vào hoạt 
động cơ quan, đơn vị. Tổ chức 
các giải thưởng, hội thi để đẩy 
mạnh phong trào ứng dụng 
CNTT trong hoạt động quản 
lý và sản xuất kinh doanh như: 
Doanh nghiệp ứng dụng hiệu 
quả CNTT trong sản xuất kinh 
doanh, Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật, Chương trình phát huy 
Sáng kiến - Sáng tạo, Lãnh 
đạo phường xã giỏi UDCNTT, 
Cán bộ tuyên giáo UDCNTT, 
Sản phẩm Truyền thông KHCN 
Đồng Nai, Hội thi Giáo viên 
giỏi ứng dụng CNTT trong 
công tác giảng dạy...

Sở hỗ trợ triển khai hệ thống I-Office 
cho Công an tỉnh Đồng Nai.

Hội thảo xây dựng cổng an toàn thông tin cho mô hình Chính phủ điện tử trên công 
nghệ cách ly phi chuẩn.

Bàn giao kết quả 
thử nghiệm đường 
truyền tốc độ cao
từ vệ tinh.
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Trong thời kỳ bùng nổ thông 
tin, sức mạnh của truyền thông 
được khẳng định trên nhiều 
lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, 
xã hội… trong đó có khoa học 
và công nghệ (Kh&CN). Không 
chỉ cung cấp thông tin về những 
thành tựu Kh&CN mới, truyền 
thông Kh&CN còn có vai trò 
truyền tải các cơ chế chính sách 
của Đảng và Nhà nước, là cầu 
nối quan trọng giữa nhà quản 
lý, nhà khoa học với người dân. 

Được thành lập từ năm 2006 
với tên gọi ban đầu là Trung tâm 
Tin học và Thông tin khoa học 
công nghệ Đồng Nai, đến nay 
được đổi tên thành Trung tâm 
Thông tin và Thống kê khoa 
học công nghệ Đồng Nai. Qua 
11 năm thành lập, Trung tâm 
Thông tin và Thống kê khoa 
học công nghệ (Trung tâm) đã 
từng bước khẳng định được vị 
thế, vai trò là cơ quan cung cấp 
thông tin về hoạt động KH&CN 
trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc 
đưa thông tin khoa học công 
nghệ về nông thôn, giúp người 
dân thường xuyên được tiếp 
cận với những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật mới, góp phần tích cực 
trong việc nâng cao đời sống 
của người dân vùng nông thôn 
của tỉnh.

Với phương châm “Đưa 
KH&CN đến tận nhà không để 
nông dân phải đi xa”, “ Thu hẹp 
khoảng cách số giữa thành thị 
và nông thôn”, “Toàn dân tiến 

Không ngừng đổi mới trong hành trình 
đưa thông tin khoa học công nghệ 
đến người dân Kỹ sư - NGuyễN ThàNh ChíN

Giám đốc Trung tâm Thông tin và 
Thống kê Khoa học công nghệ

quân vào mặt trận KH&CN”, 
những năm qua được Sở 
KH&CN giao nhiệm vụ, Trung 
tâm đã thực hiện nhiều mô hình 
hay, sáng tạo để người dân khắp 
nơi trên địa bàn tỉnh được tiếp 
cận với KH&CN nhanh chóng, 
hiệu quả nhất.

Xây dựng mô hình 
Điểm thông tin KH&CN
Mô hình Điểm thông tin 

KH&CN  là một mô hình hiệu 
quả chỉ riêng có ở Đồng Nai. 
Năm 2004, từ 12 Điểm thông tin 
KH&CN được xây dựng thí điểm 
trên địa bàn các xã, phường, 
thị trấn, đến nay đã được phát 
triển và nhân rộng thành 148 
Điểm thông tin KH&CN/171 
xã, phường, thị trấn. Các Điểm 
thông tin KH&CN đi vào hoạt 

động hiệu quả đã góp phần 
thay đổi diện mạo vùng nông 
thôn trên địa bàn tỉnh.

Mỗi Điểm Thông tin KH&CN 
được đầu tư 01 phòng làm việc 
có diện tích khoảng 15 đến 20 
mét vuông, đặt tại UBND xã 
hoặc Trung tâm Học tập cộng 
đồng (hiện nay là Trung tâm 
Văn hóa, Thể thao và Học tập 
cộng đồng). Điểm được đầu tư 
một số trang thiết bị, gồm 02 bộ 
máy vi tính, 01 bộ máy in, loa, 
thiết bị lưu điện, 01 máy chụp 
hình Kỹ thuật số, 01 phần mềm 
văn phòng điện tử, 01 trang 
thông tin điện tử trên Internet 
(website), 100 đĩa CDROM lưu 
phim khoa học; và các trang 
thiết bị văn phòng, như bàn ghế 
vi tính, bàn ghế phục vụ người 
dân tới khai thác thông tin, tủ 

Ký bàn giao Điểm thông tin khoa học công nghệ cho xã Xuân Mỹ.



  40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1977 - 2017)    KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI   19  

Kabel KT  a&s Signwriter  American Sans  Gill Sans KT  Gloria  Iron Gothic  French Vailla  Ong do tre

đựng tài liệu, bảng hiệu ghi tên 
Điểm Thông tin xã/phường. 

Về cơ sở dữ liệu của các Điểm 
thông tin KH&CN hiện nay có 
hơn 60.500 công nghệ nông 
thôn toàn văn, hơn 40.000 câu 
hỏi đáp khoa học, hơn 3.500 
phim khoa học. Đồng thời xây 
dựng các cơ sở dữ liệu chuyên 
đề thiết thực cho người dân, 
như CSDL 200 câu hỏi - đáp  về 
dịch hại trên cây trồng và  cách 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; 
CSDL 21 loại cây ăn trái có lợi thế 
cạnh tranh và xuất khẩu. Không 
dừng lại ở đó hằng năm các 
Điểm thông tin KH&CN được bổ 
sung thêm trên 200 công nghệ 
nông thôn toàn văn mới, hơn 
100 phim khoa học công nghệ 
nông thôn mới, đáp ứng thông 
tin nhu cầu trong nhân dân.

Phải nói rằng, việc thực hiện 
dự án xây dựng và nhân rộng 
Điểm thông tin KH&CN là bước 
đi đột phá trong hoạt động 
KH&CN lâu nay của Sở. Mục 
tiêu của dự án nhằm góp phần 
nâng cao dân trí, nâng cao chất 
lượng đời sống vật chất và tinh 
thần, xóa đói giảm nghèo về tri 
thức cho nhân dân trên địa bàn 
tỉnh. Chính nhờ kho thông tin 
đồ sộ được tích hợp trong thư 
viện điện tử có ở Điểm thông tin 
KH&CN mà nông dân có thể đến 
trực tiếp tìm hiểu, truy cập các 
kiến thức về khoa học kỹ thuật 
phục vụ sản xuất, trồng trọt và 
chăn nuôi.

Trên cơ sở những nguồn dữ 
liệu phong phú, đa dạng đó, 
Điểm Thông tin KH&CN đã đa 
dạng hoá các hình thức cung 
cấp thông tin, những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật cho người 
nông dân. Ngoài việc hướng 
dẫn nông dân truy cập internet, 
tìm hiểu các thông tin tại Điểm, 
cán bộ phụ trách còn thường 
xuyên tổ chức chiếu phim tại 
từng ấp hoặc cho nông dân 
mượn các đĩa phim coi tại nhà 
về các kỹ thuật chăn nuôi, trồng 
trọt …Ngoài ra, còn cung cấp tài 
liệu, báo khoa học cho các đoàn 
thể để phổ biến sâu rộng đến 
người nông dân. Do người nông 
dân thường ít có thời gian để 
đến điểm trực tiếp tìm hiểu về 
kỹ thuật mới, cán bộ phụ trách 
Điểm Thông tin KH&CN đã sáng 
tạo trong việc đưa tiến bộ khoa 
học đến tận tay người nông dân 
trong vùng bằng cách lựa chọn 
những phim khoa học, những 
tài liệu về kỹ thuật trồng trọt, 
chăn nuôi thích hợp, sao chép ra 
và đi đến từng ấp phát và hướng 
dẫn cho người nông dân.

Chị Trần Thị Cẩm Nhung, 
cán bộ quản lý Điểm Thông tin 
KH&CN xã Phú Lộc, huyện Xuân 
Phú cho biết, Điểm thông tin 
KH&CN của xã được thành lập 
năm 2014. Chỉ sau một thời gian 
tuyên truyền qua hệ thống loa 
truyền thanh của xã, ấp, tuyên 
truyền thông qua những cuộc 
họp tổ nhân dân, ấp, nhiều 

người dân đã tìm đến điểm để 
xin được cung cấp những thông 
tin liên quan đến lao động, sản 
xuất mà cụ thể là những quy 
trình, kỹ thuật chăn nuôi, trồng 
trọt mới có hiệu quả, năng 
suất cao, chất lượng tốt. Không 
những thế, hiểu được công việc 
bận bịu của người nông dân, chị 
Nhung còn đến tận những hộ 
nông dân trong xã để tìm hiểu 
họ cần gì để cung cấp thông tin 
cho họ. Nhờ vậy, nhiều nông 
dân trong xã đã thay đổi thói 
quen tập quan canh tác, biết áp 
dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất mang lại hiệu quả cao.

Ông Nguyễn Bảy ở ấp 3 xã 
Phú Lộc, huyện Tân Phú phấn 
khởi chia sẻ: “Vườn cà phê nhà 
tôi đã già cỗi và tôi chỉ biết tranh 
thủ tưới thật nhiều nước để cây 
ra hoa, đậu quả. Cũng biết đến 
Điểm thông tin của xã có cung 
cấp thông tin về những kỹ thuật 
canh tác mới nhưng tôi chả 
có thời gian rảnh mà đến xem. 
Nhưng thật may nhờ có lần cán 
bộ quản lý Điểm thông tin đến 
tận nơi đã cho tôi xem phim 
khoa học về cách cải tạo vườn 
cà phê già cỗi, cách tưới nước 
kết hợp bón phân qua hệ thống 
đường ống và còn dẫn tôi đến 
tham quan trực tiếp một mô 
hình cải tạo cà phê trong xã mà 
tôi đã học hỏi được nhiều điều. 
Hiện tôi đang bắt tay vào cải tạo 
lại vườn cà phê của mình”. 

Anh Lê Văn Hưng ở ấp Xóm 

Tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ.
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Gốc, xã Long An, huyện Long 
Thành nhiều lần được đánh giá 
là hộ sản xuất kinh doanh giỏi 
của huyện. Chỉ với 2,5ha đất 
gieo trồng nhưng ngay từ năm 
2008 nhờ có Điểm thông tin ở 
xã mà anh đã đến học hỏi và 
biết áp dụng khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất nên diện tích đất 
này đã mang đến nguồn thu 
nhập không nhỏ cho gia đình 
anh. Không chỉ thường xuyên 
lên Điểm thông tin của xã truy 
cập internet để tìm hiểu kỹ thuật 
mới mỗi khi có thời gian, mà 
anh còn thường xuyên mượn 
đĩa phim khoa học ở đây về xem 
tại nhà và trình chiếu cho bà con 
trong xóm cùng xem. Anh cho 
biết: “tôi học hỏi được rất nhiều 
kỹ thuật mới từ những đĩa phim 
đó, từ khâu làm đất đến khâu 
chăm bón, thu hoạch quả thực 
khác nhiều so với kinh nghiệm 
trước đây. Từ đó, năng suất gieo 
trồng trên cùng một diện tích 
đất của tôi ngày càng tăng. Cho 
đến nay, tôi vẫn thường xuyên 
đến Điểm thông tin để cập nhật 
kỹ thuật mới áp dụng vào sản 
xuất”.

Không chỉ tích hợp các kiến 
thức về khoa học kỹ thuật phục 
vụ sản xuất nông nghiệp, các 
Điểm thông tin KH&CN còn chứa 
đựng cả “kho” giữ liệu về tất cả 
các kiến thức về đời sống xã hội, 
văn hóa, giáo dục…Do đó, các 
cơ quan, ban ngành, trường học 
trên địa bàn xã hoàn toàn có thể 
truy cập, phục vụ cho sự phát 
triển của địa phương. 

Đa dạng các hình thức 
cung cấp thông tin 
KH&CN cho người dân
Song song với phát triển và 

nhân rộng các Điểm thông tin 
KH&CN, để kịp thời đưa thông 
tin KH&CN đến với tất cả các 
tầng lớp nhân dân trong tỉnh, 
Trung tâm còn thường xuyên tổ 
chức các Chợ công nghệ và thiết 
bị nông thôn ((Techmart) tại các 

huyện, không chỉ giúp người 
dân được “thực mục, sở thị” về 
những thành tựu trong khoa 
học kỹ thuật mới mà còn tạo 
môi trường để người dân được 
giao lưu, học tập, trao đổi kinh 
nghiệm với nhau trong việc ứng 
dụng hiệu quả tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. 
Đến nay, chợ công nghệ và thiết 
bị nông thôn đã được tổ chức 7 
lần.

Đến với chợ công nghệ và 
thiết bị nông thôn, người dân 
được tham quan các gian hàng 
trưng bày các thiết bị công 
nghệ tiên tiến phục vụ cho 
lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn, trong đó tập trung vào 
các ngành công nghệ sinh học, 
công nghệ chăn nuôi, trồng trọt, 
xử lý và bảo quản nông sản sau 
thu hoạch, tổ chức chuyển giao 
giống cây trồng vật nuôi, công 
nghệ ngành chế biến nông lâm 
sản, máy nông nghiệp v.v…

Ngoài việc tham quan tìm 
hiểu và trao đổi, mua bán hàng 
hóa, tại đây sẽ tổ chức các buổi 
hội thảo khoa học giữa các nhà 
khoa học đầu ngành, các nhà 
doanh nghiệp, các nhà sản xuất 
với nông dân ở địa phương. Tại 
đây, nông dân có cơ hội được 
trực tiếp trao đổi với các chuyên 
gia, nhà khoa học về những 
vướng mắc trong sản xuất và 
đời sống; đồng thời để các nhà 
cung cấp công nghệ thiết bị 
hướng dẫn cách sử dụng cũng 

như việc bảo quản sản phẩm 
nhằm phục vụ sản xuất nông 
nghiệp có hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Trung tâm còn 
thường xuyên thực hiện xây 
dựng Tập san KH&CN với định 
kỳ 2 tháng 1 số, mỗi số có số 
lượng khoảng 1.400 cuốn và 
được phát hành rộng rãi đến 
tận địa bàn các xã trên địa bàn 
tỉnh. Nội dung Tập san tập 
trung tuyên truyền, phản ánh 
những nghiên cứu, phát hiện 
mới, những mô hình ứng dụng 
khoa học kỹ thuật hiệu quả trên 
địa bàn tỉnh, những chính sách 
mới về khoa học công nghệ 
của Đảng, Nhà nước nhằm giúp 
người dân nắm bắt được thông 
tin liên quan đến khoa học công 
nghệ kịp thời. Đồng thời biết 
được những mô hình hay, cách 
làm hiệu quả để có thể học hỏi 
ứng dụng nâng cao năng suất, 
chất lượng sản xuất và đời sống. 
Đặc biệt, Tập san còn dành riêng 
mục “Giải đáp thắc mắc” để các 
nhà quản lý, nhà chuyên môn, 
nhà nghiên cứu giải đáp những 
vấn đề, những thắc mắc liên 
quan đến khoa học và công 
nghệ mà người dân quan tâm 
gửi đến.

Ngoài ra, để đưa thông tin 
KH&CN đến với người dân một 
cách nhanh chóng nhất, Trung 
tâm còn thực hiện tuyên truyền 
về khoa học công nghệ trên 
Trang thông tin điện tử của Sở 
bao gồm từ những thông tin 

Lãnh đạo Bộ KH&CN tham quan gian hàng tại Techmart Đồng Nai 2010.
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phục vụ cho công tác lãnh đạo 
chỉ đạo, điều hành; thông tin 
phục vụ nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ; phục 
vụ chuyển giao, đổi mới công 
nghệ; đến những tri thức khoa 
học thường thức gắn liền với đời 
sống hàng ngày của mỗi người 
dân. Nhất là các quan điểm chỉ 
đạo của Đảng và Nhà nước về 
nâng cao nhận thức về KH&CN 
trong mọi tầng lớp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp…

Thành công với các 
phong trào hội thi
“Giải thưởng sản phẩm truyền 

thông khoa học công nghệ” và 
“Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa 
lịch sử Đồng Nai” là 2 trong số 
các Hội thi của Sở KH&CN do 
Trung tâm trực tiếp thực hiện.

Với mục tiêu đẩy mạnh hơn 
nữa công tác truyền thông 
KH&CN, nâng cao nhận thức 
xã hội về đường lối, chủ trương 
của Đảng, pháp luật, chính 
sách của Nhà nước về KH&CN, 
đưa nhanh kết quả nghiên cứu 
vào cuộc sống, sản xuất, kinh 
doanh, từ năm 2010, được sự 
chấp thuận của lãnh đạo Sở 
KH&CN, Trung tâm đã triển 
khai thực hiện Giải thưởng sản 
phẩm truyền thông khoa học 
công nghệ Đồng Nai.

Bám sát những định hướng về 
phát triển khoa học công nghệ, 
những sản phẩm tham gia dự 
thi đã phản ánh phong phú, 
đa dạng về hoạt động khoa 
học và công nghệ trên địa bàn 
toàn tỉnh. Cụ thể, đã giới thiệu 
được các giải pháp kỹ thuật, 
thành tựu về nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN đạt được của các 
cá nhân, tổ chức KH&CN; cơ 
quan, đơn vị và doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đã 
giới thiệu được các gương tiên 
tiến điển hình trong quản lý, 
nghiên cứu và áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
và đời sống diễn ra trên địa bàn 

tỉnh. Giới thiệu được các sáng 
kiến, cải tiến, đổi mới trong 
công tác quản lý nhà nước về 
KH&CN, gồm: Nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ; Sở 
hữu trí tuệ, sáng kiến và cải tiến 
kỹ thuật; An toàn bức xạ; Tiêu 
chuẩn - Đo lường - Chất lượng; 
Thanh tra KH&CN v.v...

Giải thưởng không chỉ thu 
hút sự tham gia của các phóng 
viên, biên tập viên, nhà báo của 
các cơ quan báo chí trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai, các Đài truyền 
thanh huyện, thị xã Long Khánh 
và thành phố Biên Hòa; mà còn 
có sự tham gia tích cực của các 
công chức, viên chức thuộc các 
cơ quan, ban ngành trong tỉnh.

Với việc triển khai định kỳ Giải 
thưởng sản phẩm truyền thông 
khoa học và công nghệ Đồng 
Nai từ 2010 đến nay, hoạt động 
truyền thông về khoa học công 
nghệ trên địa bàn tỉnh được 
tăng cường; nhiều mô hình ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
hiệu quả đã được phổ biến nhân 
rộng; nhiều kỹ thuật mới, công 
nghệ mới đã được giới thiệu; 
nhiều gương điển hình được 
giới thiệu và nhiều kiến nghị đề 
xuất đã được ghi nhận…

Không chỉ thành công với Giải 
thưởng Sản phẩm truyền thông 
khoa học công nghệ, Hội thi 
Tìm hiểu giá trị văn hóa - lịch sử 
Đồng Nai cũng thu được những 
kết quả rực rỡ. Đến nay, sau 6 
năm tổ chức, Hội thi đã thu hút 
đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham dự. Từ cán bộ, công 
chức, viên chức làm việc tại các 
cơ quan nhà nước, lực lượng 
vũ trang cho đến người kinh 
doanh, hay hội viên Hội Người 
cao tuổi, Hội Cựu chiến binh. Và 
đặc biệt là có sự tham gia đông 
đảo của các thí sinh là học sinh, 
sinh viên, đoàn viên.

Với chủ đề tìm hiểu về những 
giá trị văn hóa – lịch sử Đồng 
Nai, hội thi đã mở đầu bằng 
những câu hỏi mang tính chất 
khuyến khích thí sinh tìm đọc 
những tập sách về văn hóa, lịch 
sử, con người Đồng Nai. Những 
năm tiếp theo, hội thi tập trung 
đi sâu vào tìm hiểu những di 
tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh, cấp 
quốc gia và các nhân vật lịch sử 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hội 
thi không chỉ khuyến khích thí 
sinh tìm đọc các tài liệu sẵn có 
mà còn bắt buộc các thí sinh dự 
thi phải đến tận nơi có di tích, có 
dấu ấn nhân vật lịch sử để tìm 
hiểu. Vì thế mà các bài dự thi 
đều có cảm nhận sâu sắc, đồng 
thời đưa ra nhiều kiến nghị, giải 
pháp để phát huy, giữ gìn các 
giá trị văn hóa - lịch sử Đồng Nai 
trong tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. 

Hội thi đã tạo cơ hội để các 
tầng lớp nhân dân trong tỉnh 
tiếp tục thể hiện tính sáng tạo, 
phát hiện, tìm tòi, nghiên cứu 
sưu tầm tài liệu, tranh ảnh và 
thể hiện tư duy độc lập, nhận 
định độc lập của mình về những 
giá trị văn hóa lịch sử đặc sắc 
của Đồng Nai, qua đó đẩy mạnh 
tuyên truyền, giáo dục những 
giá trị truyền thống tốt đẹp đến 
đông đảo tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh, nhất là các thế hệ trẻ.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải hội thi Giải 
thưởng sản phẩm truyền thông khoa học công 
nghệ năm 2016.



22    KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI  40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1977 - 2017)

Kabel KT  a&s Signwriter  American Sans  Gill Sans KT  Gloria  Iron Gothic  French Vailla  Ong do tre

Với mục tiêu nâng cao năng 
suất, chất lượng các sản phẩm 
nông nghiệp và tăng khả 
năng cạnh tranh cho nông sản 
hàng hóa, đồng thời góp phần 
nâng cao thu nhập cho nông 
dân, hướng đến đưa nền nông 
nghiệp của tỉnh phát triển một 
cách an toàn và bền vững, cuối 
năm 2008, uBND tỉnh Đồng Nai 
đã chính thức phê duyệt quyết 
định thành lập Trung tâm Ứng 
dụng công nghệ sinh học Đồng 
Nai (xã Xuân Đường, huyện Cẩm 
mỹ) với tổng diện tích 208 ha. 
Đến nay, sau gần 10 năm hình 
thành và phát triển, từ diện mạo 
của một vùng đất hoang vu, đồi 
núi khô cằn đã xuất hiện nhiều 
mô hình nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, với hệ thống hạ 
tầng đang dần được hoàn thiện. 
Đây là nền tảng và là bước khởi 
đầu cho việc xây dựng Khu Công 
nghệ cao chuyên ngành công 
nghệ sinh học.

Nhiều mô hình, đề tài,  
dự án ứng dụng công 
nghệ cao
Những ngày đầu năm 2017, 

thời tiết trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai đang trong cao 
điểm mùa khô, nhiều vùng 
đất đã bị khô hạn do hiện 
tượng bến đổi khí hậu gây ra. 
Hơn ai hết, những người nông 
dân rất mong muốn được tận 
mắt chứng kiến các mô hình 
nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao vừa đem lại hiệu 

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất:

Bước tiến của tương lai
ThS. NGuyễN QuaNG TuấN

Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai

quả kinh tế cao, vừa góp phần 
thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Hơn 100 nông dân trong tỉnh 
đã được Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn phối 
hợp với Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học Đồng Nai 
tổ chức tham quan các mô 
hình nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao đang được 
triển khai tại Trung tâm. 

“Trên diện tích 1.000m2, 
nếu  trồng dưa lưới trong nhà 
màng trên nền đất ứng dụng 
công nghệ tưới nhỏ giọt của 
Israel, nông dân sẽ thu về 
57,5 triệu đồng, trong khi chi 
phí bỏ ra khoảng 43,7 triệu 
đồng, lợi nhuận ước đạt 13,7 
triệu đồng/1.000 m2. Đặc biệt, 
dưa lưới nếu trồng trong nhà 
màng có thể trồng quanh 
năm (khoảng 3-4 vụ/năm), 
nên lợi nhuận thu về rất lớn. 
Tính ra, mỗi hécta trồng dưa 
lưới trong nhà màng, thu 

nhập có thể đạt cả tỷ đồng/
năm. Đặc biệt, ứng dụng công 
nghệ tưới nhỏ giọt tiết kiệm 
rất nhiều nước tưới, nhất là 
trong điều kiện nắng nóng 
nhiều ngày hiện nay”.

Theo Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học Đồng 
Nai, với mục đích xây dựng 
các mô hình thực nghiệm để 
chuyển giao kết quả nghiên 
cứu đến nông dân, thời gian 
qua, Trung tâm đã và đang 
triển khai nhiều mô hình 
thực nghiệm ứng dụng công 
nghệ cao trong lĩnh vực nông 
nghiệp như: trồng dưa lưới, 
cà chua, ớt trong nhà màng; 
trồng cây siêu cao lương để 
sản xuất thức ăn chăn nuôi 
và viên nén sinh học; các mô 
hình nhân giống vật nuôi quý, 
hiếm…Đặc biệt đến nay, một 
số kết quả nghiên cứu đã được 
chuyển giao cho nông dân để 
áp dụng vào thực tế sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung tâm Ứng dụng CNSH Đồng Nai năm 2015.
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Trong quá trình nghiên cứu, 
Trung tâm Ứng dụng công 
nghệ sinh học Đồng Nai đã 
chọn được 2 giống cà chua 
trái lớn có năng suất cao trồng 
trong nhà màng, phù hợp với 
điều kiện khí hậu Đồng Nai, 
gồm giống Doufu RZ với năng 
suất thí nghiệm đạt hơn 95 
tấn/ha và giống Attiya RZ với 
năng suất đạt hơn 99 tấn/ha; 
đồng thời chọn được 1 giống 
cà chua trái nhỏ năng suất cao 
là giống Piccota RZ với năng 
suất thí nghiệm đạt hơn 50 
tấn/ha.

Đến thời điểm này, Trung 
tâm Ứng dụng công nghệ 
sinh học Đồng Nai đã thu hút 
được 9 doanh nghiệp đầu tư, 
trong đó có 4 doanh nghiệp 
đã triển khai dự án, 5 doanh 
nghiệp khác đang thực hiện 
thủ tục đầu tư. Trong 9 doanh 
nghiệp đầu tư vào Trung tâm, 
có 2 doanh nghiệp chế biến 
nông sản gắn với đầu tư phát 
triển vùng nguyên liệu tại địa 
phương. Các doanh nghiệp đã 
sản xuất 42 sản phẩm giống 

cây trồng (hạt giống rau F1) 
gồm: Khổ qua, dưa leo, bí 
đỏ, mướp hương, đậu bắp, 
cà chua, ớt, bí đao, đậu các 
loại (đậu đũa, cove, đậu xanh, 
đậu nành…), rau mùi và thảo 
dược các loại (húng quế, quế 
tây, bạc hà, cỏ ngọt…), trong 
đó xuất khẩu sang Myanma 
giống đậu xanh VINO 79 và 
sang Philippin giống khổ qua 
galaxy, dưa leo VINO 302. 
Sản phẩm rau củ quả tươi có 
chứng nhận Global GAP do 
Control Union (Anh Quốc) cấp 
từ tháng 4/2014.Trà thảo mộc 
Panas Karantina được bộ Y Tế 
cấp phép lưu hành toàn quốc 
từ tháng 6/2014 và đạt chứng 
nhận Global GAP.

Đặc biệt, đến nay Trung 
tâm đã và đang triển khai 20 
dự án, đề tài nghiên cứu thực 
nghiệm, thử nghiệm các mô 
hình ứng dụng công nghệ 
cao trong nông nghiệp. Ngoài 
ra, với mục tiêu sẽ chuyển 
giao quy trình chăn nuôi các 
loài vật nuôi có giá trị kinh tế 
cao đến nông dân, Trung tâm 

hiện đã xây dựng được nhiều 
mô hình và quy trình chăn 
nuôi các loại động vật phi 
truyền thống, có giá trị kinh 
tế cao theo quy mô nuôi gia 
đình như: chồn, heo rừng, dúi, 
chim trĩ, bò Úc…

Bên cạnh đó, Trung tâm đã 
thực nghiệm đánh giá lựa 
chọn được được giống, quy 
trình, giá thể trồng của 17 dưa 
lê vân lưới, 8 giống dưa leo có 
năng suất và chất lượng cao, 
đã có sản lượng dưa lê vân 
lưới để thăm dò thị trường và 
sản xuất hạt giống F1 dưa leo.

“Nhiều đề tài nghiên cứu 
khoa học của các kỹ sư nơi 
đây đã cho kết quả hết sức 
khả quan như: mô hình trồng 
dưa lưới VietGap; trồng thử 
nghiệm và tuyển chọn các 
giống rau ăn trái, rau ăn lá, sản 
xuất nấm, hoa lan cắt cành; 
nuôi chồn, dúi mốc... đã được 
chuyển giao cho các công ty 
và nông dân trong và ngoài 
tỉnh”.Để nông dân có điều 
kiện tìm hiểu về các mô hình 
ứng dụng công nghệ sinh học 
và gặp go84 các nhà khoa 
học, Sở KH&CN đã tổ chức 
Ngày hội ruộng đồng hàng 
năm tại Trung tâm ứng dụng 
công nghệ sinh học Đồng Nai.

Nền tảng xây dựng 
Khu công nghệ cao công 
nghệ sinh học
Trung tâm Ứng dụng công 

nghệ sinh học Đồng Nai 
được thành lập năm 2008 
theo Quyết định số 3911/QĐ-
UBND ngày  21 tháng 11 năm 
2008 của UBND tỉnh Đồng Nai. 
Đây là vị trí tâm điểm của các 
trục giao thông quan trọng 
trong chiến lược phát triển 
của vùng kinh tế trọng điểm 
phía Nam, có vị trí thuận lợi cả 
về đường bộ, đường biển và 
đường hàng không (khi sân 
bay quốc tế Long Thành được 
triển khai) để thu hút nhà đầu 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tham quan các mô hình ứng dụng công nghệ sinh học 
tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học.
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tư. Trung tâm là bước khởi đầu 
cho việc xây dựng Khu Công 
nghệ cao công nghệ sinh học 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt. Trung tâm được 
xây dựng đáp ứng chức năng 
hạt nhân của một Khu công 
nghệ cao chuyên ngành công 
nghệ sinh học và một đô thị 
khoa học trong tương lai, là 
nơi nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ sinh học hiện 
đại trong nông nghiệp, thực 
phẩm, y tế và môi trường và 
phát triển theo mô hình huy 
động nguồn lực khoa học 
trong và ngoài nước.

Trung tâm Ứng dụng công 
nghệ sinh học Đồng Nai bắt 
đầu khởi động từ cuối năm 
2010 và trong năm 2011 
thực hiện Nghị quyết 11 của 
Chính phủ về kiềm chế lạm 
phát,  ổn định kinh tế vĩ mô 
nên việc triển khai đầu tư 
tạm thời dừng lại. Bước sang 
năm 2012, dự án được khởi 
động lại và trong điều kiện 
khó khăn về kinh phí, Trung 
tâm gác lại việc xây dựng văn 
phòng làm việc, lựa chọn ưu 
tiên tập trung đầu tư trước 
cho việc xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật cấp thiết nhất. Song 
song với đầu tư hạ tầng kỹ 
thuật cấp bách, Trung tâm 
đã triển khai các dự án thử 
nghiệm, thực nghiệm và mô 
hình nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ 
sinh học. Đến nay, nhiều đề 
tài, dự án đã mang lại kết 
quả khả quan và đang được 
chuyển giao cho nông dân.

Đặc biệt, ngày 24-5-2016, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 865/
QĐTTg về việc thành lập Khu 
công nghệ cao công nghệ 
sinh học Đồng Nai trực thuộc  
UBND tỉnh Đồng Nai trên nền 
tảng là Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học. Khu Công 
nghệ cao công nghệ sinh 

học Đồng Nai có chức năng: 
Nghiên cứu, ươm tạo, phát 
triển, chuyển giao, ứng dụng 
công nghệ cao trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học; đào tạo 
nhân lực công nghệ cao trong 
lĩnh vực công nghệ sinh học; 
ươm tạo doanh nghiệp công 
nghệ cao trong lĩnh vực công 
nghệ sinh học; sản xuất và 
kinh doanh sản phẩm công 
nghệ cao, cung ứng dịch vụ 
công nghệ cao trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học.

Với chức năng được giao, 
Khu công nghệ cao công 
nghệ sinh học sẽ là nơi hội 
tụ của các công ty chuyên 
sản xuất nghiên cứu về công 
nghệ sinh học, nông học. Cuối 
tháng 11-2016, Ban quản lý 
Khu Công nghệ cao sinh học 

Đồng Nai trực thuộc UBND 
tỉnh cũng đã được thành lập. 
Hiện Khu công nghệ cao công 
nghệ sinh học đang gấp rút 
đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng nhằm phục vụ cho công 
tác nghiên cứu cũng như thu 
hút nhà đầu tư. Đặc biệt, với 
cơ chế đặc thù của Khu công 
nghệ cao công nghệ sinh học, 
tất cả doanh nghiệp đầu tư có 
yếu tố công nghệ cao sẽ được 
hưởng mọi chính sách ưu đãi 
của Nhà nước chứ không phải 
xin ưu đãi riêng cho từng dự 
án như trước đây. Đây là một 
cơ hội thuận lợi rất lớn cho 
các doanh nghiệp, tạo tiền đề 
phát triển vững chắc và nâng 
cao tính cạnh tranh trong sản 
xuất nông nghiệp trong thời 
gian tới.

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

Trong chuyến thăm Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai năm 2015, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà Trung 
tâm đã thực hiện và cho rằng những trung tâm như vậy cần nhân rộng ra ở các 
địa phương khác trên cả nước, trong đó, tập trung vào việc tiếp nhận, ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp hiện đại cho nông dân.
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Sau hơn 10 năm triển khai 
Chương trình đào tạo sau đại 
học thuộc Chương trình tổng 
thể đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực tỉnh Đồng Nai, Chương 
trình đã có những thành quả 
vượt bậc, tạo bước đột phá 
về cả số lượng và chất lượng, 
góp phần phát triển bền vững 
nguồn nhân lực khoa học và 
công nghệ của tỉnh, nâng cao 
hiệu quả đào tạo phục vụ yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa nền kinh tế tỉnh Đồng Nai.

Kết quả của  
Chương trình
Từ năm 2007 đến nay, 

Chương trình đã tuyển chọn 
được 2001 ứng viên tham 
gia. Đặc biệt, giai đoạn 2010-
2015, Chương trình đã tuyển 
chọn được 1646 học viên 
tham gia, đạt 179% so với kế 
hoạch cả giai đoạn. Trong đó, 
một số đối tượng đạt vượt 
cả kế hoạch giai đoạn 2011-
2015 như:  Đào tạo tiến sĩ 
đạt 565%; Đào tạo thạc sĩ đạt 
199% (thạc sĩ trong nước đạt 
206%; thạc sĩ nước ngoài và 
liên kết với nước ngoài đạt 
155%). 

Giai đoạn 2006-2010 tổng 
số học viên tham gia Chương 
trình là 355 người, giai đoạn 
2011-2015 số học viên tham 
gia là 1646 bằng 463% giai 
đoạn 2006-2010. Trong đó, 
giai đoạn 2011-2015 học 

Chương trình đào tạo sau đại học:

Phát triển bền vững nguồn nhân lực
khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai

ThS.ĐoàN Đại NGọC ĐiệP
Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học

viên có trình độ tiến sĩ tăng 
nhanh, từ 12 học viên trong 
giai đoạn 2006-2010 tăng 
lên 142 học viên trong giai 
đoạn 2011-2015. Triển vọng 
2016-2020 học viên tham gia 
Chương trình trình độ tiến sĩ 
sẽ tăng nhanh hơn vì theo 
kết quả khảo sát của Chương 
trình có 160 người tốt nghiệp 
thạc sĩ có nguyện vọng học 
tiếp tiến sĩ.

Giai đoạn 2011-2015 số 
lượng học viên thuộc lĩnh 
vực khoa học giáo dục - đào 
tạo chiếm tỷ lệ cao nhất 
trong các ngành (27,2%), 
tiếp theo là các ngành khoa 
học tự nhiên (18,7%), khoa 
học y dược (14,9%), và khoa 
học kỹ thuật (12,6%). Chương 

trình đã đi đúng hướng, đúng 
mục tiêu đã đặt ra là ưu tiên 
đào tạo cho lĩnh vực về giáo 
dục đào tạo, y tế, khoa học tự 
nhiên và khoa học kỹ thuật, 
là những lĩnh vực quan trọng 
trong cơ cấu nhân lực khoa 
học và công nghệ, mà tỉnh có 
nhu cầu. 

Về cơ cấu giới tính, giai 
đoạn 2006-2010 số học viên 
nam chiếm 58,9 % và nữ là 
41 %, giai đoạn 2011-2015 số 
học viên nam chiếm 58,9% và 
học viên nữ chiếm 41% . 

Về cơ cấu tuổi, học viên trẻ 
chiếm tỷ lệ cao: dưới 30 tuổi 
chiếm 23,85%, từ 31 đến 40 
tuổi chiếm 56% trên 40 tuổi 
chiếm 20%. Như vậy, đại bộ 
phận học viên của Chương 

Bảng so sánh số lượng học viên tham gia Chương trình
giai đoạn 2011-2015 và 2006-2010.
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Ngành đào tạo

2006 - 2010 2011 - 2015 2006 - 2015
Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu (%) Số lượng Cơ cấu 

(%)
Khoa học tự nhiên 60 17,52 309 18,8 369 18,7
Khoa học kỹ thuật 62 17,82 208 12,6 270 12,6
Khoa học giáo dục 60 17,24 447 27,2 507 27,2
Khoa học y dược 128 34,2 246 14,9 374 15

Khoa học nông nghiệp 10 2,87 64 3,9 74 3,88
Khoa học pháp lý 4 1,14 126 7,7 130 7,65
Khoa học xã hội – nhân văn 9 2,58 47 2,9 56 2,85
Kinh tế - Quản lý 22 6,6 136 8,3 158 8,26
Khoa học quân sự 0 0 63 3,8 63 3,8
Tổng số 355 100 1646 100 2001 100

Bảng cơ cấu chuyên ngành đào tạo các giai đoạn

trình có cơ hội phục vụ công 
tác với thời gian lâu dài.

Hiệu quả của  
Chương trình
Chương trình đã đạt được 

những kết quả đáng kể trong 
việc đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực, góp phần 
nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực của tỉnh Đồng Nai. 
Chương trình tập trung đào 
tạo phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao, hình thành 
đội ngũ chuyên gia giỏi đầu 
ngành, ở lĩnh vực mũi nhọn 
mà nhu cầu tỉnh còn thiếu. 

Số học viên tốt nghiệp với 
chất lượng học tập cao và số 
học viên sau khi tốt nghiệp về 
công tác đều thể hiện được 
khả năng đáp ứng với công 
việc cao hơn, hiệu quả công 
việc tốt hơn. Tổng số học viên 
đã hoàn thành Chương trình 
đến thời điểm hiện nay là 
1285 học viên, trong đó (xem 
biểu đồ):

Kết quả học tập của học 
viên từ năm 2007 đến 
2016
Sau khi tốt nghiệp về công 

tác tại đơn vị, các học viên 

đã thể hiện được năng lực và 
hiệu quả công việc tốt hơn, 
đóng góp lớn cho sự phát 
triển của cơ quan, đơn vị, và 
góp phần chung cho sự phát 
triển của tỉnh, nhiều học viên 
được bổ nhiệm và quy hoạch 
vào những vị trí cao hơn:

- Bổ nhiệm chức vụ cao hơn 
156 người (17 người được bổ 
nhiệm giám đốc bệnh viện, 
trung tâm; 16 người được bổ 
nhiệm phó giám đốc bệnh 
viện, trung tâm; 54 người 
được bổ nhiệm trưởng phòng 
cấp sở, cấp huyện; 69 được bổ 
nhiệm phó trưởng phòng cấp 
sở, cấp huyện). 

- Quy hoạch vào chức vụ cao 
hơn 245 người (28 người được 
quy hoạch giám đốc bệnh 
viện, trung tâm; 36 người 

được quy hoạch phó giám 
đốc bệnh viện, trung tâm; 64 
người được quy hoạch trưởng 
phòng cấp sở, cấp huyện; 62 
người được quy hoạch phó 
trưởng phòng cấp sở, cấp 
huyện và các vị trí khác).

- Học viên tham gia chương 
trình có tuổi đời dưới 40 tuổi 
chiếm tỷ lệ 79,85%, đây là 
nguồn nhân lực sẽ có trình độ 
chuyên môn cao trong những 
năm tới khi có thời gian tích 
lũy kinh nghiệm công tác và 
học thêm với trình độ cao 
hơn.

- 01 học viên đã được công 
nhận thành viên Ban Giám 
khảo Giải thưởng CNTT - Châu 
Á Thái Bình Dương.

- Đặc biệt, 01 học viên (chị 
Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi 
cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng Đồng 
Nai) là 01 trong 10 cá nhân 
và 6 tập thể được Quỹ giải 
thưởng tài năng nữ Việt Nam 
(thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam) xét trao giải Phụ nữ 
Việt Nam năm 2016.

- 61 học viên đạt giải cao 
trong Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật của tỉnh Đồng Nai năm 
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2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
và 2016.

- 12 học viên đã đảm nhận 
vai trò chủ nhiệm và trên 
50 học viên tham gia đề tài 
nghiên cứu khoa học công 
nghệ cấp tỉnh tập trung ở 
lĩnh vực CNTT, Công nghệ 
sinh học và cơ điện tử, trong 
đó đã nghiên cứu sản xuất 
thành công cà phê chồn, 
khảo nghiệm thành công các 
giống dưa lưới, dưa leo phù 
hợp với mô hình công nghệ 
cao trong nhà màng; Thiết kế, 
chế tạo cân ô tô dạng modul 
sử dụng cho nền đất yếu; 
Thiết kế hệ thống kiểm định 
taximet; Thiết kế thiết bị kẹp 
đa năng phục vụ cho kiểm 
định an toàn; Xác lập phông 
phóng xạ trên các huyện của 
tỉnh Đồng Nai.

Định hướng đào tạo
Chương trình chỉ tập trung 

đào tạo nhân lực khoa học 
công nghệ trình độ cao, chất 
lượng cao, hình thành đội 
ngũ chuyên gia giỏi: đào tạo 
trong nước và nước ngoài 
bậc tiến sĩ, đào tạo thạc sỹ 
ở nước ngoài và trong nước 
trong các lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật và khoa học tự 
nhiên; bác sỹ chuyên khoa 1 
và chuyên khoa 2; học sinh 
giỏi xuất sắc (đối tượng tạo 
nguồn).

Để phát huy hiệu quả 
Chương trình trong thời 
gian tới, một số giải pháp  
tập trung đào tạo phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao, hình thành đội ngũ 
chuyên gia giỏi đầu ngành, 
ở lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh:

- Phát triển mạnh nguồn 
nhân lực khoa học và công 
nghệ trình độ cao, chất 
lượng cao; xây dựng cơ chế, 
chính sách thu hút, đào tạo, 
sử dụng, trọng dụng nguồn 
nhân lực khoa học và công 

nghệ theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ X.

- Xây dựng kế hoạch đào 
tạo nhân lực làm công tác 
quản lý về khoa học và công 
nghệ; đào tạo nhân lực khoa 
học công nghệ làm việc trong 
hệ thống chính trị và các đơn 
vị sự nghiệp công lập của 
tỉnh theo các lĩnh vực: khoa 
học nông nghiệp, khoa học 
y - dược, khoa học Kỹ thuật 
và công nghiệp, khoa học 
tự nhiên, khao học giáo dục, 
khoa học xã hội và nhân văn. 
Trong đó, tập trung lĩnh vực 
khoa học và công nghệ mũi 
nhọn tỉnh cần ưu tiên.

- Có chính sách ưu tiên, đãi 
ngộ đối với các học viên đã 
hoàn tất chương trình đào 
tạo ở nước ngoài, cụ thể như: 
đối với sinh viên sau khi hoàn 
tất chương trình đại học ở 
nước ngoài có thể được học 
tiếp lên bậc thạc sĩ, tiến sĩ 
và khi hoàn thành khoá học 
về công tác tại tỉnh nhà sẽ 
được bố trí công việc phù 

hợp. Đối với cán bộ đã hoàn 
tất chương trình đào tạo thạc 
sĩ ở nước ngoài thì sẽ được 
xếp vào diện quy hoạch, bổ 
nhiệm phù hợp năng lực và 
chuyên môn đào tạo.

- Tăng cường việc tuyên 
truyền sâu rộng chủ trương 
khuyến học, khuyến tài của 
tỉnh để các đối tượng đủ điều 
kiện có thể tiếp cận và tham 
gia chương trình. Tạo điều 
kiện cho học viên nghèo hiếu 
học có cơ hội học tập nâng 
cao trình độ phục vụ lâu dài 
trong bộ máy quản lý hành 
chính nhà nước và các tổ 
chức kinh tế, chính trị xã hội.

- Định hướng phân bổ, sử 
dụng hiệu quả nhân lực sau 
đào tạo, trong đó có sự kết 
hợp giữa chính sách đào tạo 
với thu hút, sử dụng và các 
chính sách đãi ngộ khác của 
tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp 
giữa các cấp, các ngành trong 
việc giới thiệu ứng cử viên 
tham gia chương trình.

 Họp mặt và khen thưởng các học viên xuất sắc của chương trình.
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Quan điểm của Đảng ta về 
nhân lực khoa học và công 
nghệ (Kh&CN) đã được khẳng 
định ngay từ những năm đầu 
tiên Việt Nam giành được độc 
lập. Chủ tịch hồ Chí minh là tấm 
gương về trọng dụng nhân tài 
khoa học, đặc biệt quan tâm 
tới việc tạo điều kiện và môi 
trường làm việc tốt nhất cho 
các nhân tài hoạt động khoa 
học. Theo Người, phát hiện 
nhân tài đã khó nhưng việc khó 
hơn là làm thế nào để đức tài 
của họ được phát huy cao nhất 
trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ 6 (khóa 
XI) đã nhận định “Nhân lực 
KH&CN là tài nguyên vô giá 
của đất nước; trí thức KHCN 
là nguồn lực đặc biệt quan 
trọng trong phát triển kinh 
tế tri thức”; Điều này đã thể 
hiện rõ nhận thức của Đảng 
và Nhà nước ta về tầm quan 
trọng của KH&CN và xuất phát 
từ tình hình thực tế, cùng 
với việc tiếp tục khẳng định 
KH&CN là quốc sách hàng 
đầu; Đồng thời đã đề ra mục 
tiêu: “Hình thành đồng bộ đội 
ngũ cán bộ KH&CN có trình 
độ cao, tâm huyết, trung thực, 
tận tụy. Phát triển các tổ chức, 
tập thể KH&CN mạnh, các nhà 
khoa học đầu ngành. Số cán 
bộ KH&CN nghiên cứu và phát 
triển đạt mức 11 người trên 1 

Phát triển nguồn nhân lực khoa học 
và công nghệ phục vụ công cuộc đổi mới 

của tỉnh Đồng Nai ThS.NGuyễN VăN ViệN
Chánh văn phòng Sở Kh&CN

vạn dân; tăng nhanh số lượng 
các công trình được công bố 
quốc tế và số lượng các sáng 
chế được bảo hộ trong nước 
và ở nước ngoài”.

Hiện trạng nguồn nhân lực 
khoa học và công nghệ của 
tỉnh Đồng Nai những năm gần 
đây tuy có tăng về lượng và 
chất nhưng vẫn chưa đáp ứng 
được sự phát triển kinh tế xã 
hội và chưa tương xứng với vai 
trò, vị trí của tỉnh trong vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam. 
Một bộ phận lớn sinh viên 
xuất sắc, giỏi được đào tạo từ 
các trường đại học có uy tín 
trong và ngoài nước không về 
địa phương làm việc  mà ở lại 
Thành phố Hồ Chí Minh hoặc 
các thành phố lớn khác. Vì vậy, 
địa phương chưa quy tụ được 
nhiều những nhân lực khoa 
học và công nghệ có trình độ 
cao, có khả năng nghiên cứu 

khoa học tốt. Đồng Nai hiện 
đang còn thiếu cán bộ khoa 
học - kĩ thuật đầu đàn. 

Đánh giá đúng vai trò và 
tầm quan trọng của nguồn 
nhân lực chất lượng cao đối 
với quá trình thực hiện các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa 
đất nước trên địa bàn tỉnh, 
UBND tỉnh Đồng Nai đã xây 
dựng và ban hành Quyết định 
quy hoạch phát triển nhân 
lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 
2011 - 2020, đây là một trong 
những khâu đột phá quan 
trọng trong việc phát triển 
kinh tế - xã hội, nhằm tạo ra 
đội ngũ nhân lực phục vụ cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, bảo đảm kinh tế 
tăng trưởng và bền vững.

Bên cạnh việc thúc đẩy phát 
triển nguồn nhân lực có trình 

Đồng Nai tôn vinh trí thức tiêu biểu.
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độ cao tại Đồng Nai nhằm đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh trong thời 
gian tới; việc xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức đang thực thi chức năng 
quản lý nhà nước trong lĩnh 
vực khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh có trình độ 
cao để đáp ứng được yêu cầu 
nhiệm vụ cũng được tỉnh hết 
sức quan tâm. Năm 2003, Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Đồng Nai được hình thành 
mới trên cơ sở tách chức 
năng quản lý nhà nước về 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. Lúc đó, tổng số cán 
bộ, công chức, viên chức của 
Sở giảm xuống còn trên 30 
người, với tuổi đời bình quân 
trên 45, trong đó chỉ có 02 cán 
bộ có trình độ Thạc sỹ, còn lại 
hầu hết là trình độ cử nhân 
trở xuống. Để khắc phục với 
những khó khăn ban đầu trên, 
Sở Khoa học và Công nghệ đã 
có bước phát triển theo yêu 
cầu đổi mới mang tính đột 
phá nhằm từng bước phát 

huy vai trò then chốt, nền 
tảng và động lực đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá và phát triển bền vững; 
trong đó yếu tố con người 
được quan tâm và đặt lên vị trí 
hàng đầu; từ đó đưa hình ảnh 
Đồng Nai trở thành một trong 
những địa phương có hoạt 
động khoa học và công nghệ 
đứng đầu trong cả nước, đặc 
biệt trong các lĩnh vực như 
công nghệ thông tin, công 
nghệ sinh học và phát triển 
nguồn nhân lực.

Giải pháp chung của 
tỉnh Đồng Nai
Quy hoạch phát triển nhân 

lực KH&CN trình độ cao nhằm 
đáp ứng cho quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
là một trong những khâu đột 
phá quan trọng trong việc 
phát triển kinh tế - xã hội, 
nhằm tạo ra đội ngũ nhân 
lực phục vụ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, góp phần 
bảo đảm an sinh xã hội, kinh 
tế tăng trưởng nhanh và 
bền vững. Ngày 07/10/2016 
UBND tỉnh Đồng Nai đã ban 
hành Quyết định số 3262/QĐ-

UBND về việc phê duyệt Quy 
hoạch phát triển khoa học và 
công nghệ tỉnh Đồng Nai đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030. Trong đó nội dung quy 
hoạch phát triển nguồn nhân 
lực KH&CN được gắn kết chặt 
chẽ, đồng bộ với quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội; 
đáp ứng nhu cầu phát triển 
chung của địa phương và của 
đất nước tới năm 2020 và tầm 
nhìn năm 2030. Tuy nhiên, 
bên cạnh đó, trong thời gian 
tới để tiếp tục tạo đà phát 
triển nguồn nhân lực khoa 
học và công nghệ, Đồng Nai 
cần thực hiện thêm một số 
giải pháp đồng bộ như:

- Cần hình thành một mạng 
lưới tổ chức KH&CN trong các 
ngành. Xây dựng Quy hoạch 
phát triển nhân lực KH&CN 
trong từng mốc thời gian cụ 
thể để có kế hoạch triển khai 
đào tạo. 

- Tăng cường thiết lập mối 
quan hệ ổn định giữa doanh 
nghiệp - nhà khoa học và 
nhà nông, bao gồm mạng 
lưới chuyên gia, để phát triển 
nguồn cung cấp và tìm đầu ra 
cho các sản phẩm khoa học và 
công nghệ. 

- Tiếp tục phát huy và tăng 
cường việc tuyên truyền các 
hoạt động KH&CN thông qua 
các các phong trào hội thi 
hàng năm bằng hình thức tôn 
vinh các cá nhân, tập thể điển 
hình trong KH&CN và người 
dân hiểu được tầm quan 
trọng, những thành tựu của 
KH&CN của Đồng Nai;

- Thực hiện các biện pháp 
đồng bộ để phấn đấu tỷ lệ 
nhân lực có trình độ sau đại 
học đạt 10 người/1 vạn dân 
vào năm 2020, trong đó 80% 
làm việc trong các tổ chức 
nghiên cứu - phát triển (R&D); 
đạt 15 người/1 vạn dân vào 
năm 2025, trong đó 90% làm 
việc trong các tổ chức nghiên Ký kết hợp tác với các trường đại học.
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Học viên chương trình Đào tạo sau đại học tốt nghiệp.

cứu - phát triển (R&D); đạt 20 
người/1 vạn dân giai đoạn 
sau năm 2025, trong đó trên 
90% làm việc trong các tổ 
chức nghiên cứu - phát triển 
(R&D)... và đưa Đồng Nai trở 
thành một điểm đến và địa 
chỉ quen thuộc của các hoạt 
động sinh hoạt khoa học khu 
vực, trong nước và quốc tế.

Tiếp tục khai thác tối đa 
những cơ hội hiện nay từ các 
cơ chế, chính sách phù hợp 
của Đồng Nai trong việc thúc 
đẩy hoạt động KH&CN và phát 
triển nguồn nhân lực khoa 
học và công nghệ, trong thời 
gian tới Đồng Nai cần có thêm 
một số chính sách mới nhằm 
thu hút, giữ chân nguồn nhân 
lực khoa học và công nghệ 
chất lượng cao, cụ thể như:

- Ðổi mới công tác tuyển 
dụng, bố trí, đánh giá và bổ 
nhiệm cán bộ KH&CN dựa 
trên những giá trị đóng góp 
nổi bật trong nghiên cứu khoa 
học và cải tiến kỹ thuật. Có 
chính sách tiếp tục sử dụng 
cán bộ KH&CN trình độ cao 
đã hết tuổi lao động có tâm 
huyết và còn sức khoẻ tham 
gia vào công tác nghiên cứu 
khoa học.

- Có cơ chế đặc thù để thu 
hút, tuyển dụng đội ngũ cán 
bộ nghiên cứu sinh, thực tập 
sinh, chuyên gia KH&CN ở 
trong và ngoài nước, nhất là 
các chuyên gia giỏi, chuyên 
gia đầu ngành trong lĩnh vực 
nông nghiệp, công nghệ sinh 
học, công nghệ thông tin, y 
tế, giáo dục... tạo môi trường 
thuận lợi, điều kiện vật chất 
để cán bộ KH&CN phát triển 
bằng tài năng và hưởng lợi ích 
xứng đáng với giá trị lao động 
sáng tạo của mình.

- Tôn vinh, có chính sách đãi 
ngộ đúng mức các tổ chức, cá 
nhân đóng góp cho phát triển 
sự nghiệp KH&CN, cũng như 
các tập thể, cá nhân đạt được 

những kết quả nổi bật trong 
nghiên cứu khoa học và công 
nghệ (như áp dụng nâng 
lương vượt cấp, tăng lương 
trước hạn).

Một trong những vấn đề 
các nhà khoa học quan tâm 
nhất hiện nay, chính là việc 
thiếu các chính sách đãi ngộ 
gắn với chăm lo, bồi dưỡng và 
sử dụng hiệu quả đội ngũ trí 
thức.

Ở  Đồng Nai trong những 
năm qua nhờ hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng những 
thành quả công nghệ sinh 
học trong lĩnh vực sản xuất 
nông - lâm - thuỷ sản mà năng 
suất, chất lượng cây trồng vật 
nuôi không ngừng tăng lên 
góp phần nâng cao sức cạnh 
tranh trong nền kinh tế thị 
trường qua đó đã giúp nông 
dân chuyển đổi giống cây 
trồng, vật nuôi một cách tích 
cực và có hiệu quả. Và để tiếp 
tục duy trì và nâng cao trình 
độ công nghệ sinh học của địa 
phương, Đồng Nai đã sớm xây 
dựng và đưa vào hoạt động 
Khu Công nghệ cao công 
nghệ sinh học, có thể nói đây 

là một trong những giải pháp 
mang tính đột phá của tỉnh. 
Ngày 24/5/2016, Thủ tướng 
Chính phủ đã có Quyết định 
số 865-QĐ/TTG về việc thành 
lập Khu Công nghệ cao công 
nghệ sinh học (CNC-CNSH) 
Đồng Nai; Khu CNC-CNSH 
Đồng Nai có diện tích hiện tại 
là 207,8 ha thuộc huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai có chức 
năng nghiên cứu, ươm tạo, 
phát triển, chuyển giao, ứng 
dụng công nghệ cao trong 
lĩnh vực công nghệ sinh học; 
đào tạo nhân lực công nghệ 
cao; ươm tạo doanh nghiệp 
và sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm công nghệ cao trong 
lĩnh vực công nghệ sinh học. 
Khu CNC-CNSH được thành 
lập trên nền tảng quản lý ban 
đầu của Trung tâm Ứng dụng 
công nghệ sinh học thuộc 
Sở Khoa học và Công nghệ. 
Có thể nói, đây là một trong 
những Khu công nghệ cao 
đầu tiên trong cả nước về lĩnh 
vực công nghệ sinh học được 
Thủ tướng quyết định thành 
lập sẽ là môi trường tốt để thu 
hút các nhà khoa học hàng 
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đầu trong và ngoài nước tới 
làm việc và phát triển trong 
lĩnh vực mới mẻ này; Do vậy, 
hiện nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
tập trung chỉ đạo đẩy nhanh 
tiến độ xây dựng, hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng đưa vào hoạt 
động quản lý, thu hút đầu 
tư và ban hành những chính 
sách đãi ngộ về tiền lương, 
chính sách ưu tiên về thi đua 
khen thưởng, tôn vinh nhân 
tài và chính sách hỗ trợ về nhà 
ở, phương tiện cho cán bộ, 
nhà khoa học về công tác tại 
Khu Công nghệ cao.

Giải pháp cụ thể của 
ngành khoa học và công 
nghệ tỉnh Đồng Nai
Để tiếp tục phát huy tốt 

những kết quả đã đạt được 
trong những năm gần đây 
về công tác phát triển nguồn 
nhân lực, trong đó có phát 
triển nguồn nhân lực chất 
lượng cao, trong thời gian 
tới, ngành Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Đồng Nai cần tăng 
cường một số giải pháp cụ thể 
như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền giáo dục, đào tạo về 
phát triển nhân lực khoa học 
và công nghệ;

- Xây dựng đề án phù hợp 
với giai đoạn tham mưu Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục 
duy trì triển khai Chương trình 
đào tạo sau đại học giai đoạn 
2016 - 2020;

- Phát động mạnh mẽ phong 
trào “toàn dân tiến quân vào 
khoa học và công nghệ” và 
tăng cường hình thức khen 
thưởng cho các phong trào 
hội thi đang được triển khai 
tại Đồng Nai những năm qua, 
qua đó phát hiện, khích lệ mọi 
tổ chức, cá nhân đóng góp 
cho hoạt động khoa học và 
công nghệ;

- Tăng cường phối hợp với 
các viện nghiên cứu, trường 

Đại học trong và ngoài nước, 
có cơ chế đặt hàng đào tạo 
nhân lực phù hợp với chuyên 
môn theo đúng nhu cầu của 
cơ quan;

- Phối hợp với các ngành, 
địa phương trong tỉnh để có 
chính sách luân chuyển đối 
với nguồn nhân lực khoa học 
và công nghệ để nắm bắt 
thực tế;

- Tăng cường các biện pháp, 
cơ chế, chính sách nội bộ; 
nâng cao mức thưởng đối với 
các mô hình như “Điển hình 
trong tháng” để tạo động lực, 
khích lệ tính sáng tạo và thu 
hút, giữ chân nhân tài;

- Đẩy mạnh cơ chế tự chủ, 
đặc biệt là tự chủ về tài chính 
đối với các đơn vị sự nghiệp 
khoa học và công nghệ để có 
chính sách đào tạo, thu hút 
nhân tài về làm việc cho các 
đơn vị trực thuộc;

- Tập trung chỉ đạo xây 
dựng, phát triển, thành lập và 
đưa vào hoạt động các Trung 
tâm như Trung tâm đo kiểm, 
Trung tâm Chiếu xạ... đặc biệt 
quan tâm đến đầu tư cơ sở vật 
chất, chính sách đặc thù về 
chế độ tiền lương, hỗ trợ nhà 
ở, phương tiện cho các nhà 
khoa học về làm việc tại đây;

- Thực hiện tốt việc cải cách 
hành chính, cải cách chế độ 
quản lý tài chính công để tạo 
điều kiện cho các nhà khoa 
học thuận lợi trong công tác 
nghiên cứu;

- Thực hiện quy chế sử 
dụng và bố trí cán bộ khoa 
học và công nghệ linh hoạt, 
tiếp tục phát huy chính sách 
tăng cường cán bộ hỗ trợ các 
huyện, thị xã Long Khánh, 
thành phố Biên Hòa trong 
công tác quản lý về lĩnh vực 
khoa học và công nghệ;

- Tập trung ưu tiên kinh phí 
xây dựng tiềm lực, triển khai 
các đề tài, dự án cho các tổ 
chức KHCN có điều kiện hoạt 

động và phát triển;
- Tiếp tục quan tâm, đầu 

tư đúng mức, bảo đảm trang 
thiết bị phục vụ cho công tác 
thanh kiểm tra xăng dầu, vàng 
bạc và trang sức mỹ nghệ, 
kiểm tra chất lượng vệ sinh an 
toàn thực phẩm, đồ chơi trẻ 
em... trên địa bàn tỉnh, qua đó 
tăng thêm niềm tin của người 
dân đối với sự phát triển bền 
vững của tỉnh...

Như vậy, về quan điểm và 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước ta đã xác định, để phát 
triển đất nước theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa từ nay đến năm 2020, con 
người là nhân tố quyết định; 

Với những quan điểm và 
chủ trương này, trong 40 năm 
qua tỉnh Đồng Nai và ngành 
Khoa học và Công nghệ tỉnh 
tiếp tục phát huy những chính 
sách đang được áp dụng có 
hiệu quả như Chương trình 
đào tạo sau đại học, Chương 
trình ươm mầm tài năng trẻ, 
đẩy mạnh các hoạt động 
phong trào hội thi phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật... 
đó là những giải pháp hiệu 
quả để con người được đặt ở 
vị trí trung tâm trong chiến 
lược phát triển KH&CN từ nay 
đến năm 2020 và những năm 
tiếp theo. Đồng thời phải tăng 
cường các chính sách đãi ngộ 
và trọng dụng nhân tài mang 
tính đột phá để có những 
nhà khoa học đầu ngành, 
có những tập thể khoa học 
mạnh sớm đưa Đồng Nai đạt 
được mục tiêu của Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030 và trở thành tỉnh công 
nghiệp có nền tảng kinh tế - 
xã hội công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng 
bộ, hiện đại vào năm 2020 
như Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X đã 
đề ra.



32    KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI  40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1977 - 2017)

Kabel KT  a&s Signwriter  American Sans  Gill Sans KT  Gloria  Iron Gothic  French Vailla  Ong do tre

Đổi mới cơ chế tài chính khoa 
học và công nghệ (Kh&CN) 
được tỉnh Đồng Nai thực hiện 
từ những năm 2006. Đến năm 
2012, Tỉnh ủy Đồng Nai đã 
ban hành Kế hoạch số 155/
Kh-Tu ngày 11/11/2013 thực 
hiện Nghị quyết số 20 của hội 
nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa Xi) về 
phát triển khoa học và công 
nghệ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế đã thực sự tạo 
nên sự chuyển biến căn bản và 
toàn diện về nhận thức và hành 
động cho quá trình thực hiện 
các nhiệm vụ phát triển khoa 
học và công nghệ Đồng Nai. 

Kế hoạch số 155 của Tỉnh 
ủy Đồng Nai đã xác định mục 
đích, yêu cầu phát triển khoa 
học và công nghệ là: nâng 
cao nhận thức của các cấp ủy 
về vai trò phát triển và ứng 
dụng khoa học và công nghệ 
là quốc sách hàng đầu, là một 
trong những động lực quan 
trọng để phát triển kinh tế - 
xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đặt 
ra cho các nhà quản lý nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ là 
làm sao đạt được kết quả hoạt 
động khoa học và công nghệ 
cao nhất, trong điều kiện 
nguồn lực có hạn và quản lý 
sử dụng nguồn ngân sách 
như thế nào để đem lại nhiều 
hiệu quả và lợi ích nhất cho 

Hiệu quả mang lại từ hoạt động đổi mới 
cơ chế tài chính khoa học và công nghệ

ThS. TrầN Thị huỳNh hươNG
Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính

hoạt động khoa học và công 
nghệ phục vụ cộng đồng;...

Đổi mới cơ chế tài chính 
trong thực hiện nhiệm 
vụ khoa học công nghệ
Bắt đầu từ năm 2006, 

nhiệm vụ KH&CN ở Đồng Nai 
đã được đổi mới hoàn toàn 
theo hướng xóa bỏ cơ chế xin 
- cho, huy động nguồn lực 
của các ngành, các cấp; thu 
hút nguồn nhân lực KH&CN 
ngoài tỉnh; thiết lập tốt cơ 
chế liên kết giữa 4 nhà (nhà 
khoa học - nhà quản lý - nhà 
doanh nghiệp - nhà nông) và 
có nhiều hoạt động tạo hiệu 
ứng xã hội để đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ theo 
chiều sâu và chiều rộng, góp 
phần phát huy hiệu quả thực 
thi các chương trình KH&CN 
của tỉnh. 

Đồng Nai đã áp dụng cơ 
chế tài chính 50%-50% và 
70%-30% trong việc triển 
khai đề tài, dự án nghiên cứu 
khoa học và phát triển công 
nghệ. Cụ thể, đối với đề tài, 
dự án nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ cấp 
tỉnh thì sử dụng 100% kinh 
phí sự nghiệp khoa học của 
Sở KH&CN. Đối với đề tài, dự 
án nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ cấp cơ 
sở (cấp huyện, cấp ngành) thì 
sử dụng 50% kinh phí ngân 

Các đề tài, dự án đã tạo ra được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến cho các 
loại cây trồng chủ lực và có lợi thế so sánh.
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sách địa phương, 50% ngân 
sách Sở KH&CN và đề tài, dự án 
cấp ngành thì sử dụng 30% kinh 
phí của ngành và 70% kinh phí 
của Sở KH&CN. 

Hiệu quả của việc áp dụng cơ 
chế tài chính này đã góp phần 
minh bạch, công khai tài chính 
trong thực hiện đề tài, dự án 
nghiên cứu khoa học và phát 

triển công nghệ cấp tỉnh và cấp 
cơ sở. Số lượng đặt hàng thực 
hiện các đề tài, dự án án nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở ngày 
càng nhiều qua từng giai đoạn, 
từng năm, nhất là đối với các đề 
tài, dự án cấp cơ sở. Các đề tài, 
dự án cấp cơ sở đã tạo ra được 
nhiều mô hình sản xuất nông 

nghiệp tiên tiến cho các loại cây 
trồng chủ lực và có lợi thế so 
sánh, có giá trị kinh tế, góp phần 
chuyển dịch mạnh về cơ cấu sản 
xuất theo hướng kinh tế hàng 
hóa gắn với thị trường, tăng 
thu nhập cho người nông dân 
và thực hiện phát triển nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn 
bền vững (xem biểu số liệu sau).

Đề tài, dự án cấp tỉnh:

 
Năm

 
TỔNG SỐ  
ĐỀ Tài/  
DỰ áN

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu
Nông 

nghiệp
Công nghệ 
thông tin

Công nghiệp, 
Công nghệ

Kinh tế, KHXH 
và Nhân văn

Giáo dục-
Đào tạo và 

Y tế

Tài nguyên 
và Môi 
trường

TỔNG 316 113 10 54 96 14 29
 Giai đoạn 1996-2000 43 13 0 7 17 0 6
1996 5 1 0 1 2 0 1
1997 11 4 0 2 5 0 0
1998 11 5 0 2 4 0 0
1999 9 1 0 1 3 0 4
2000 7 2 0 1 3 0 1
 Giai đoạn 2001-2005 86 25 0 18 33 0 10
2001 6 2 0 2 2 0 0
2002 16 6 0 0 9 0 1
2003 20 8 0 4 4 0 4
2004 25 4 0 10 8 0 3
2005 19 5 0 2 10 0 2
 Giai đoạn 2006-2010 91 29 4 19 28 10 1
2006 18 6 0 5 7 0 0
2007 14 5 0 3 6 0 0
2008 18 6   0 4 7 0 1
2009 26 6 4 6 5 5 0
2010 15 6 0 1 3 5 0
Giai đoạn 2011-2016 96 46 6 10 18 4 12
2011 15 12 0 1 2 0 0
2012 19 06 2 5 1 3 2
2013 29 14 0 1 10 1 3
2014 15 9 0 0 3 0 3
2015 12 3 1 2 2 0 4
2016 06 2 3 1 0 0 0
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Qua đó, kết quả nghiên cứu 
luôn gắn liền với thực tế sản 
xuất và đời sống, góp phần 
nâng cao hiệu quả ứng dụng 
kết quả nghiên cứu trong thực 
tiễn. Cơ chế này đã có tác động 
mạnh đến việc khuyến khích 

các huyện, các ngành chủ 
động trong việc soát xét tính 
khả thi của từng đề tài, dự án 
nghiên cứu, ứng dụng vì kinh 
phí KH&CN của tỉnh hỗ trợ cho 
huyện bao nhiêu là do Chủ tịch 
UBND huyện quyết định, không 

Đề tài, dự án cấp cơ sở:

Năm
TỔNG SỐ  
ĐỀ Tài/
DỰ áN

Chia theo lĩnh vực nghiên cứu
Nông 

nghiệp
Công nghệ 
thông tin

Công 
nghiệp, 

Công nghệ

Kinh tế, 
KHXH và 

Nhân văn

Giáo dục-Đào 
tạo và Y tế

Tài nguyên 
và Môi 
trường

TỔNG 161 26 40 0 30 61 4
Giai đoạn 2006-2010 27 5 3 0 7 11 1

2006 1 1 0 0 0 0 0
2007 1 1 0 0 0 0 0
2008 0 0 0 0 0 0 0
2009 13 2 0 0 0 11 0
2010 12 1 3 0 7 0 1

Giai đoạn 2011-2016 134 21 37 0 23 50 3
2011 25 1 4 0 6 13 1

2012 29 0 13 0 3 13 0
2013 28 5 6 0 4 13 0

2014 17 2 1 0 5 9 0
2015 15 7 0 0 5 1 2
2016 20 6 13 0 0 1 0

phải do Giám đốc Sở KH&CN 
quyết định. 

 Bên cạnh đó, việc áp dụng cơ 
chế này ngoài việc sử dụng ngân 
sách nhà nước cho KH&CN còn 
huy động được các nguồn lực 
xã hội đầu tư cho KH&CN ( của 
doanh nghiệp, cá nhân tham gia 
đề tài và người nông dân). Cụ thể, 
giai đoạn 2011-2016, vốn ngoài 
ngân sách tỉnh đầu tư cho đề 
tài, dự án cấp Bộ là 7.742/11.176 
triệu đồng, chiếm tỷ trọng 
69,27%; đầu tư cho đề tài, dự án 
cấp tỉnh là 1.412,852/5.475,798 
triệu đồng, chiếm tỷ trọng 
25,80%; đầu tư cho  đề tài, dự 
án cấp cơ sở (Huyện và ngành) 
là  63.903,667 /123.724,153 triệu 
đồng, chiếm tỷ trọng 51,65% 
(Trong đó: Vốn của đơn vị chủ trì 
thực hiện đóng góp: 48.757,565 
/123.724,153 triệu đồng, chiếm 
tỷ trọng 39,41%;vốn của dân 
tham gia đề tài, dự án đóng góp 
15.146,103/ 123.724,153 triệu 
đồng, chiếm tỷ trọng 12,24%)Ký kết đào tạo nhân lực và hợp tác nghiên cứu với trường Đại học kinh tế TP.HCM.
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Đổi mới cơ chế tài chính 
trong phát triển tiềm lực 
khoa học và công nghệ:
Việc triển khai xây dựng 

Trung tâm Ứng dụng Công 
nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai 
với diện tích ban đầu 208 ha, 
đây là mô hình ứng dụng công 
nghệ cao, công nghệ sinh 
học phát triển dựa trên sự kế 
thừa, tiếp thu có chọn lọc kết 
quả nghiên cứu của các Viện, 
Trường và Trung tâm nghiên 
cứu trong và ngoài nước để 
xây dựng các mô hình thực 
nghiệm phát triển sản xuất 
trên cơ sở công nghệ cao có 
khả năng nhân rộng chuyển 
giao kết quả nghiên cứu đến 
doanh nghiệp và nông dân. 
Đồng thời tạo một không 
gian rộng mở và môi trường 
thuận lợi cho các nhà khoa 
học, tổ chức thực nghiệm kết 
quả nghiên cứu ở phòng thí 
nghiệm và các nhà sản xuất 
công nghiệp công nghệ sinh 
học đầu tư phát triển nhằm 
đưa sản xuất nông nghiệp của 
Đồng Nai từng bước phát triển 
theo chiều sâu, năng suất, chất 
lượng sản phẩm ngày càng 
được nâng lên. 

 Mô hình này đã khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư 
R&D vào Trung tâm Ứng dụng 
Công nghệ sinh học Đồng Nai, 
nguồn vốn huy động từ các 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN 
giai đoạn 2011-2015 đầu tư 
phát triển tiềm lực KH&CN và 
hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN là 249 tỷ.

Trên lĩnh vực đo lường, 
Trung tâm Đo kiểm được xây 
dựng tại huyện Nhơn Trạch 
tỉnh Đồng Nai được ưu tiên 
đầu tư hệ thống trang thiết 
bị hiện đại đồng bộ với 7 lĩnh 
vực đo lường, 10 lĩnh vực về 
thử nghiệm, 21 phạm vi kiểm 
định được công nhận đã giúp 
cho hoạt động của Trung tâm 

đáp ứng các yêu cầu trong 
sản xuất, phân phối lưu thông, 
phục vụ công tác quản lý nhà 
nước trên địa bàn tỉnh và mở 
rộng cả vùng Nam Bộ. Doanh 
thu từ hoạt động dịch vụ của 
Trung tâm hằng năm đều đạt 
trên 10 tỷ đồng. 

Đổi mới cơ chế tài chính 
trong việc đào tạo và 
thu hút nguồn nhân lực 
KH&CN
Xác định nhân lực là nhân 

tố quan trọng trong phát triển 
khoa học và công nghệ nên 
từ rất sớm Đồng Nai đã quan 
tâm đến công tác đào tạo 
nguồn nhân lực. Đặc biệt từ 
khi có Nghị quyết ban hành 
đề án phát triển nguồn nhân 
lực phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội và Sở KH&CN Đồng Nai 
được UBND tỉnh chấp thuận 
chủ trương triển khai chương 
trình đào tạo sau đại học (còn 
gọi là chương trình 2) với cơ 
chế tài chính là học viên được 
nhà nước cho vay tiền để tham 
gia học tập và việc trả nợ vay 
này ghi nhận bằng quá trình 
tham gia cống hiến cho nhà 
nước trong một thời gian nhất 
định. 

Từ cơ chế này đã cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho tỉnh nhà. Kết quả, 
giai đoạn 2006-2015 có 2015 

người tham gia chương trình 
thuộc lĩnh vực khoa học giáo 
dục - đào tạo chiếm tỷ lệ cao 
nhất trong các ngành (26,9%), 
tiếp theo là các ngành khoa 
học tự nhiên (18,6%), khoa 
học y dược (15,5%), và khoa 
học kỹ thuật (12,6%), phù hợp 
với mục tiêu đào tạo là ưu tiên 
những lĩnh vực quan trọng 
trong cơ cấu nhân lực khoa 
học và công nghệ, mà tỉnh có 
nhu cầu. Chương trình đã đi 
đúng hướng, đúng mục tiêu 
đã đặt ra. Đội ngũ lao động 
chất lượng cao được đào tạo 
đang phát huy tác dụng trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau cho 
địa phương. 

Đổi mới cơ chế tài chính 
giao quyền tự chủ cho 
các tổ chức KH&CN công 
lập
Giai đoạn 2011-2016, cơ chế 

tài chính đối với tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập áp 
dụng Nghị định số 115/2005/
NĐ-CP ngày 5/9/2005 và Nghị 
định số 96/2010/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2005/NĐ-CP 
quy định cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập.

Nghị định 115/2005/NĐ-CP 
đã tháo gỡ những vướng mắc, 
ràng buộc, kìm hãm về cơ chế, 

Công bố hoạt động Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học.
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chính sách, tổ chức, quản lý đối 
với các đơn vị KH&CN trước đó, đổi 
mới và giao quyền tự chủ mạnh 
mẽ cho tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập (nhất là quyền tự 
chủ cao về tổ chức, biên chế, tài 
chính và cả quyền sản xuất kinh 
doanh như doanh nghiệp...), 

Đồng thời, đã yêu cầu các đơn 
vị sự nghiệp KH&CN phải chuyển 
đổi hình thức hoạt động sang 
một trong hai hình thức là tổ chức 
KH&CN tự trang trải kinh phí hoặc 
doanh nghiệp KH&CN. Quy định 
về quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm đã góp phần thay đổi cơ 
bản phương thức hoạt động của 
các tổ chức KH&CN công lập trực 
thuộc Sở, các đơn vị đã tạo ra 
nhiều sản phẩm  mang tính ứng 
dụng, gắn với tổ chức sử dụng kết 
quả KH&CN, gắn với thị trường... 

Khi nghị định 54/2016/NĐ-CP 
quy định cơ chế tự chủ của tổ 
chức khoa học và công nghệ công 
lập thay thế Nghị định số 115 đã 
quy định rõ nguồn tài chính của 
tổ chức KH&CN công lập tự bảo 
đảm chi thường xuyên và chi đầu 
tư gồm nguồn thu từ hoạt động 
KH&CN, sản xuất, kinh doanh, liên 
doanh, liên kết và nguồn thu hợp 
pháp khác; nguồn thu phí theo 
pháp luật về phí, lệ phí được để lại 
để chi hoạt động thường xuyên và 
chi mua sắm, sửa chữa lớn trang 
thiết bị, tài sản phục vụ công tác 
thu phí; nguồn thu từ ngân sách 
nhà nước (NSNN) nếu được cơ 
quan có thẩm quyền giao để thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN, nhiệm vụ 
thường xuyên theo chức năng, 
dịch vụ sự nghiệp công; nguồn 
thu từ NSNN để thực hiện các 
nhiệm vụ không thường xuyên 
nếu được cơ quan có thẩm quyền 
giao; nguồn vốn vay, viện trợ, tài 
trợ theo quy định hiện hành.

Trong khi đó, nguồn tài chính 
đối với tổ chức KH&CN công lập 
tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên và tổ chức KH&CN công lập 
do Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên gồm: nguồn thu từ NSNN 

để thực hiện nhiệm vụ KH&CN, 
nhiệm vụ thường xuyên theo 
chức năng, dịch vụ sự nghiệp 
công; nguồn thu từ NSNN để thực 
hiện các nhiệm vụ không thường 
xuyên; nguồn thu phí theo pháp 
luật; nguồn vốn vay, viện trợ, 
tài trợ theo quy định hiện hành; 
nguồn thu từ hoạt động KH&CN, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
liên doanh, liên kết và nguồn thu 
khác theo quy định hiện hành.

Về chính sách ưu đãi đối với 
tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập, Nghị định 54/2016/
NĐ-CP quy định rõ tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập được 
hưởng chính sách ưu đãi về thuế 
theo quy định hiện hành. Cụ thể, 
tổ chức KH&CN công lập được 
vận dụng cơ chế tài chính như 
doanh nghiệp thì được được áp 
dụng thuế suất 10% trong thời 
gian mười lăm năm, được miễn 
thuế tối đa không quá bốn năm 
và giảm 50% số thuế phải nộp tối 
đa không quá chín năm tiếp theo. 
Ngoài ra, tổ chức KH&CN công lập 
còn được hưởng chính sách ưu 
đãi về tín dụng và các ưu đãi khác 
theo quy định hiện hành.

Nâng cao nhận thức lãnh 
đạo của các ngành, các cấp 
trong phát triển KH&CN
Thực hiện đổi mới quản lý hoạt 

động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ theo hướng 
tập trung các đề tài, dự án ứng 
dụng và xét chọn chặt chẽ qua 
kết quả tư vấn khách quan của 
Hội đồng khoa học công nghệ 
ngay từ khâu xác định danh 
mục cho đến khi nghiệm thu và 
chuyển giao ứng dụng kết quả 
nghiên cứu.

Thực hiện đổi mới quy trình 
lựa chọn đề tài/dự án khoa học 
công nghệ. Hàng năm vào quý 
I, Sở Khoa học và Công nghệ 
đã mời các sở/ban/ngành, các 
viện nghiên cứu, trường đại học, 
các nhà khoa học về huyện để 
tổ chức 11 hội thảo KH&CN tại 

11 huyện trong tỉnh nhằm xác 
định nhu cầu, nhiệm vụ KH&CN 
và các giải pháp hỗ trợ cho các 
ngành, địa phương. Những hội 
thảo hàng năm này giúp các viện 
nghiên cứu, trường đại học, các 
nhà khoa học nắm rõ nhu cầu 
của ngành, địa phương, ngược lại 
các ngành, địa phương cũng nắm 
rõ được thành quả và năng lực 
nghiên cứu của các viện nghiên 
cứu, trường đại học, các nhà khoa 
học. Trên cơ sở kết nối cung - cầu 
trên, các viện nghiên cứu, trường 
đại học, các nhà khoa học giúp 
các ngành, địa phương xây dựng 
phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN 
phù hợp với tình hình thực tế của 
từng nơi. Ngoài việc tổ chức Hội 
thảo ở 11 địa phương, lãnh đạo 
Sở KH&CN tham gia vào Hội đồng 
KH&CN của các ngành với tư cách 
là Ủy viên Hội đồng để giúp các 
ngành sơ tuyển nhiệm vụ khoa 
học của ngành trước khi đưa vào 
quy trình xét duyệt của Tỉnh.

Nhận thức của cấp ủy và chính 
quyền các ngành, các cấp về vai 
trò quan trọng của KH&CN trong 
việc hoạch định, quy hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội, trong 
họat động sản xuất kinh doanh 
của đơn vị, địa phương đã từng 
bước được nâng lên. Các ngành, 
các cấp của tỉnh cũng đã xây 
dựng chương trình hành động, 
kế hoạch thực hiện các chương 
trình, nhiệm vụ phát triển KH&CN. 
Đến nay, hầu hết các Sở, ngành và 
các cấp đều đã có các đề tài, dự 
án nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ. 

Đối với các ngành, Chủ tịch 
Hội đồng là Giám đốc Sở quản lý 
ngành và đề tài được ít nhất 2/3 
thành viên hội đồng bỏ phiếu 
đồng ý thì mới đưa vào danh mục 
xây dựng thuyết minh chi tiết. 
Đối với các huyện thì các đề tài, 
dự án khoa học công nghệ phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương sẽ do Chủ tịch UBND các 
huyện quyết định danh mục đề 
tài, dự án triển khai.
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Đổi mới quản lý hoạt 
động nghiên cứu khoa 
học công nghệ (KhCN) 
là một trong những 
nội dung trọng tâm 
trong chiến lược phát 
triển KhCN của tỉnh 
Đồng Nai nhằm từng 
bước phát huy vai trò 
then chốt, nền tảng 
và động lực đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá và phát triển 
bền vững. Những 
năm qua, Đồng Nai 
đã đổi mới quản lý 
hoạt động nghiên cứu 
KhCN theo hướng xóa 
bỏ cơ chế xin - cho; 
huy động nguồn lực 
các ngành, các cấp; 
thu hút nguồn nhân 
lực KhCN ngoài tỉnh;  
thiết lập tốt cơ chế 
liên kết giữa nhà 
khoa học, cơ quan 
quản lý nhà nước, các 
doanh nghiệp và có 
nhiều hoạt động tạo 
hiệu ứng xã hội để 
đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu khoa học, 
phát triển công nghệ 
theo chiều sâu và 
chiều rộng góp phần 
phát huy hiệu quả 
thực thi các Chương 
trình KhCN của tỉnh. 

Đổi mới quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học -

Một trong những chiến lược trọng tâm trong
phát triển khoa học và công nghệ của Đồng Nai

Kỹ sư - TrươNG VăN Trai (Trưởng phòng Quản lý khoa học)
ThS. TrầN TâN PhoNG (Trưởng phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở)

Đổi mới quản lý các 
đề tài, dự án
Các đề tài, dự án KHCN được xét 

chọn dựa trên 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. 

Theo đó, hàng năm vào quí 1, Sở 
đã mời các sở ban, ngành, các Viện 
nghiên cứu, trường Đại học, các 
nhà khoa học về từng huyện để tổ 
chức hội thảo nhằm xác định nhu 
cầu, nhiệm vụ KHCN và xác định các 
giải pháp hỗ trợ cho các ngành, các 
địa phương. Trên cơ sở nhu cầu của 
các ngành, địa phương, các viện 
nghiên cứu, trường đại học, các 
nhà khoa học giúp các ngành, các 

địa phương xây dựng phiếu đề xuất 
nhiệm vụ khoa học công nghệ phù 
hợp tình hinh thực tế của từng nơi. 
Căn cứ vào đề xuất của các ngành, 
các địa phương, các đề tài, dự án 
sẽ được xét duyệt qua 3 bước: Hội 
đồng Tư vấn xác định danh mục sẽ 
xét duyệt để quyết định danh mục 
được tiếp tục thực hiện, trong đó có 
đề xuất cấp quản lý: Nhà nước, tỉnh, 
ngành hoặc huyện.  Bước 2: căn cứ 
vào kết quả trên của Hội đồng, chủ 
nhiệm đề tài, dự án sẽ xây dựng 
thuyết minh đề tài, dự án trình Hội 
đồng tư vấn xét duyệt thuyết minh 
đề tài, dự án cấp tỉnh hoặc ngành 
hoặc huyện xét duyệt. Hội đồng tư 
vấn xét duyệt thuyết minh đề tài, 
dự án thực hiện theo mô hình 3.3 
gồm các nhà khoa học ở Đồng Nai 
và 02 Trung tâm khoa học lớn là 

Mô hình trồng cây cà phê thuộc dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
nhằm nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi cho đồng bào dân tộc Chơ-ro xã Xuân Phú, huyện 
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai” thực hiện theo cơ chế tài chính 50/50.
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Thành phố Hồ Chí Minh và thủ 
đô Hà Nội. Bước 3 sẽ dựa trên 
kết quả của bước 2, Hội đồng 
Khoa học và Công nghệ cấp 
tỉnh hoặc ngành hoặc huyện sẽ 
xem xét lần cuối trước khi trình 
UBND tỉnh hoặc UBND huyện 
hoặc Giám đốc Sở có quyết 
định cho phép triển khai thực 
hiện. Như vậy, UBND tỉnh hoặc 
UBND huyện hoặc Giám đốc Sở 
có đầy đủ thông tin các bước 
xét duyệt khi xem xét và khi 
UBND tỉnh hoặc UBND huyện 
hoặc Giám đốc Sở chuyên 
ngành có quyết định cho phép 
triển khai thực hiện thì có thể 
ký hợp đồng triển khai ngay. 

Đối với đề tài, dự án cấp 
tỉnh thì sử dụng 100% kinh 
phí của Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN); đề tài, dự án 
cấp huyện thì kinh phí của 
Sở KH&CN hỗ trợ 50%, ngân 
sách huyện 50%;  đề tài, dự án 
cấp ngành thì kinh phí của Sở 
KH&CN hỗ trợ 70%, kinh phí 
của ngành 30%.

Việc đổi mới quản lý triển 
khai các đề tài, dự án KHCN một 
cách minh bạch, công khai, xóa 
bỏ hẳn cơ chế “xin - cho” đã có 
tác động lựa chọn đề tài, dự án 
gắn kết nghiên cứu với thực 
tế sản xuất và đời sống, nâng 
cao chất lượng xem xét, giám 
định kết quả thực hiện các đề 
tài nghiên cứu khoa học và huy 
động thêm nguồn lực trong, 
ngoài tỉnh triển khai thực hiện 
theo các chương trình mục tiêu 
của tỉnh. 

Kết quả từ năm 1978 đến 
2016 đã thực hiện 500 đề tài, 
dự án, trong đó riêng giai đoạn 
từ 2003 đến nay đã thực hiện 
334 đề tài, dự án có địa chỉ ứng 
dụng cụ thể, sát với thực tế của 
ngành, địa phương. Nhờ đó, đã 
góp phần tích cực vào sự phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Cũng nhờ sự đổi mới này, chỉ 
trong 10 tháng đầu năm hằng 
năm đã thực hiện hoàn thành 

Họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành xét duyệt dự án “Nghiên cứu ứng dụng phương 
pháp “top - working” và xây dựng mô hình chuyển đổi nhanh giống xoài Bưởi (xoài ba 
mùa mưa) kém chất lượng sang giống mới chất lượng cao tại huyện Định Quán”.

nhiệm vụ và giải ngân 100% 
kinh phí của cả năm.

Một nét mới trong tổ chức 
bộ máy của Sở là thành lập 
phòng Quản lý khoa học và 
công nghệ cơ sở, trong đó 
cán bộ của phòng được điều 
động xuống làm việc lâu dài 
tại phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ 
tầng tại các huyện. Những cán 
bộ này chịu sự chỉ đạo chuyên 
môn từ Sở, được Sở trả lương. 
Đội ngũ này có vai trò đề xuất 
và triển khai các chương trình 
KHCN cho huyện, đồng thời là 
gạch nối cho Hệ thống thông 
tin KHCN xuyên suốt từ tỉnh 
đến huyện, xã thông qua việc 
quản lý và điều hành hoạt 
động của các Điểm thông tin 
KHCN trên địa bàn các xã.

Phòng Quản lý khoa học 
và công nghệ cơ sở đã tham 
mưu UBND tỉnh ban hành 
văn bản thực hiện cơ chế tài 
chính 50/50 và 70/30 nhằm 
huy động thêm kinh phí từ 
ngân sách huyện đầu tư cho 
khoa học và công nghệ. Cụ 
thể, đối với đề tài, dự án khoa 
học công nghệ có tính khả thi 
cao trong lãnh vực giáo dục 
và y tế do UBND huyện quyết 
định thực hiện, Sở Khoa học và 

Công nghệ hỗ trợ cho huyện 
70% và ngân sách huyện đầu 
tư 30%. Đề tài, dự án thuộc các 
ngành khác, Sở Khoa học và 
Công nghệ hỗ trợ cho huyện 
50% và ngân sách huyện đầu 
tư 50%. Cơ chế này có tác 
động khuyến khích huyện chủ 
động soát xét tính khả thi của 
đề tài, dự án vì kinh phí khoa 
học công nghệ của tỉnh hỗ trợ 
cho huyện bao nhiêu là do chủ 
tịch UBND huyện quyết định, 
không phải do Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ quyết 
định. Đây được xem là bước 
đột phá lớn của tỉnh Đồng Nai 
nói riêng và của cả nước nói 
chung trong việc linh động 
vận dụng các cơ chế hiện hành 
để tạo ra hành lang pháp lý hỗ 
trợ cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học cấp huyện.

Kết quả từ năm 2007 đến nay 
đã triển khai được 175 đề tài, 
dự án, tổ chức bàn giao và đưa 
vào ứng dụng 133 đề tài, dự án. 
Các đề tài, dự án nghiên cứu 
này chủ yếu phục vụ cải cách 
hành chính, phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và nông 
dân, chăm lo sức khỏe cộng 
đồng, bảo đảm an ninh trật tự, 
an toàn xã hội... 
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Điểm thông tin KH&CN xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc cung cấp thông tin
miễn phí cho người dân.

Hiệu quả từ các 
đề tài, dự án
Các đề tài, dự án được nghiên 

cứu và ứng dụng thời gian qua 
đã mang lại hiệu quả thiết thực. 
Nhiều tiến bộ kỹ thuật mới về 
qui trình canh tác thâm canh, 
những mô hình, giống cây 
trồng, vật nuôi, bảo vệ thực vật 
có lợi thế so sánh, có giá trị kinh 
tế đã được ứng dụng hiệu quả, 
làm tăng năng suất, chất lượng, 
đáp ứng được nhu cầu thực tiễn 
sản xuất, góp phần chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng, tạo ngành 
nghề đặc thù của địa phương 
theo hướng kinh tế hàng hóa 
gắn với thị trường, tăng thu 
nhập cho người nông dân.

Tiêu biểu như dự án “Xây 
dựng mô hình ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật sản xuất hồ tiêu 
theo tiêu chuẩn Global GAP tại 
huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai” 
đã tăng thu nhập cho người 
tham gia, trong thực tế lợi 
nhuận trung bình ở cây hồ tiêu 
tăng từ khoảng 28 đến 47% so 
với đối chứng. Bên cạnh đó dự 
án đã đào tạo được 11 kỹ thuật 

viên nòng cốt nắm bắt được 
kiến thức, làm chủ quy trình sản 
xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn 
GLOBALGAP và 240 lượt nhà 
vườn hiểu biết và có thể thực 
hành sản xuất hồ tiêu theo tiêu 
chuẩn GLOBALGAP. Với sự hỗ trợ 
và hướng dẫn của các kỹ thuật 
viên, nhà vườn trồng hồ tiêu 
mạnh dạn áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật nhằm tăng năng 
suất và đảm bảo chất lượng và 
an toàn thực phẩm; Sản phẩm 
đạt chất lượng và an toàn thực 
phẩm góp phần bảo vệ sức 
khỏe người tiêu dùng.

Dự án “Xây dựng mô hình sản 
xuất – tiêu thụ rau an toàn theo 
tiêu chuẩn ViệtGAP tại xã Phú 
Lợi và xã Gia Canh,huyện Định 
Quán,tỉnh Đồng Nai” được thực 
hiện hiệu quả, thể hiện ở việc 
Tổ hợp tác sản xuất rau Phú Gia 
được thành lập với thành viên 
gồm 20 hộ gia đình sản xuất rau 
và hiện vẫn đang hoạt động tốt, 
có hệ thống sơ chế, hàng năm 
cung cấp cho thị trường hơn 
600 tấn rau an toàn và 2.160 tấn 
rau được cải thiện chất lượng.

Còn dự án “Xây dựng mô hình 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản 
xuất sầu riêng theo VietGAP tại 
xã Bình Sơn và Bình An, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai” đã 
giúp nâng cao năng suất (tăng 
15-20% so với vườn sản xuất đại 
trà), tạo ra sản phẩm đảm bảo 
chất lượng và an toàn thông 
qua mô hình 15 ha đạt chứng 
nhận VietGAP. Từ năm 2015, sau 
khi dự án được nghiệm thu, các 
hộ dân vẫn tiếp tục thực hiện 
theo đúng quy trình đề ra. Các 
hộ dân tích cực tìm đầu ra của 
sản phẩm như làm việc với các 
siêu thị, các doanh nghiệp nông 
sản sạch, kết hợp các tour du 
lịch sinh thái vườn. Một số hộ 
dân ký kết được hợp đồng bán 
sầu riêng với các công ty. Từ 
đó, giá bán cao hơn sản phẩm 
không có thương hiệu VietGAP 
là 20%.

Bên cạnh đó, các đề tài, dự án 
thuộc lĩnh vực công nghệ thông 
tin, y tế, giáo dục…cũng được 
ứng dụng mang lại hiệu quả 
thiết thực.

Trong đó, dự án: “Xây dựng 
hệ thống quản lý và điều hành 
hoạt động của bốn trường THCS 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, THCS Trần 
Hưng Đạo, THCS Bùi Hữu Nghĩa 
và THCS Tam Hiệp thành phố 
Biên Hòa” đã tạo ra được sự liên 
thông điện tử (số hóa các văn 
bản giấy tờ) giữa nhà trường với 
phụ huynh học sinh. Tạo điều 
kiện thuận lợi trong điều hành 
công việc; tạo ra môi trường làm 
việc và trao đổi thông tin điện tử 
giữa Ban giám hiệu nhà trường 
với giáo viên và phụ huynh học 
sinh thông qua phân quyền của 
phần mềm E-school. Hỗ trợ giáo 
viên trong việc nhập liệu tính 
toán trong công tác học tập của 
học sinh và phát huy được hiệu 
quả việc ứng dụng CNTT vào 
quản lý học tập bên cạnh các 
chương trình hỗ trợ giảng dạy, 
soạn giáo án...Dự án triển khai 
đã giảm bớt khoảng cách đi lại, 
giảm thời gian và kinh phí, giảm 
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thủ tục văn bản giấy tờ, thuận 
lợi trong điều hành chỉ đạo tác 
nghiệp giữa nhà trường với phụ 
huynh học sinh được nhanh 
chóng và kịp thời.

Kết quả của đề tài “Đấu tranh 
phòng, chống tội phạm tổ chức 
người khác trốn đi nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thực 
trạng và giải pháp” được triển 
khai tại phòng Quản lý Xuất – 
Nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng 
Nai với các giải pháp: tuyên 
truyền cho người dân biết về 
phương thức, thủ đoạn, hoạt 
động, hậu quả pháp lý của loại 
tội phạm này để cảnh giác, 
phòng tránh; niêm yết công 
khai, minh bạch các thủ tục 
hành chính, đẩy mạnh cải cách 
hành chính, tập huấn cho cán 
bộ kỹ năng sơ vấn, khai thác 
thông tin, phát hiện các thủ 
đoạn giả mạo hồ sơ…, qua đó 
góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác phòng ngừa, đấu tranh 
với tội phạm tổ chức người khác 
trốn đi nước ngoài của lực lượng 
công an tỉnh Đồng Nai.

Với đề tài “Nghiên cứu tình 
hình vệ sinh thực phẩm tại các 
cơ sở kinh doanh thức ăn đường 

phố huyện Long Thành” đã cho 
biết việc cải thiện tình trạng vệ 
sinh an toàn thực phẩm ở loại 
hình thức ăn đường phố và các 
giải pháp được đặt ra là: tăng 
cường truyền thông - giáo dục, 
tập huấn kiến thức - khám sức 
khỏe định kỳ cho nhân viên, 
kiểm tra - hướng dẫn, thanh 
tra - xử phạt; thành lập các câu 
lạc bộ cơ sở kinh doanh thức 
ăn đường phố theo địa bàn xã 
hoặc liên xã. Xây dựng được 
một mô hình chuẩn về lĩnh vực 
này để có giải pháp hiệu quả 
nhất...Kết quả nghiên cứu của 
đề tài là cơ sở khoa học giúp cho 
ngành y tế huyện có giải pháp 
phù hợp nhằm quản lý có hiệu 
quả tình hình vệ sinh thực phẩm 
thức ăn đường phố, bảo đảm an 
toàn thực phẩm cho người dân 
góp phần bảo vệ và nâng cao 
sức khỏe cho cộng đồng dân cư 
trên địa bàn huyện.

Trên lĩnh vực giáo dục có đề 
tài “Xây dựng mô hình tổ chức 
rèn luyện kỹ năng sống cho 
học sinh các trường trung học 
cơ sở tại thành phố Biên Hòa 
tỉnh Đồng Nai” do Hội Khoa học 
Tâm lý Giáo dục Đồng Nai thực 

hiện đã nghiệm thu năm 2013. 
Ban chủ nhiệm đề tài đã phối 
hợp với Trường Đại học Đồng 
Nai triển khai trên địa bàn tỉnh 
việc đào tạo giáo viên giảng 
dạy kỹ năng sống thực hiện  
dạy kỹ năng sống cho học sinh 
các cấp học bằng nguồn xã hội 
hóa. Đến nay đã giảng dạy cho 
hơn 11.000 giáo viên và học 
sinh trên toàn tỉnh.

Hay đề tài  “Thử nghiệm mô 
hình đánh giá và can thiệp sớm 
cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ tại 
TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai”. Mô 
hình đã được triển khai trên địa 
bàn thành phố Biên Hòa với 2 
cơ sở can thiệp trẻ có rối loạn 
phổ tự kỷ, mỗi năm can thiệp và 
giúp hơn 30 em hòa nhập cộng 
đồng.

Có thể nói, các đề tài, dự án 
đã được triển khai ứng dụng 
vào thực tiễn đã đem lại hiệu 
quả thiết thực góp phần quan 
trọng trong việc xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Đồng Nai. 
Khoa học công nghệ đã và 
đang là động lực thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
phát triển bền vững trong thời 
kỳ hội nhập kinh tế.

Trao giấy chứng nhận đạt chuẩn quốc tế Global GAP cho cây tiêu.



  40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1977 - 2017)    KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI   41  

Kabel KT  a&s Signwriter  American Sans  Gill Sans KT  Gloria  Iron Gothic  French Vailla  Ong do tre

hoạt động quản lý Kh&CN cấp 
huyện luôn được sự quan tâm 
thông qua các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước. Thực tế cho thấy trong 
những năm qua hoạt động 
Kh&CN của tỉnh đã có bước 
phát triển mạnh, đổi mới kết 
quả công tác quản lý, ban hành 
hàng loạt các chính sách hỗ 
trợ, góp phần thực hiện CNh-
hĐh nông nghiệp, nông thôn. 
Đặc biệt đã ban hành và vận 
dụng được chính sách đưa cán 
bộ công chức (CBCC) về hỗ trợ 
huyện và chính sách tài chính 
đối ứng 50/50 giữa tỉnh và 
huyện trong việc nghiên cứu 
khoa học (NCKh) nhằm vực dậy 
hoạt động Kh&CN cấp huyện 
vốn đã “ngủ quên” trong thời 
gian qua. 

Đưa cán bộ về hỗ trợ 
huyện: hình thành mạng 
lưới khoa học công nghệ 
trong tỉnh

Hoạt động KH&CN cấp 
huyện đã và đang được thực 
hiện theo tinh thần Nghị 
định số 14/2008/NĐ-CP ngày 
04/02/2008 của Chính phủ 
qui định chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của cơ quan chuyên môn cấp 
huyện, nay được thay thế bằng 
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 
ngày 05/5/2014 của Chính 
phủ và Thông tư liên tịch số 
05/2008/T TLT-BKHCN-BNV 
ngày 18/6/2008 về việc hướng 
dẫn chức năng nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

Đưa khoa học công nghệ về cấp huyện:

Góp phần thay đổi diện mạo nông thôn
ThS. ĐoàN Lâm ThaNh Tâm 

 Chuyên viên phòng Quản lý Kh&CN cơ sở

của cơ quan chuyên môn về 
khoa học và công nghệ thuộc 
UBND cấp tỉnh, cấp huyện, 
nay được thay thế bằng Thông 
tư liên tịch số 29/2014/TTLT-
BKHCN-BNV ngày 15/10/2014.

Trước những năm 2006, khi 
tỉnh Đồng Nai chưa có các 
chính sách nhằm thúc đẩy 
hoạt động KH&CN tại các địa 
phương thì hoạt động KH&CN 
cấp huyện còn rất mờ nhạt. Cụ 
thể là nhiệm vụ quản lý KH&CN 
thiếu nhất quán trong việc 
phân công cơ quan chuyên 
môn ở cơ sở thực hiện, chưa 
có một mô hình tổ chức quản 
lý thống nhất. Bên cạnh đó 
đa số cán bộ quản lý KH&CN 
ở huyện đều làm việc theo 
chế độ kiêm nhiệm, chưa có 
đội ngũ cán bộ chuyên trách, 
cán bộ thường xuyên thay 
đổi, không ổn định trong khi 
môi trường hoạt động quản lý 
KH&CN cấp huyện là rất rộng, 

liên quan đến nhiều ngành, 
nghề, lĩnh vực khác nhau. Điều 
này đã gây ít nhiều khó khăn 
đến hoạt động quản lý KH&CN 
ở cơ sở. Nên hoạt động KH&CN 
cấp huyện trong giai đoạn này 
nhìn chung còn nhiều yếu kém, 
chưa phát huy được hiệu quả.

Sau khi có Thông tư liên tịch 
số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV 
ngày 18/6/2008, Sở KH&CN 
Đồng Nai đã vận dụng xây 
dựng mô hình quản lý mới, cụ 
thể là thành lập phòng Quản lý 
KH&CN cơ sở, có nhiệm vụ tham 
mưu cho Sở và hỗ trợ huyện 
quản lý hoạt động KH&CN cấp 
huyện. Một bước đột phá mà 
Sở KH&CN làm được trong giai 
đoạn này đó chính là đưa 11 
CBCC xuống làm việc lâu dài 
tại phòng Kinh tế/phòng Kinh 
tế và Hạ tầng các huyện, qua 
đó giải quyết kịp thời vấn đề 
thiếu hụt nhân lực KH&CN tại 
các huyện lúc bấy giờ. Mô hình 

Tập thể phòng Quản lý KH&CN cơ sở.
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quản lý mới này bước đầu hoạt 
động theo hình thức cầm tay 
chỉ việc. Các cán bộ về làm việc 
tại các huyện do Sở KH&CN 
tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ và chịu sự chỉ đạo 
chuyên môn từ Sở. Nhiệm vụ 
của cán CBCC này là giúp UBND 
các huyện triển khai, thực thi 
kịp thời công tác quản lý nhà 
nước về KH&CN, đóng vai trò 
là cầu nối giữa Sở, các viện, 
trường, doanh nghiệp... với 

huyện trong việc nghiên cứu, 
chuyển giao và ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào đời sống, tăng 
thu nhập, tạo thêm việc làm, 
xóa đói giảm nghèo, tích cực 
thay đổi diện mạo nông thôn. 
Hơn nữa thông qua mô hình 
quản lý này đã hình thành 
được mạng lưới cán bộ quản lý 
KH&CN tại các huyện/thị/thành 
phố trong tỉnh và nhất là nâng 
cao năng lực hoạt động KH&CN 
cấp huyện.

Bảng 1: Số lượng đề tài/dự án cấp huyện giai đoạn 2006-2016

Năm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng
Số 

lượng 
đề tài/
dự án 

1 1 0 2 4 5 13 10 4 6 5 51

(Nguồn: Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai từ năm 2006-2016)

Các mô hình thuộc dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất 
nhằm nâng cao năng suất cây trồng và vật nuôi cho đồng bào dân tộc Chơ-ro xã Xuân 
Phú huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai” đã và đang tiếp tục nhân rộng

 Thực hiện chính sách tài 
chính 50/50: tỉnh, huyện 
và nhân dân cùng làm 
khoa học công nghệ
Trước những năm 2006, khi 

tỉnh Đồng Nai chưa có các 
chính sách nhằm thúc đẩy 
hoạt động KH&CN tại các địa 
phương thì không có một đề 
tài/dự án cấp cơ sở nào được 
tổ chức triển khai. Hoạt động 
KH&CN cấp cơ sở trong thời 
gian này chủ yếu là công tác 
QLNN về tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng, sở hữu trí tuệ, an 
toàn bức xạ, thông tin KH&CN, 
công tác thanh kiểm tra hàng 
hóa lưu thông trên địa bàn 
còn hoạt động nghiên cứu 
khoa học hoàn toàn bị bỏ 
quên. Từ năm 2006 đến nay, 
khi tỉnh Đồng Nai mạnh dạn 
xây dựng chính sách tài chính 
đối ứng 50/50 giữa tỉnh và 
huyện trong NCKH theo cơ chế 
50% kinh phí sự nghiệp khoa 
học của tỉnh, 50% kinh phí sự 
nghiệp khoa học của huyện/
thị/thành phố tự cân đối được 
ban hành và đổi mới hàng loạt 
cơ chế quản lý, xóa bỏ cơ chế 
xin cho, mời các nhà khoa học 
đầu ngành, lãnh đạo của địa 
phương tham gia Hội đồng 
tư vấn KH&CN xác định danh 
mục đề tài/dự án cấp huyện, 
huy động thêm vốn đầu tư từ 
doanh nghiệp, nhân dân, cụ 
thể hóa hơn kết quả nghiên 
cứu và đơn vị ứng dụng, từ đó 
đã thu hút được nhiều đơn vị, 
tổ chức, cá nhân đăng ký tham 
gia thực hiện.
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Kết quả qua 11 năm triển 
khai đã thu hút được 51 đề 
tài/dự án cấp huyện. Tính đến 
nay, đã có  39 đề tài/dự án đã 
tổ chức tổng kết nghiệm thu 
chiếm 76%, và 12 đề tài/dự án 
đang trong quá trình thực hiện 
chiếm 24%. Tổng kinh phí được 
sử dụng thực hiện các đề tài/
dự án trong giai đoạn 2010 – 
2016 hơn 60 tỷ đồng, trong đó 
vốn do nhân dân đóng góp là 
hơn 19 tỷ đồng.

Những kết quả nổi bật 
trong thời gian qua
Các đề tài/dự án nghiên cứu 

khoa học công nghệ đã có 
bước phát triển cả về hoạt động 
nghiên cứu và ứng dụng thành 
tựu khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất và đời sống. Các hoạt 
động nghiên cứu khoa học cấp 
huyện đã đóng góp ngày càng 
rõ nét vào việc cải cách hành 
chính, nâng cao năng suất, 
chất lượng một số cây trồng, 
vật nuôi và sản phẩm hàng hoá 
chủ lực, thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá ở địa 
phương, góp phần vào công 
cuộc xây dựng nông thôn mới 
của tỉnh nhà, cụ thể:

Lĩnh vực nghiên cứu nông 
nghiệp - nông thôn:

Trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn đã triển khai nghiên 
cứu, ứng dụng nhiều đề tài/
dự án cấp huyện phục vụ phát 
triển nông nghiệp. Đẩy mạnh 
việc nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ sinh học, công nghệ chế 
biến... các ngành, các lĩnh vực 
chủ yếu của địa phương, phát 
huy nội lực tại chỗ, trong đó tập 
trung ứng dụng đồng bộ các 
tiến bộ kỹ thuật thúc đẩy phát 
triển nông nghiệp nông thôn 
miền núi, tăng cường trang bị 
kiến thức, kỹ thuật và quản lý 
cho cán bộ lãnh đạo và nông 
dân sản xuất ở địa phương 
trong tiến trình phát triển kinh 

tế hàng hóa trong giai đoạn 
hiện nay.… Nhìn chung kết quả 
các đề tài/dự án trong lĩnh vực 
nông nghiệp đã tạo ra được 
nhiều nhân tố mới tích cực, tạo 
ra được những mô hình, giống 
cây trồng, vật nuôi, bảo vệ các 
loài động, thực vật có lợi thế so 
sánh, có giá trị kinh tế. Đó là sự 
chuyển mình của công nghiệp 
chế biến nông sản, sự phát 
triển của ngành dịch vụ nông 
nghiệp, cung cấp các sản phẩm 
dịch vụ sản xuất nông nghiệp 
tới từng hộ dân và cuối cùng 
là chuyển dịch mạnh về cơ cấu 
sản xuất theo hướng kinh tế 
hàng hóa gắn với thị trường, 
tăng thu nhập cho người nông 
dân và thực hiện phát triển bền 
vững. 

Một số dự án tiêu biểu:
+ Dự án “Chuyển đổi vườn 

chuối đá lộ đầu sang thâm 
canh cây Tiêu ở ba xã: Gia 
Kiệm, Quang Trung và Gia Tân 
3 huyện Thống Nhất, Đồng 
Nai”: dự án đã xây dựng mô 
hình thâm canh hồ tiêu giai 
đoạn kinh doanh với diện tích 
3,0 ha, 4 hộ tham gia trong đó 
2 hộ ở xã Gia Kiệm, 1 hộ ở xã 
Quang Trung và 1 hộ ở xã Gia 
Tân 3. Cây hồ tiêu sinh trưởng 
phát triển tốt, chưa nhiễm 

bệnh chết nhanh và bệnh 
chết chậm gây hại trên vườn 
ở mức rất nhẹ, vườn hồ tiêu 7 
năm tuổi qua 2 năm tác động 
kỹ thuật năng suất trung bình 
dao động từ 3,34 - 3,46 tấn/ha, 
hiệu quả kinh tế trung bình là 
506.260.000đ/ha cao hơn đối 
chứng 24,95%. Vườn hồ tiêu 5 
năm tuổi qua 02 năm tác động 
kỹ thuật năng suất tăng từ 
2,47-2,58 tấn/ha, hiệu quả kinh 
tế trung bình là 366.688.000đ 
cao hơn đối chứng 22,80%. Xây 
dựng mô hình tưới nước tiết 
kiệm và bón phân qua đường 
ống với diện tích 1 ha trên vườn 
hồ tiêu 8 năm tuổi ở 2 hộ xã 
Quang Trung. Cây hồ tiêu sinh 
trưởng phát triển tốt, chưa 
nhiễm bệnh chết nhanh và 
bệnh chết chậm gây hại ở mức 
rất nhẹ, năng suất hồ tiêu tăng 
trung bình từ 3,37-3,50 tấn/ha, 
hiệu quả kinh tế trung bình của 
lô mô hình là 480.841.000đ cao 
hơn đối chứng 19,22%.

+ Dự án: “Ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu 
sản xuất nhằm nâng cao năng 
suất cây trồng và vật nuôi cho 
đồng bào dân tộc Chơ-ro xã 
Xuân Phú huyện Xuân Lộc 
tỉnh Đồng Nai”: dự án đã xây 
dựng được 07 mô hình gồm: 

Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý hành chính ngày càng được nâng cao tại UBND 
các huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
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mô hình trồng mới cây tiêu, 
mô hình trồng mới cà phê, mô 
hình thâm canh cà phê, mô 
hình trồng mới cây thanh long 
ruột đỏ, mô hình trồng rau, mô 
hình nuôi dê, mô hình nuôi gà. 
Từ các mô hình sản xuất được 
triển khai, đến nay mô hình 
thanh long ruột đỏ đã được 
nhân rộng 30 ha trên địa bàn 
ấp Bình Hòa; mô hình nuôi dê 
đã nhân rộng được 47 hộ, mô 
hình thâm canh cà phê, năng 
suất đạt 20 tạ/ha, tăng 2 tạ/ha 
so với năm trước khi thực hiện 
dự án... Dự án đã góp phần thay 
đổi tập quán sản xuất thông 
qua những mô hình điểm, các 
buổi tập huấn, hội thảo, tham 
quan chuyển giao khoa học kỹ 
thuật. Từ đó nhận thức về kỹ 
thuật trồng trọt, chăn nuôi của 
đồng bào dân tộc Chơ-ro, xã 
Xuân Phú được nâng lên, các 
kỹ thuật chăm sóc cây trồng, 
vật nuôi được các hộ nắm khá 
vững vàng, bước đầu có biểu 
hiện mạnh dạn đầu tư hơn 
trong sản xuất nông nghiệp.

Lĩnh vực nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ thông tin:

Trong việc nghiên cứu phát 
triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin: nhiều đề tài, giải 

pháp được nghiên cứu ứng 
dụng và xây dựng thành mô 
hình để quảng bá nhân rộng 
trong sản xuất và đời sống, đưa 
công nghệ thông tin về vùng 
sâu vùng xa, từng bước xây 
dựng môi trường và qui trình 
làm việc của nền hành chính 
điện tử. Việc triển khai các đề 
tài/dự án thuộc lĩnh vực này 
đã mang lại hiệu quả vô cùng 
thiết thực, xây dựng được các 
mô hình văn phòng điện tử di 
động, các phần mềm quản lý 
như quản lý nhân sự,  đất đai, 
nhà ở, hạ tầng đô thị ... phục vụ 
mục tiêu cải cách hành chính 
của từng ngành, lĩnh vực. Nâng 
cao chất lượng, tỷ lệ giao dịch, 
trao đổi thông tin qua mạng, 
từng bước chia sẻ các thông 
tin hành chính thiết yếu giữa 
các cơ quan nhà nước nhằm 
đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả 
trong mọi hoạt động chỉ đạo, 
điều hành và xử lý công việc. 
Hơn thế nữa việc đưa CNTT 
đến tận các xã vùng sâu vùng 
xa có ý nghĩa kinh tế-chính trị-
xã hội to lớn, đảm bảo quyền 
được tiếp cận các thành tựu về 
khoa học và công nghệ, góp 
phần nâng cao dân trí  người 
dân trên địa bàn các huyện. 

Một số dự án tiêu biểu:
+ Dự án: “Xây dựng hệ thống 

quản lý và điều hành hoạt động 
của khối trường THCS trên địa 
bàn huyện Long Thành”: dự 
án đã tạo được phần mềm 
chung cho 08 trường THCS 
trên địa bàn huyện. Phần mềm 
E-school đáp ứng được các 
yêu cầu của ngành giáo dục. 
Cơ chế hoạt động phần mềm 
thông qua môi trường Internet 
giúp cho nhà trường và giáo 
viên có thể sử dụng mà không 
cần phụ thuộc không gian và 
thời gian. Đăc biệt, phần mềm 
cung cấp Sổ liên lạc điện tử để 
cho các bậc phụ huynh tra cứu 
trực tiếp trên phần mềm hay 
phần nhắn tin tra cứu điểm số 
giúp cho các bậc phụ huynh 
theo sát được tình hình học 
tập của con em.

+ Dự án “Ứng dụng CNTT 
trong công tác quản lý và 
điều hành của UBND huyện 
Xuân Lộc”: dự án đã trang bị 
cho UBND huyện trang thông 
tin điện tử và hệ thống văn 
phòng điện tử. Hiện nay, hệ 
thống đã đi vào ổn định, đã 
thành lập được ban điều hành 
trang thông tin điện tử, kiểm 
soát chặt chẽ từ khâu viết tin 
đến lúc đăng tải, các nội dung 
bài viết đều được kiểm duyệt. 
Việc xây dựng trang thông tin 
điện tử đã góp phần quảng 
bá hình ảnh, kinh tế - chính 
trị, văn hóa- xã hội của địa 
phương, kêu gọi, thu hút các 
nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. 
Việc sử dụng hệ thống văn 
phòng điện tử đã tạo ra một 
môi trường làm việc chuyên 
nghiệp trong mỗi CBCC, giảm 
bớt chi phí văn phòng phẩm, 
thời gian đi lại hội họp, thông 
tin nhanh chóng, chủ động 
trong công tác điều hành, linh 
hoạt phối hợp giữa các phòng 
ban, thời gian giải quyết công 
việc được rút ngắn đáng kể, 
hiệu quả công việc ngày càng 
nâng cao.Nông dân đến Điểm thông tin lên mạng tìm hiểu kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất.
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Cách đây 55 năm, ngày 
04/04/1962 Viện Đo lường và 
Tiêu chuẩn thuộc Ủy ban Khoa 
học Kỹ thuật Nhà nước được 
thành lập với tư cách là cơ quan 
tiêu chuẩn đo lường Chất lượng 
đầu tiên và là tiền thân của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TCĐLCL) ngày nay. 
Đây là mốc đánh dấu hoạt động 
TCĐLCL được chính thức bắt 
đầu với tư cách là một chuyên 
ngành có sự chỉ đạo và quản lý 
trực tiếp của nhà nước. 

Trải qua 55 năm hình thành 
và phát triển, Tổng cục TCĐLCL 
cùng với toàn ngành TCĐLCL 
đã có những đóng góp to lớn 
vào sự nghiệp xây dựng đất 
nước. Một số thành tựu nổi bật 
như:

- Xây dựng được một hệ 
thống văn bản quy phạm pháp 
luật về TCĐLCL đồng bộ;

- Hình thành hệ thống tổ 
chức TCĐLCL trong cả nước 
từ Trung ương, các ngành, địa 
phương đến các cơ sở;

- Công tác tiêu chuẩn được 
triển khai rộng khắp, hỗ trợ 
đầy đủ các lĩnh vực sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ và phù 
hợp thông lệ quốc tế; xây dựng 
và phát triển được trên 9.500 
tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), 
trong đó 47% hài hòa với tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 
vực và hơn 650 quy chuẩn kỹ 

Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Nai:

30 năm trong chặng đường
55 năm của cả nước

ThS. Đỗ NGọC ThaNh PhươNG
Chi cục trưởng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

thuật quốc gia (QCVN), là công 
cụ hữu hiệu góp phần đắc lực 
phục vụ cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp và yêu cầu quản lý kinh 
tế - xã hội của đất nước;

- Hệ thống chuẩn đo lường 
quốc gia với 22 chuẩn đo lường 
quốc gia đã được phê duyệt; 33 
phép đo của Việt Nam được Tổ 
chức Đo lường quốc tế công 
nhận trong 06 lĩnh vực đo 
lường;

- Các hoạt động quản lý chất 
lượng, đảm bảo chất lượng và 
đánh giá sự phù hợp được đẩy 
mạnh và phù hợp với chuẩn 
mực và tập quán quốc tế; hệ 
thống quản lý chất lượng theo 
các tiêu chuẩn quốc tế ISO 

9000, ISO 22000, HACCP,… đã 
được chấp nhận thành tiêu 
chuẩn quốc gia, được phổ biến 
áp dụng thành công ở hàng 
ngàn doanh nghiệp và các đơn 
vị hành chính; chương trình 
quốc gia “Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020” đã bước 
đầu tạo ra được phong trào 
năng suất chất lượng ở các Bộ 
ngành, địa phương với 6/8 dự 
án ngành và 56/63 dự án địa 
phương;

- Là thành viên tại 14 tổ 
chức quốc tế về tiêu chuẩn, đo 
lường, năng suất, chất lượng 
và mã số mã vạch, duy trì hợp 
tác thường xuyên với hơn 30 tổ 

Tổng cục trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh trao quyết 
định chỉ định thử nghiệm chất lượng vàng, trang sức mỹ nghệ cho Sở Khoa học và Công 
nghệ Đồng Nai.
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chức quốc tế, một số nước trên 
thế giới và khu vực;

- Xây dựng được một hệ 
thống cơ sở dữ liệu về TCVN và 
tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
của các nước phát triển….

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng tỉnh Đồng Nai (gọi 
tắt là Chi cục) được thành lập 
sau 15 năm, năm 1987, có 
thuận lợi là được sự chỉ đạo, 
hướng dẫn về chuyên môn 
của Tổng cục nên sớm đi vào 
hoạt động ổn định, đã đạt 
được nhiều thành tích nổi bật 
trong hoạt động tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng đóng góp 
cho sự phát triển chung của 
ngành. 30 năm qua, từ một 
đơn vị có chức năng, nhiệm 
vụ còn hạn hẹp với số lượng 
cán bộ chuyên môn ít đến 
nay đã thực sự trưởng thành 
lớn mạnh cả về số lượng và 
chất lượng với các hoạt động 
quản lý nhà nước và các hoạt 
động dịch vụ kỹ thuật về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng đã 
có nhiều tác động tích cực đối 
với sự phát triển kinh tế, xã hội 
của tỉnh, góp phần nâng cao 
chất lượng sản phẩm hàng 
hóa, chống gian lận thương 

mại và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của người tiêu dùng 
trên địa bàn như: Đảm bảo sự 
công bằng trong các giao dịch 
thương mại trong xã hội; hỗ 
trợ các tổ chức doanh nghiệp 
nắm bắt được những yêu cầu, 
chuẩn mực chất lượng của thị 
trường trong nước và quốc tế; 
áp dụng các hệ thống quản lý 
tiên tiến nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng và sức cạnh 
tranh của sản phẩm, hàng hóa; 
vượt qua các rào cản kỹ thuật 
trong thương mại...”..

 Hoạt động quản lý nhà 
nước góp phần bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng
Hoạt động quản lý nhà nước 

góp phần bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng dựa trên 3 
trụ cột quan trọng: Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 
1996, Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 2007, Luật 
Đo lường 2011 và các Nghị 
định, thông tư hướng dẫn. Chi 
cục đã căn cứ vào cơ sở pháp 
luật trên để tổ chức nhiều hội 
nghị, hội thảo, tập huấn về giới 
thiệu và thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng cho các cơ quan quản 
lý nhà nước, các doanh nghiệp 
trên địa bàn nhằm nâng cao 
nhận thức của các ngành, các 
cấp và doanh nghiệp trong 
việc thực hiện các quy định 
của pháp luật về tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng từ đó ý 
thức hơn trong các hoạt động 
quản lý cũng như sản xuất kinh 
doanh sản phẩm, hàng hóa. 

Không chỉ tập trung cho 
công tác tuyên truyền về các 
văn bản quy phạm pháp luật, 
Chi cục còn có sự phối hợp với 
các chuyên gia trong ngành để 
tổ chức các khóa tập huấn về 
các kỹ năng, nghiệp vụ về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng cho 
các cán bộ quản lý nhà nước, 
các doanh nghiệp từ đó nâng 
cao kinh nghiệm cho các cán 
bộ nhằm định hướng các hoạt 
động đi vào chiều sâu và chiều 
rộng đạt hiệu quả cao. 

Cùng với công tác tuyên 
truyền, triển khai văn bản 
pháp luật của cấp trên thì vấn 
đề tham mưu xây dựng các 
văn bản pháp luật để kiểm 
soát về lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng cũng được 
quan tâm và đẩy mạnh như 
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật 
đối với rượu bưởi Tân Triều, xây 
dựng văn bản quy định trong 
hoạt động kinh doanh xăng 
dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, 
xây dựng văn bản về công tác 
phối hợp giữa các ngành các 
cấp trong công tác quản lý nhà 
nước về tiêu chuẩn, chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa theo định 
hướng cụ thể hóa các quy 
định của Luật Tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất 
lượng sản phẩm hàng hóa trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai, văn bản 
quy định về cân đối chứng 
nhằm đảm bảo kiểm soát các 
hoạt động đo lường tại các chợ 
trên địa bàn góp phần bảo vệ 
người tiêu dùng,…

Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức thực hiện đúng quy định pháp luật về 
kinh doanh ngành nghề có điều kiện.
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Nhiều hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp, giúp doanh 
nghiệp trong việc nâng cao 
chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa qua đó tạo sự tin cậy của 
người tiêu dùng vào sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp. 
Tính đến nay, Chi cục đã hỗ trợ 
hơn 100 doanh nghiệp trong 
việc triển khai các giải pháp 
hữu ích đối với hoạt động tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng 
trong doanh nghiệp như xây 
dựng và áp dụng tiêu chuẩn, 
các hệ thống quản lý tiên 
tiến,… Những doanh nghiệp 
này đã thực sự có sự chuyển 
biến trong các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh không chỉ 
về doanh thu mà còn về chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa phù 
hợp với các quy định của pháp 
luật cũng như đạt được sự 
mong đợi của người tiêu dùng, 
qua đó là những điển hình cho 
các doanh nghiệp khác.

Bên cạnh công tác tuyên 
truyền các văn bản pháp luật, 
các hoạt động hỗ trợ doanh 
nghiệp để góp phần bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng 
thì hoạt động kiểm tra, kiểm 
soát cũng được Chi cục quan 
tâm nhằm ngăn chặn kịp thời 
các hành vi vi phạm pháp luật 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng. Trong thời 
gian qua, Chi cục đã chủ trì 
cũng như phối hợp với các cơ 
quan như Thanh tra Sở, Chi 
cục quản lý thị trường, Đoàn 
389, Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm,… tổ chức nhiều 
đợt kiểm tra trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng các sản phẩm hàng hóa 
thuộc trách nhiệm quản lý của 
ngành khoa học và công nghệ, 
vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Với nhiều giải pháp được đề 
ra trong quá trình kiểm tra, 
kiểm soát như khảo sát, đánh 
giá, lấy mẫu thử nghiệm,… 
đã đem lại hiệu quả cao trong 

Kiểm định nhãn hiệu hàng hóa mũ bảo hiểm.

hoạt động kiểm tra, đồng 
thời đề xuất với Lãnh đạo Sở 
trong việc đầu tư các thiết bị 
phục vụ cho hoạt động kiểm 
tra để kịp thời phát hiện các 
hành vi vi phạm về chất lượng 
cũng như đo lường. Hiện nay 
Chi cục đã được đầu tư nhiều 
thiết bị hiện đại phục vụ cho 
hoạt động kiểm tra và trở 
thành một trong những Chi 
cục đi đầu trong cả nước. 

Trong tổng thể các giai đoạn 
phát triển, có thể nói nổi bật 
nhất trong hoạt động kiểm tra 
và ngăn chặn các hành vi vi 
phạm về tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng thì giai đoạn từ năm 

2015 tới nay đã đạt được nhiều 
kết quả đáng khích lệ. Cụ thể 
như lĩnh vực kinh doanh xăng 
dầu đã kiểm tra, phát hiện và 
xử lý hơn 80 doanh nghiệp 
vi phạm về các quy định tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
trong kinh doanh xăng dầu với 
số tiền xử phạt hơn 8 tỷ đồng, 
từ đó đã nâng cao ý thức của 
doanh nghiệp trong việc thực 
hiện nghiêm các quy định và 
chuẩn hóa lại các cột đo xăng 
dầu, tạo được sự tin cậy của 
người tiêu dùng trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai nói riêng và của 
cả nước nói chung. Đối với lĩnh 
vực kinh doanh vàng trang sức 

Kiểm định taxi.
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mỹ nghệ, Chi cục đã kiểm tra, 
phát hiện và xử lý hơn 50 cơ 
sở kinh doanh vàng với số tiền 
xử phạt gần 1,5 tỷ đồng, từ đó 
đã có hơn 200 doanh nghiệp 
kinh doanh vàng trang sức 
mỹ nghệ chủ động liên hệ với 
Chi cục trong việc rà soát, điều 
chỉnh các hoạt động về đo 
lường, chất lượng đối với vàng 
trang sức mỹ nghệ theo đúng 
các quy định của pháp luật.

Hoạt động dịch vụ kỹ 
thuật góp phần bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng
Từ khi thành lập cho đến nay, 

hoạt động dịch vụ kỹ thuật 
về tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng cũng đã cố gắng, nỗ 
lực trong việc phát triển năng 
lực của mình, qua đó đã trở 
thành nơi đáng tin cậy cho các 
doanh nghiệp cũng như người 
tiêu dùng trong việc thực 
hiện kiểm định, hiệu chuẩn 
các thiết bị đo, thử nghiệm 
chất lượng các sản phẩm, 
hàng hóa. Hoạt động dịch vụ 
kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng không chỉ đáp ứng 
nhu cầu của người tiêu dùng 
của doanh nghiệp mà còn góp 
phần đem lại hiệu quả hoạt 
động cho công tác quản lý nhà 
nước về tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng như giúp cho hoạt 
động khảo sát, đánh giá chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa 
phục vụ cho công tác kiểm tra 
đảm bảo độ chính xác cao và 

kịp thời. Hiện nay, hoạt động 
dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng được giao 
cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
trực thuộc Chi cục để thực 
hiện. Đến nay Trung tâm đã 
được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng công nhận 
khả năng kiểm định, hiệu 
chuẩn 52 loại phương tiện đo 
và được chỉ định là tổ chức thử 
nghiệm vàng, xăng dầu, thép 
làm cốt bê tông, thiết bị điện 
điện tử; ngoài ra còn được Bộ 
xây dựng công nhận là phòng 
thử nghiệm vật liệu xây dựng.

Định hướng trong 
giai đoạn tới
Với những kết quả đạt được 

trong giai đoạn qua; trong 
thời gian sắp tới, với sự nỗ lực 
không ngừng của tập thể Chi 
cục sẽ tiếp tục triển khai một 
số nhiệm vụ sau:

- Công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn các quy định của 
pháp luật về lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng 
sẽ tiếp tục được chú trọng và 
đẩy mạnh hơn nữa trong thời 
gian tới theo cả chiều sâu và 
chiều rộng để đảm bảo giúp 
doanh nghiệp và người tiêu 
dùng nhận thức, hiểu rõ, hiểu 
đúng các quy định.

- Tiếp tục mở rộng năng lực 
dịch vụ kỹ thuật tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng của Trung 
tâm cả theo chiều rộng và 

chiều sâu, phấn đấu trở thành 
một trong những Trung tâm 
hàng đầu trong hệ thống Chi 
cục của cả nước.

- Đẩy mạnh hơn nữa công 
tác đào tạo cán bộ, nâng cao 
năng lực, nghiệp vụ của cán 
bộ để góp phần trong việc 
thực hiện có hiệu quả công 
tác quản lý nhà nước cũng 
như dịch vụ kỹ thuật về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng, 
tránh xảy ra tình trạng mất sự 
tin cậy của người tiêu dùng.

- Tăng cường thiết bị, cơ 
sở vật chất phục vụ cho các 
hoạt động kiểm tra, kiểm soát 
về đo lường, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa trong đó tập 
trung đầu tư các thiết bị kiểm 
tra nhanh với độ chính xác 
cao, từ đó cung cấp thông tin 
kịp thời cho người tiêu dùng 
về chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa đồng thời ngăn chặn kịp 
thời các hành vi vi phạm.

- Tập trung nghiên cứu áp 
dụng mã số mã vạch trong 
việc giúp truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm, cung cấp dữ 
liệu sản phẩm, tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp tham gia 
thương mại điện tử; tích hợp 
với dữ liệu hải quan, thuế tạo 
thuận lợi cho khai báo, thông 
quan, tính thuế, hỗ trợ kiểm 
soát luồng hàng xuất nhập 
khẩu,…

- Đẩy mạnh công tác hỗ 
trợ doanh nghiệp hơn nữa, 
xây dựng các mô hình doanh 
nghiệp điển hình thuộc các 
lĩnh vực khác nhau để các 
doanh nghiệp nhận thức rõ 
quyền và lợi ích của mình, chủ 
động áp dụng các chính sách 
của nhà nước về triển khai các 
công nghệ tiên tiến để hỗ trợ 
cho doanh nghiệp để tăng 
cường năng lực tiếp cận cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4, 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
và hội nhập quốc tế.

Kiểm tra chất lượng vàng trang sức bằng máy đo quang phổ hiện đại.
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Những năm qua, tận dụng 
những lợi thế so sánh tương 
đối khi nằm trong vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam, Đồng 
Nai đã đạt được những thành 
tựu nhất định về mọi mặt, trở 
thành một trong số các địa 
phương có tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao của cả nước. Với tầm 
vóc của một tỉnh công nghiệp, 
công tác quản lý nhà nước về 
năng suất, chất lượng của tỉnh 
đã có nhiều hoạt động tích cực 
và cụ thể nhằm tạo hiệu ứng 
“phong trào năng suất, chất 
lượng” đều khắp, đóng góp 
quan trọng vào thành quả phát 
triển chung của tỉnh.

Hướng đến mục tiêu hỗ 
trợ doanh nghiệp
Được triển khai từ năm 1998, 

Chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp bắt nguồn từ việc hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp xây 
dựng và áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001. Từ những 
thành tựu đạt được trong giai 
đoạn 1998 – 2005, Sở Khoa học 
và Công nghệ tiếp tục được 
giao nhiệm vụ xây dựng và 
triển khai Chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp theo yêu cầu 
của Ban Hợp tác Kinh tế Quốc 
tế. Với sự gia nhập của Việt 
Nam vào WTO cũng như các 
diễn đàn hợp tác kinh tế khác, 

Các chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp:

Thúc đẩy mục tiêu
phát triển nhanh, bền vững

ThS.NGuyễN CôNG KháNh
Chi cục phó Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Đại diện doanh nghiệp nhận Giải thưởng chất lượng tỉnh Đồng Nai năm 2014.

trong giai đoạn 2006 – 2010, 
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp 
tục được giao tham mưu cho 
Ban Hợp tác Kinh tế Quốc tế 
ban hành 02 chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp, các chương 
trình này tập trung vào việc hỗ 
trợ doanh nghiệp xây dựng,  áp 
dụng các hệ thống quản lý tiên 
tiến và bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Trong quá trình triển khai 
các Chương trình của Ban 
Hợp tác Kinh tế Quốc tế, một 
số chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước liên quan 
đến định hướng trong việc sử 
dụng năng lượng cũng như 
nhu cầu về việc đổi mới công 
nghệ và hoạt động năng suất 
bắt đầu được đẩy mạnh. Nhằm 

đáp ứng yêu cầu đó, Sở Khoa 
học và Công nghệ đã tiếp tục 
nghiên cứu để nâng quy mô 
của các chương trình này trong 
việc hỗ trợ doanh nghiệp về 
chiều rộng và chiều sâu. Sở đã 
xây dựng và tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Đề án “Phát 
triển năng suất chất lượng tỉnh 
Đồng Nai giai đoạn 2006-2015”.

Năm 2010, Chương trình 
Quốc gia “Nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020” được 
ban hành, đồng thời thực hiện 
Nghị quyết số 188/2010/NQ-
HĐND của HĐND tỉnh Đồng 
Nai về mục tiêu, nhiệm vụ và 
phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
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phòng - an ninh giai đoạn 2011 
- 2015, UBND tỉnh Đồng Nai 
tiếp tục chỉ đạo Sở Khoa học 
và Công nghệ thực hiện xây 
dựng “Chương trình khoa học 
và công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng lực 
cạnh tranh, áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến và 
bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá 
trình hội nhập giai đoạn 2011 
– 2015”. 

Kế thừa và phát huy những 
kết quả đạt được trong giai 
đoạn trước, Sở Khoa học và 
Công nghệ tiếp tục tham mưu 
UBND tỉnh ban hành “Chương 
trình khoa học và công nghệ 
hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng lực cạnh tranh, áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến và bảo hộ sở hữu trí 
tuệ trong quá trình hội nhập 
giai đoạn 2016 - 2020”. 

Có thể nói, tỉnh Đồng Nai là 
một trong những tỉnh đi đầu 
và triển khai sớm hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp. Tính từ 
năm 1998 đến nay, thực hiện 
chương trình khoa học và công 
nghệ hỗ trợ các đơn vị doanh 
nghiệp nâng cao năng lực 
cạnh tranh, áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng tiên tiến, 

bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá 
trình hội nhập, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã hỗ trợ  hơn 500 
doanh nghiệp. Trong đó, hơn 
91% doanh nghiệp được hỗ 
trợ là doanh nghiệp có quy mô 
vừa và nhỏ với sự đa dạng các 
ngành nghề và đều nằm trong 
nhóm ưu tiên của chương trình 
như: Vật liệu xây dựng, thức ăn 
chăn nuôi, quần áo may sẵn, 
dây và cáp điện, sản phẩm 
nông nghiệp…

Đưa chương trình 
KH&CN phát huy vai trò 
trong thực tiễn
Các chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp với mục đích 
tạo được chính sách thu hút 
các ngành công nghiệp tạo ra 
các sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ cao và có giá trị 
gia tăng cao. Xây dựng được 
thương hiệu sản phẩm công 
nghiệp Việt Nam và ưu tiên các 
lĩnh vực tạo sản phẩm có hàm 
lượng chất xám cao. Đồng thời, 
thông qua chương trình này 
khẳng định vai trò quan trọng 
của khoa học và công nghệ 
thực sự trở thành nguồn lực 
quan trọng thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, tăng hàm lượng 

khoa học và công nghệ trong 
chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; đặc biệt là sản phẩm chủ 
lực của tỉnh nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp Việt Nam trong 
xu thế hội nhập kinh tế quốc 
tế. Đây được xem là nhiệm vụ 
đột phá trong chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội.

 Nhận thức rõ vai trò quan 
trọng của chương trình, Sở 
KH&CN đã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền nhằm giới thiệu 
sâu rộng nội dung chương 
trình hỗ trợ đến các đối tượng 
doanh nghiệp đang hoạt động 
trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc 
biên soạn các sổ tay kiến thức 
hướng dẫn doanh nghiệp về 
tiêu chuẩn hóa, giải thưởng 
chất lượng, công cụ quản lý 
tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí 
tuệ… Sở đã thường xuyên cập 
nhật các thông tin chương 
trình hỗ trợ doanh nghiệp 
hàng năm trên các trang thông 
tin điện tử. Đồng thời hướng 
dẫn các tổ chức, các doanh 
nghiệp về việc xây dựng và áp 
dụng các hệ thống quản lý tiên 
tiến. Qua đó cung cấp các kiến 
thức và các kỹ năng cần thiết 
trong việc cải tiến năng suất 
chất lượng đang được áp dụng 
hiện nay, đồng thời bổ sung 
cho đội ngũ năng suất chất 
lượng trong doanh nghiệp. Từ 
năm 1998 đến nay, Sở đã tổ 
chức nhiều khóa đào tạo, tập 
huấn về năng suất chất lượng, 
sở hữu trí tuệ, đổi mới tiết kiệm 
năng lượng,… với sự tham gia 
của các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh và đã tạo được sự 
chuyển biến trong nhận thức 
của các doanh nghiệp về nâng 
cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp. Ngoài ra, Sở đã 
tổ chức khảo sát nhu cầu nội 
dung cần hỗ trợ từ phía doanh 
nghiệp để thích ứng kịp với các 
yêu cầu khắt khe từ thị trường 
trong và ngoài nước. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán năng lượng.
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Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng lực 
cạnh tranh
Tính đến thời điểm hiện tại, 

chương trình đã hỗ trợ 514 
doanh nghiệp trong đó trên 
91% là doanh nghiệp có quy 
mô vừa và nhỏ. Trong đó có 
127 doanh nghiệp hỗ trợ áp 
dụng các công cụ quản lý tiên 
tiến và xây dựng tiêu chuẩn; 
350 doanh nghiệp hỗ trợ thực 
hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ và 
37 doanh nghiệp hỗ trợ nghiên 
cứu sản phẩm mới, đổi mới 
công nghệ và tiết kiệm năng 
lượng.

Kết quả khảo sát 676 doanh 
nghiệp về tiềm lực công nghệ, 
hiện trạng công nghệ của một 
số ngành chủ lực từ năm 2004 
– 2014 trong đó có 270 doanh 
nghiệp trong nước và hơn 400 
doanh nghiệp nước ngoài cho 
thấy, trình độ công nghệ của 
tỉnh Đồng Nai có chuyển biến 
qua từng năm. Riêng năm 
2014 hệ số năng lực công nghệ 
chung của tỉnh là gần 0,7, nằm 
ở mức khá và tăng so với năm 
2013. Trong đó, ngành chế 
biến thực phẩm có hệ số năng 
lực công nghệ (TCC) đứng đầu 

trong 5 nhóm ngành chủ lực; 
tiếp theo là điện tử TCC vươn 
lên đứng thứ 2; ngành dệt may 
tăng ổn định đứng thứ 3…

Điều quan trọng, Chương 
trình KH&CN đã từng bước hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao 
chất lượng sản phẩm hàng 
hóa và hoạt động quản lý của 
doanh nghiệp thông qua các 
công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng và các hệ thống quản lý 
tiên tiến. Nâng cao được ý thức 
bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với 
thương hiệu của doanh nghiệp 
trong thời kỳ hội nhập. Giúp 
doanh nghiệp hiểu rõ hơn 
vấn đề quản lý năng lượng tại 
doanh nghiệp một cách hiệu 
quả cũng như tiếp cận được 
nhiều mô hình hoạt động với 
nhiều lĩnh vực, các công cụ cải 
tiến năng suất hiệu quả hiện 
nay. Nhiều doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh đã đủ sức xây dựng 
được thương hiệu và được 
cộng đồng ghi nhận không chỉ 
trong nước mà còn thâm nhập 
và chiếm lĩnh thị trường ở nước 
ngoài và khu vực.

Mục tiêu chưa đạt so với 
kế hoạch đề ra
Mặc dù tạo nên chuyển biến 

tích cực về vai trò của khoa học 
và công nghệ đối với mục tiêu 
đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ 
thuật sản xuất, tăng tính cạnh 
tranh song chương khoa học 
và công nghệ hỗ trợ các đơn vị 
doanh nghiệp nâng cao năng 
lực cạnh tranh, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên 
tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong 
quá trình hội nhập trên địa bàn 
tỉnh thời gian qua vẫn chưa 
đạt so với mục tiêu ban đầu đề 
ra. Có nhiều nguyên nhân dẫn 
đến việc thực hiện mục tiêu 
của chương trình đạt thấp mặc 
dù công tác hỗ trợ đã được Sở 
đẩy mạnh triển khai thực hiện. 
Trong đó, nội dung hỗ trợ đánh 
giá chứng nhận sản phẩm hợp 
chuẩn, hợp quy chủ yếu đối 
với các doanh nghiệp có vốn 
nước ngoài sản xuất và nhập 
khẩu đối với các mặt hàng 
cần thực hiện đánh giá hợp 
chuẩn và hợp quy tuy nhiên 
các doanh nghiệp này không 
thuộc đối tượng được hỗ trợ. 
Đối với nội dung hỗ trợ xây 
dựng và áp dụng các hệ thống 
quản lý tiên tiến trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh và 
dịch vụ; Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý: đa số 

Đồng Nai đăng cai tổ chức Hội thảo về đổi mới cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
đổi mới công nghệ vùng Đông Nam bộ năm 2015.
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các doanh nghiệp lớn trong 
nước trên địa bàn tỉnh đã xây 
dựng và áp dụng hệ thống 
quản lý tiên tiến này từ khi 
Việt Nam gia nhập WTO, còn 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
với điều kiện sản xuất còn hạn 
chế, chưa có quy mô ổn định 
lại không quan tâm đến việc 
thiết lập các hệ thống quản lý 
chất lượng tiên tiến này, xét 
đến tính khả thi khi được hỗ 
trợ hầu như hiệu quả thấp do 
không duy trì được hệ thống 
quản lý sau khi đạt được chứng 
nhận hệ thống.

Khả năng tiếp cận và xây 
dựng hệ thống quản lý chất 
lượng tại các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ còn hạn chế do nhân sự 
và việc quan tâm của lãnh đạo 
doanh nghiệp chưa cao. Ngoài 
ra, các doanh nghiệp chưa chú 
trọng đến việc nâng cao năng 
suất chất lượng cũng như chưa 
nhận thức đầy đủ về việc bảo 
hộ thương hiệu, nhãn hiệu đối 
với các sản phẩm, hàng hóa. 
Một số doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

chưa quan tâm tìm hiểu các 
thông tin về chương trình hỗ 
trợ của tỉnh. Các doanh nghiệp 
được hỗ trợ chưa chủ động liên 
hệ, cung cấp thông tin để lập 
thủ tục hỗ trợ...

Đẩy mạnh hoạt động cải 
tiến năng suất chất lượng
Với mục tiêu đưa khoa học và 

công nghệ tỉnh tạo nguồn lực 
quan trọng thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội và tăng hàm 
lượng khoa học công nghệ 
trong chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; đặc biệt là các sản 
phẩm chủ lực đáp ứng được 
các yêu cầu cạnh tranh trong 
xu thế hội nhập kinh tế quốc 
tế. Đồng thời đảm bảo việc 
đưa khoa học và công nghệ 
trở thành hoạt động thường 
xuyên cùng với các chương 
trình năng suất chất lượng 
quốc gia đã được ban hành và 
tiếp nối với các kết quả hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển năng 
suất chất lượng của tỉnh. 

 Giai đoạn 2016 - 2020, 
chương trình sẽ xây dựng các 

Tập huấn kiến thức quản lý an toàn bức xạ trong sản xuất, kinh doanh cho các đơn vị, cơ sở
có sử dụng thiết bị chứa nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

tài liệu chuyên đề để nâng cao 
nhận thức của doanh nghiệp 
trong việc bảo hộ sở hữu trí 
tuệ, tiết kiệm năng lượng 
và các công cụ cải tiến năng 
suất chất lượng để tuyên 
truyền, phổ biến những hiệu 
quả của các chương trình 
hỗ trợ nhằm khuyến khích 
các doanh nghiệp đặc biệt 
là doanh nghiệp vừa và nhỏ. 
Đặc biệt, nhằm tạo ra sản 
phẩm có khả năng cạnh tranh 
cao hơn trong điều kiện hội 
nhập sâu rộng, chương trình 
sẽ tập trung hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong việc nâng cao 
năng suất chất lượng, sở hữu 
trí tuệ và đổi mới công nghệ, 
tiết kiệm năng lượng; đồng 
thời xây dựng các mô hình 
doanh nghiệp năng suất chất 
lượng theo từng lĩnh vực hoạt 
động và các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn trong hoạt động sản 
xuất sạch cũng như xác lập cơ 
sở dữ liệu về các hoạt động 
năng suất chất lượng, sở hữu 
trí tuệ phục vụ cho doanh 
nghiệp tốt hơn.
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Xây dựng, bảo vệ và 
phát huy giá trị tài sản 
trí tuệ ngày càng đóng 
vai trò hết sức quan 
trọng đối với sự phát 
triển không chỉ của 
doanh nghiệp mà còn 
với mỗi địa phương 
và quốc gia, đặc biệt 
trong điều kiện cạnh 
tranh gay gắt hiện 
nay. Bảo hộ sở hữu trí 
tuệ là bảo vệ giá trị 
cho các sản phẩm đặc 
trưng từ đó nâng cao 
và phát huy thế mạnh 
sản phẩm là tài sản 
trí tuệ của mỗi doanh 
nghiệp khi đưa ra thị 
trường tiêu thụ. 

Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước 
về sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hội nhập

Kỹ sư - Lê XuâN TrườNG
Trưởng phòng Quản lý Chuyên ngành

sở hữu trí tuệ trong quá trình 
hội nhập giai đoạn 2011-2015 
nhằm nâng cao nhận thức của 
các doanh nghiệp Đồng Nai 
về bảo hộ sở hữu trí tuệ để các 
doanh nghiệp chủ động xây 
dựng, khai thác phát triển và 
bảo vệ  tài sản trí tuệ. Nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp Đồng Nai thông qua 
việc hỗ trợ xác lập, khai thác, 
bảo vệ và phát triển tài sản trí 
tuệ và quảng bá các tài sản trí 
tuệ thông qua việc xây dựng 
website cho các doanh nghiệp. 
Trên cơ sở kết quả đạt được 
của Chương trình trong giai 
đoạn 2011 – 2015, Sở Khoa học 
và Công nghệ tiếp tục tham 
mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 837/QĐ-UBND 
ngày 22/3/2016 về Chương 
trình khoa học và công nghệ 

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng lực cạnh tranh, áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng 
tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ 
trong quá trình hội nhập giai 
đoạn 2016-2020”. 

Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến kiến 
thức về sở hữu trí tuệ
Để nâng cao hiệu quả thực 

hiện chương trình KH&CN hỗ 
trợ doanh nghiệp về thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), từ 
đầu năm 2012, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã chủ động có kế 
hoạch phối hợp tổ chức công 
tác tuyên truyền, phổ biến 
các quy định pháp luật liên 
quan đến sở hữu công nghiệp 
đến các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ và cán bộ làm 
công tác quản lý ở địa phương 

Tọa đàm nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2017 với thông điệp
“Đổi mới sáng tạo - Cải thiện cuộc sống”.

Nhận thức được vai trò của 
sở hữu trí tuệ đối với sự phát 
triển khoa học công nghệ, 
cũng như đối với sự phát triển 
kinh tế - xã hội đang dần trở 
thành mối quan tâm chung của 
xã hội. Trên cơ sở Nghị quyết 
số 188/2010/NQ-HĐND ngày 
09/12/2010 của Hội đồng Nhân 
dân tỉnh Đồng Nai về mục tiêu, 
nhiệm vụ và phát triển kinh 
tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh 5 năm 2011-2015, ngày 
26/7/2011, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 1852/QĐ-
UBND về Chương trình khoa 
học và công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng lực cạnh 
tranh, áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ 
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góp phần nâng cao nhận thức 
về xác lập quyền, chống xâm 
phạm quyền sở hữu công 
nghiệp và cách thức nhận biết 
hàng nhái, hàng giả về sở hữu 
công nghiệp thông qua các hội 
nghị, hội thảo và phát hành các 
tài liệu tuyên truyền như Bộ 
sách về Sở hữ trí tuệ gồm: “Tạo 
dựng một nhãn hiệu”; “Tạo 
dáng sản phẩm”; “Sáng tạo 
tương lai” nhằm giới thiệu chi 
tiết kiến thức về các đối tượng 
sở hữu công nghiệp dành cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 Ngoài ra, công tác tuyên 
truyền được thực hiện trên các 
phương tiện thông tin truyền 
thông, cơ quan, báo, đài trong 
tỉnh. Sở Khoa học và Công 
nghệ thường xuyên phối hợp 
với Đài Phát thanh và Truyền 
hình Đồng Nai thực hiện các 
tọa đàm liên quan nhằm nâng 
cao nhận thức của cộng đồng 
về việc xây dựng, khai thác và 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 
Liên tục từ năm 2011 đến 2017, 
Sở Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với Đài Phát thanh - 
Truyền hình Đồng Nai tổ chức 
thường niên các buổi toạ đàm 
phát sóng trên đài ĐN1 chủ đề: 
“Thiết kế tạo dáng sản phẩm”; 

Hướng dẫn doanh nghiệp về thực hiện thiết lập quyền sở hữu thương mại
cho tên sản phẩm và nhãn hiệu hàng hóa.

thực hiện phóng sự với chủ đề 
“Nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn 
địa lý”; thực hiện tọa đàm với 
chủ đề “Sáng tạo - Trách nhiệm 
của thế hệ trẻ”; “Đổi mới sáng 
tạo - Cải thiện cuộc sống”  nhằm 
tuyên truyền, phổ biến và nâng 
cao kiến thức về sở hữu trí tuệ 
cho các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai.

Phát huy vai trò chương 
trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp về SHTT
Thực hiện mục tiêu áp dụng 

Chương trình khoa học và công 
nghệ hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng lực cạnh tranh, 
áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu 
trí tuệ trong quá trình hội nhập, 
nhất là hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp quy mô vừa và nhỏ trên 
địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 
2011-2015, trên lĩnh vực SHTT, 
Sở KH&CN đã hỗ trợ 174 đơn 
vị trong đó có 139 nhãn hiệu 
hàng hoá trong nước, 2 nhãn 
hiệu hàng hoá nước ngoài, 10 
kiểu dáng công nghiệp, 6 sáng 
chế và thực hiện đăng ký chỉ 
dẫn địa lý cho bưởi Tân Triều, 18 
website… Hàng năm, công tác 
tư vấn, hướng dẫn thủ tục nộp 
hồ sơ bảo hộ tài sản trí tuệ, cung 
cấp thông tin về nhãn hiệu hàng 
hóa, kiểu dáng công nghiệp và 
thông tin sáng chế cho gần 150 
đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác hỗ trợ doanh 
nghiệp đăng ký xác lập, 
bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp
Số liệu thống kê về kết quả 

bảo hộ sở hữu công nghiệp ở 
Đồng Nai trong những năm 
qua cho thấy, số lượng đơn 
đăng ký bảo hộ các đối tượng 
sở hữu công nghiệp tăng 
lên hàng năm, đặc biệt là các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư 
của nước ngoài đã đăng ký 
bảo hộ các đối tượng sở hữu 

Biểu đồ thống kê số đơn và số văn bằng được cấp giai đoạn 2011-2016.
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Đoàn kiểm tra liên ngành 168 làm việc với Công ty TNHH Woosung Việt Nam về thực 
hiện quy định pháp luật sở hữu trí tuệ.

công nghiệp trước khi đầu tư 
vào Đồng Nai chiếm một tỷ 
lệ khá lớn trong tổng số đơn 
đăng ký.

Chính sách bảo hộ SHTT của 
tỉnh thu hút doanh nghiệp đầu 
tư nước ngoài đăng ký cũng 
thể hiện vai trò quan trọng 
của bảo hộ SHTT. Hoạt động 
sở hữu trí tuệ không chỉ là việc 
bảo hộ các đối tượng sở hữu 
trí tuệ trong phạm vi quốc gia 
mà còn được mở rộng sang 
các nước và lãnh thổ khác, 
nhất là trong xu thế hội nhập 
ngày càng sâu rộng như hiện 
nay. Đây là cơ hội tốt nhất để 
doanh nghiệp Việt Nam mua 
các công nghệ (sáng chế) do 
nước ngoài đăng ký ở Việt Nam 
(thường các doanh nghiệp chỉ 
chuyển giao sáng chế được 
bảo hộ); đồng thời cũng là cơ 
hội nhằm thu hút đầu tư của 
nước ngoài vào Việt Nam. 

Bên cạnh đó, việc đăng 
ký bảo hộ đối tượng sở hữu 
công nghiệp ở một hoặc một 
số nước chính là nhằm giành 
được độc quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp ở 
nhiều nước hoặc những nước 
đã thực hiện đăng ký. Vấn đề 
này có ý nghĩa thực tiễn to lớn, 
thể hiện rõ nhất là đối với nhãn 
hiệu và sáng chế. 

Sản phẩm xuất khẩu mang 
nhãn hiệu trong nước có chất 
lượng cao trên cơ sở áp dụng 
công nghệ và sáng chế, nếu 
không đăng ký bảo hộ nhãn 
hiệu đó ở nước nhập khẩu thì 
khi đạt được uy tín với người 
tiêu dùng, sản phẩm này chắc 
chắn sẽ có người bắt chước cả 
về nhãn hiệu và công nghệ, 
sáng chế, thị trường tiêu thụ 
có thể giảm hoặc mất hoàn 
toàn; vì vậy, đăng ký nhãn 
hiệu, sáng chế ở nước ngoài để 
bảo vệ mặt hàng xuất khẩu trở 
thành vấn đề rất quan trọng 
và bức thiết đối với các doanh 

nghiệp tiến hành mở rộng thị 
trường kinh doanh thông qua 
xuất khẩu hàng hóa. 

Đảm bảo thực thi quyền 
SHTT trong thực tiễn
Không chỉ đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, đưa chương 
trình KH&CN phát huy hiệu quả 
trong việc xây dựng thương 
hiệu cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Là một tỉnh công 
nghiệp nằm trong vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam với hàng 
chục ngàn doanh nghiệp đang 
hoạt động tại hơn 30 khu công 

nghiệp trên toàn tỉnh thì việc 
thực thi hiệu quả pháp luật về 
SHTT nhằm bảo vệ tài sản trí 
tuệ cho doanh nghiệp trong 
điều kiện thị trường thế giới 
ngày càng “phẳng” như hiện 
nay nhất là doanh nghiệp địa 
phương cũng được Sở Khoa 
học và Công nghệ hết sức quan 
tâm và đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 
121/QĐ-UBND thành lập Đoàn 
Kiểm tra liên ngành về phòng, 
chống xâm phạm quyền sở 
hữu trí tuệ giai đoạn 2011-2015 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Biểu đồ thống kê chương trình KHCN hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2016.
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  Thực thi hiệu quả pháp luật 
SHTT ngày càng quan trọng, 
dù đã có nhiều chuyển biến 
tích cực trong hoạt động sở 
hữu trí tuệ, thể hiện trong việc 
doanh nghiệp ý thức được tầm 
quan trọng nên đã chủ động 
tham vấn pháp luật và thực 
hiện các hoạt động đăng ký, 
xác lập và bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ (SHTT) các tài sản trí tuệ 
đối với sản phẩm. Tuy nhiên, 
các loại hình vi phạm quyền 
SHTT ngày càng xuất hiện tinh 
vi với nhiều phương thức, thủ 
đoạn khác nhau. 

Chỉ riêng tại Đồng Nai giai 
đoạn 2012-2015, Chi cục Quản 
lý thị trường đã tiến hành kiểm 
tra, xử phạt 332 vụ vi phạm sở 
hữu công nghiệp qua đó xử lý 
trực tiếp 324 vụ, chuyển công 
an điều tra 7 vụ. Tổng số tiền xử 
phạt là gần 2,4 tỷ đồng. Trong 
các vụ xâm phạm quyền SHTT 
đã bị xử lý thì nhiều nhất là vi 
phạm về giả nhãn hiệu hàng 
hoá (321 vụ), và 3 vụ vi phạm 
chỉ dẫn địa lý. Chưa kể, 6 doanh 
nghiệp có hành vi vi phạm 
trong lĩnh vực chuyển quyền 
tác giả và quyền liên quan 
được Đoàn kiểm tra liên ngành 
phòng, chống xâm phạm 
quyền SHTT của tỉnh phát hiện 
và xử phạt hành chính. Cục Hải 

quan cũng đã tiếp nhận 174 
công văn thông báo yêu cầu 
kiểm tra giám sát về SHTT đối 
với hàng xuất, nhập khẩu từ 
Cục Điều tra chống buôn lậu… 

Các loại hình vi phạm quyền 
SHTT chủ yếu là giả nhãn hiệu 
hàng hoá với các mặt hàng tiêu 
dùng phổ biến như: bột giặt, sữa 
hộp, bột ngọt, phụ kiện xe máy, 
quần áo, thức ăn chăn nuôi… 
Với phương thức và thủ đoạn 
là nhập linh kiện/bán thành 
phẩm vào Việt Nam sau đó chế 
tác, gia công gắn bao bì, nhãn 
mác vào sản phẩm để đánh lừa 
người tiêu dùng. Ngoài ra, các 
đối tượng còn sử dụng hình 
thức đăng ký tên thương mại 
trùng với tên nhãn hiệu đã được 

bảo hộ với các loại hàng hoá 
nổi tiếng rồi bán ra thị trường 
khiến người tiêu dùng rất khó 
phân biệt thật/giả. Tuy nhiên, 
các hình thức vi phạm trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai thường diễn 
ra với quy mô nhỏ, lẻ.

Thời gian qua, công tác đấu 
tranh chống sản xuất và buôn 
bán hàng xâm phạm quyền 
SHTT đã đạt những kết quả 
nhất định góp phần phát triển 
sản xuất, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, từng bước 
lành mạnh hoá trong hoạt 
động kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh. Các doanh nghiệp ngày 
càng ý thức được tầm quan 
trọng của việc bảo hộ tài sản 
trí tuệ nên đã tích cực tham 
vấn pháp luật và thực hiện 
đăng ký, xác lập và bảo hộ 
quyền SHTT. Số lượng doanh 
nghiệp tham gia đăng ký, xác 
lập và bảo hộ quyền SHTT tăng 
lên qua các năm.

Quyền SHTT là quyền của tổ 
chức, cá nhân đối với tài sản trí 
tuệ bao gồm quyền tác giả và 
quyền liên quan đến tác giả, 
quyền sở hữu công nghiệp và 
quyền đối với giống cây trồng. 
Vi phạm về SHTT phổ biến 
nhất ở nước ta hiện nay chủ 
yếu là xâm phạm quyền nhãn 
hiệu, kiểu dáng công nghiệp, 
xâm phạm sáng chế và tên 
thương mại. 

Vì vậy, thời gian tới, cùng với 
việc đẩy mạnh tuyên truyền 
về chính sách pháp luật liên 
quan đến SHTT trên các 
phương tiện truyền thông, tổ 
chức các lớp tập huấn, chương 
trình hội thảo, tọa đàm… 
nhằm nâng cao nhận thức 
cho người dân, doanh nghiệp, 
Sở Khoa học và Công nghệ 
cũng sẽ phối hợp chặt chẽ 
với các ban, ngành liên quan 
và lực lượng công an trên địa 
bàn tỉnh tăng cường công tác 
kiểm tra, xử lý những hành vi 
vi phạm về quyền SHTT.

Hỗ trợ xây dựng trang thông tin điện tử (Website) giới thiệu về đặc sản bưởi Tân Triều - 
sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Mãng cầu na của Hợp tác xã dịch vụ - nông 
nghiệp Phú Lộc được trao giấy chứng nhận 
nhãn hiệu tập thể .
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Xây dựng thương hiệu, bảo 
vệ và phát huy giá trị thương 
hiệu cho các loại đặc sản địa 
phương có vai trò hết sức quan 
trọng, đặc biệt trong điều kiện 
cạnh tranh gay gắt, khi nước ta 
ngày càng hội nhập sâu vào thị 
trường quốc tế như hiện nay.

Đồng Nai là tỉnh có thế mạnh 
về phát triển nông nghiệp với 
nhiều loại nông sản mang lại 
giá trị kinh tế cao. Những năm 
qua, phát huy vai trò cơ quan 
quản lý nhà nước về thực thi 
chính sách pháp luật về KH&CN, 
Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng 
lực cạnh tranh, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên 
tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong 
quá trình hội nhập, Sở KH&CN 
đã đẩy mạnh các hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng đề tài 
khoa học có liên quan đến nhãn 
hiệu hàng hóa, áp dụng chương 
trình sản xuất sạch theo hướng, 
Gap, VietGap, GlobalGap nhằm 
hỗ trợ nông dân xây dựng 
thương hiệu, nâng cao uy tín 
chất lượng nông sản Đồng Nai.

Nâng tầm thương hiệu 
cho nông sản
Ông Lê Xuân Trường, Trưởng 

phòng Quản lý chuyên ngành 
cho biết, để nâng cao giá trị cho 
đặc sản nông nghiệp của địa 
phương, ngay từ năm 2012, Sở 
KH&CN cũng đã tổ chức thực 
hiện đề tài nghiên cứu khoa học 
“Hoàn thiện chuỗi giá trị bưởi 
Tân Triều”. Sau khi thực hiện đề 

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ:

Nâng cao khả năng cạnh tranh
cho nông sản Đồng Nai

tài này, Sở đã tiến hành đăng 
ký xác lập quyền Chỉ dẫn địa lý 
“Tân Triều” cho sản phẩm bưởi 
và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 
Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa 
lý Bưởi Tân Triều cho sản phẩm 
bưởi đường Lá Cam và bưởi Ổi 
trên địa bàn 5 xã thuộc huyện 
Vĩnh Cửu với diện tích hơn 1,3 
ngàn ha. 

Nhận thấy những vấn đề cần 
thiết trong triển khai quản lý chỉ 
dẫn địa lý Tân Triều vào trong 
thực tế, tránh tình trạng lợi 
dụng thương hiệu “Tân Triều” 
của cá nhân, đơn vị cho mục 
đích làm lợi riêng; đồng thời 
hình thành công cụ và hệ thống 
quản lý bên trong/bên ngoài để 
quản lý Chỉ dẫn địa lý; xây dựng 
hệ thống nhận diện, chương 
trình quảng bá, xúc tiến thương 
mại cần được thực hiện một 

cách bài bản nên Sở KH&CN đã 
đề xuất triển khai dự án “Quản 
lý và phát triển chỉ dẫn địa lý 
“Tân Triều” cho sản phẩm bưởi 
tỉnh Đồng Nai”, ông Lê Xuân 
Trường khẳng định.

Sau hơn 2 năm (2015-2016) 
thực hiện, Dự án “Quản lý và 
phát triển chỉ dẫn địa lý “Tân 
Triều” cho sản phẩm bưởi của 
tỉnh Đồng Nai” đã hoàn thiện 
việc nghiên cứu thị trường, xây 
dựng hệ thống quản lý, phát 
triển thương mại cho bưởi Tân 
Triều. Quan trọng hơn, Dự án đã 
hoàn thiện xây dựng mô hình 
hệ thống tổ chức quản lý chỉ 
dẫn địa lý gồm hệ thống quản lý 
nội bộ (bên trong) và hệ thống 
quản lý bên ngoài của chỉ dẫn 
địa lý. Đồng thời giao nhiệm vụ 
quản lý nội bộ chỉ dẫn địa lý Tân 
Triều cho tổ chức những người 

Trao chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Hồ tiêu Xuân Lộc” cho đại diện hợp tác xã trồng 
tiêu trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Đỗ QuyêN - Lê VăN
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Nông dân xã Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu) thu hoạch bưởi đường lá cam.

sản xuất, phân phối bưởi Tân 
Triều để khai thác chỉ dẫn địa lý, 
cụ thể là Hội Nông dân huyện 
Vĩnh Cửu. Về hệ thống quản lý 
nội bộ, Ban quản lý Chỉ dẫn địa 
lý (CDĐL) Tân Triều là Hội Nông 
dân huyện Vĩnh Cửu sẽ có trách 
nhiệm thực hiện kiểm soát việc 
thực hiện quy trình sản xuất 
bưởi Da xanh và bưởi Ổi Tân 
Triều, đây là hoạt động quyết 
định chất lượng sản phẩm, 
kiểm soát chất lượng trước khi 
lưu thông, kiểm soát việc sử 
dụng nhãn mác của các hộ sử 
dụng CDĐL Tân Triều. Ngoài ra, 
Ban kiểm soát chỉ dẫn địa lý Tân 
Triều sẽ chịu trách nhiệm về hệ 
thống quản lý bên ngoài đối với 
CDĐL Tân triều cho sản phẩm 
bưởi đường lá cam và bưởi ổi.

Kết quả khảo sát hộ nông 
dân trồng bưởi trên địa bàn xã 
Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu) cho 
thấy, việc triển khai thực hiện 
thành công dự án không chỉ 
tác động trực tiếp đến các hộ 
sản xuất và kinh doanh bưởi 
Tân Triều của huyện Vĩnh Cửu 
mà kết quả của dự án còn góp 
phần nâng sức cạnh tranh của 
sản phẩm trên thị trường. Thể 
hiện rõ ở giá trị trái bưởi sau khi 
thực hiện dự án đã tăng mạnh 
tăng từ 20.000-27.000đồng/
quả. Quan trọng hơn, những dự 
báo đề xuất trong dự án sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi khai thác lợi 
thế, phát huy tiềm năng của trái 
bưởi Tân Triều trên con đường 
phát triển và là cơ sở tham khảo 
để phát triển nhiều loại nông 
sản hiện có của Đồng Nai. Đây 
cũng là một giải pháp nhằm 
giải quyết những khó khăn 
về mặt thông tin cho các cấp, 
ngành, địa phương và người 
sản xuất trong việc lựa chọn và 
chiến lược sử dụng công cụ sở 
hữu trí tuệ để nâng cao giá trị 
và khả năng canh tranh cho sản 
phẩm nông sản đặc sản. 

Một trong những nông sản 
có tiếng của Đồng Nai cũng 

đã được Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) 
cấp giấy chứng nhận đăng ký 
nhãn hiệu hàng hóa đó là “Hồ 
tiêu Xuân Lộc”. Kết quả gần 2 
năm (2014-2015) thực hiện dự 
án “Xây dựng nhãn hiệu hàng 
hóa cho sản phẩm hồ tiêu Xuân 
Lộc”, các hộ nông dân tham gia 
trồng tiêu theo dự án đều có 
kết quả khả quan. Sau khi được 
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn 
quả Miền Đông Nam bộ tập 
huấn, hướng dẫn kỹ thuật, các 
nhà vườn đã thay đổi nhận thức 
và thói quen chăm sóc cây hồ 
tiêu. Vườn hồ tiêu của các hộ 
tham gia mô hình sinh trưởng 
và phát triển rất tốt, ít bị nhiễm 
sâu bệnh hại, đặc biệt chưa có 
biểu hiện của bệnh chết nhanh 
– chết chậm (một loại bệnh phổ 
biến và nguy hại nhất trên cây 
hồ tiêu); và cho năng suất tương 
đối ổn định đạt 5-9 tấn/ha.

Điều đặc biệt nhất, theo 
Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn 
quả Miền Đông Nam bộ, kết 
quả phân tích cho thấy, mẫu 
hạt tiêu của các hộ tham gia mô 
hình không có kim loại nặng 
và tồn dư thuốc bảo vệ thực 

vật; chất lượng hồ tiêu khá cao: 
Dung trọng đạt 560-600g/lít; 
hàm lượng pipein (độ cay) đạt 
5,2%; hàm lượng tinh dầu bay 
hơi đạt 3,2%. Những chỉ số này 
đều cao hơn so với yêu cầu của 
Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (IPC) 
và các tiêu chuẩn quốc tế khác 
như ASTA, ISO và ESA.

Theo lãnh đạo phòng Nông 
nghiệp huyện Xuân Lộc, cây hồ 
tiêu trên địa bàn đã được huyện 
Xuân Lộc quy hoạch theo tiểu 
vùng sản xuất chuyên canh 
tập trung và hiện tại đang là 
cây trồng lâu năm mang lại giá 
trị kinh tế cao nhất so với các 
cây trồng khác. Doanh thu trên 
01 hécta tiêu đạt từ 300-600 
triệu đồng. Tổng diện tích tiêu 
của huyện Xuân Lộc hiện nay 
khoảng trên 2.800 ha, tăng 353 
ha so với năm 2014, trong đó 
diện tích cho sản phẩm là gần 
2.000 ha, năng suất bình quân 
của cây tiêu đạt khoảng 30 tạ/
ha. Cây tiêu tập trung nhiều ở 
các xã Suối Cao, Xuân Thọ, Xuân 
Bắc, Xuân Trường, Xuân Hiệp, 
Lang Minh…, giống tiêu được 
trồng chủ yếu trên địa bàn là 
tiêu Vĩnh Linh. Vì vậy, việc cấp 
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nhãn hiệu “hồ tiêu Xuân Lộc” 
không chỉ giúp cho hồ tiêu của 
Xuân Lộc có chỗ đứng trong thị 
trường nội địa mà mở ra cơ hội 
ra thị trường quốc tế.

Sự kiện trái chôm chôm Long 
Khánh được Cục Sở hữu trí tuệ 
(Bộ Khoa học và Công nghệ) 
cấp giấy chứng nhận đăng ký 
chỉ dẫn địa lý là sự khẳng định 
danh tiếng đối với loại trái 
cây“đặc sản” này, đồng thời 
mở ra những cơ hội rất lớn để 
thương hiệu chôm chôm Long 
Khánh vươn xa trên thị trường 
trong và ngoài nước.

Ths.Nguyễn Thị Huệ, nguyên 
Phó giám đốc Sở KH&CN, chủ 
nhiệm đề tài khoa học “Xác 
lập quyền chỉ dẫn địa lý Long 
Khánh cho sản phẩm chôm 
chôm” cho biết, kết quả nghiên 
cứu các yếu tố khi so sánh về 
hình thái và chất lượng của quả 
chôm chôm Long Khánh với các 
vùng khác ngoài tỉnh Đồng Nai 
thì thấy rằng, trái chôm chôm 

Long Khánh có ưu điểm rõ rệt về 
độ ngọt, đường kính thịt, trái… 
lớn hơn rất nhiều. Điều này do 
điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu 
ở đây có nhiều ưu thế hơn so 
với các vùng trồng chôm chôm 
còn lại của cả nước. Tuy nhiên, 
khi vào vụ thu hoạch chính, giá 
chôm chôm sụt giảm đáng kể, 
thậm chí có lúc tiền bán chôm 
chôm chỉ bằng tiền công hái. Vì 
vậy, việc xây dựng chỉ dẫn địa 
lý để nâng cao giá trị cho trái 
chôm chôm là điều hết sức cần 
thiết. Việc xây dựng thành công 
chỉ dẫn địa lý cho trái chôm 
chôm còn là đòn bẩy để thực 
hiện bước tiếp theo với nhiều 
đặc sản còn lại của Long Khánh 
như: sầu riêng, ổi, nấm… góp 
phần tăng giá trị cạnh tranh 
cho nông sản Đồng Nai trên thị 
trường khi bước vào giai đoạn 
hội nhập ngày càng sâu rộng.

Ths.Nguyễn Thị Huệ cho biết 
thêm, bản đồ chỉ dẫn địa lý 
vùng trồng chôm chôm Long 

Khánh được xây dựng trên cơ 
sở kết hợp giữa bản đồ chất 
lượng đất, bản đồ về các yếu tố 
khí hậu vùng trồng chôm chôm 
và các yêu cầu đặc thù sử dụng 
đất của cây chôm chôm Long 
Khánh. Theo đó, do đặc thù về 
địa lý và lịch sử, diện tích cây 
chôm chôm đề xuất bảo hộ chỉ 
dẫn địa lý là trên 6.700 ha. Trong 
đó bao gồm: thị xã Long Khánh 
gần 2.500 ha, huyện Xuân Lộc 
trên 1.200 ha, huyện Thống 
Nhất gần 1.200 ha và huyện 
Cẩm Mỹ trên 1.000 ha. Số diện 
tích này sẽ là cơ sở lập hồ sơ 
đăng ký xác lập quyền chỉ dẫn 
địa lý Long Khánh cho 2 giống 
chôm chôm nhãn và chôm 
chôm Java. 

Theo Phòng Kinh tế thị xã 
Long Khánh cho biết, thực 
hiện chương trình xây dựng chỉ 
dẫn địa lý cho trái chôm chôm 
Long Khánh, đến nay thị xã đã 
tổ chức lấy ý kiến đóng góp 
tham gia đề án của nông dân, 

Chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho trái chôm chôm nhằm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh
của nông sản Đồng Nai trên thị trường.
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doanh nghiệp, đơn vị tại tất 
cả 15 xã, phường trên địa bàn 
thị xã có diện tích trồng cây 
chôm chôm. Thống kê sơ bộ, 
hiện toàn thị xã có gần 200 hộ 
nông dân đăng ký tham gia dự 
án. Song song với việc thu thập 
nguyện vọng, ý kiến của người 
dân, thị xã cũng đã tiến hành 
đầu tư chương trình sản xuất 
sạch theo hướng GAP cho trái 
chôm chôm. Trong đó, tổ chức 
tập huấn cho người trồng về 
các biện pháp phòng trừ sâu, 
bệnh, kỹ thuật chăm sóc cây 
chôm chôm; kỹ thuật sử dụng 
hệ thống tưới nước tiết kiệm… 
Bên cạnh đó, Thị xã cũng đã 
hỗ trợ nông dân xây dựng hệ 
thống tưới nước tiết kiệm cho 
trên 1,285 ha trong đó nhà 
nước hỗ trợ vốn 100% cho trên 
225 ha còn lại là nông dân tự 
đầu tư. Tất cả những hoạt động 
này nhằm phục vụ hiệu quả 
cho chương trình xây dựng 
thương hiệu chôm chôm Long 
Khánh trong thời gian tới.

Ông Trần Giang Khuê, đại 
diện Văn phòng tại TPHCM 
Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng, 
việc xây dựng, quản lý và phát 
triển quyền sở hữu trí tuệ 
theo hình thức chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm chôm chôm là 
cần thiết và cấp bách trong 
thời điểm hiện nay nhằm tạo 
thương hiệu, bảo vệ danh 
tiếng, nâng cao giá trị kinh tế, 
tăng khả năng cạnh tranh của 
trái chôm chôm Long Khánh 
trước những thị trường khó 
tính, khắt khe về hàng rào tiêu 
chuẩn kỹ thuật.

Tăng cường hoạt động 
bảo hộ nông sản
Theo ông Nguyễn Ngọc 

Phương, Phó giám đốc Sở 
KH&CN, thời gian qua, phục 
vụ chương trình phát triển các 
loại cây trồng, vật nuôi chủ lục 
và xây dựng thương hiệu sản 
phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, Sở KH&CN đã triển 
khai nhiều đề nghiên cứu khoa 
học như: Đề tài “Xây dựng mô 
hình chuỗi liên kết sản xuất 
- chế biến sản phẩm ca cao 
chất lượng tại Đồng Nai”, đề tài 
“Nghiên cứu xây dựng mô hình 
trồng cây sầu riêng xen măng 
cụt theo hướng GlobalGap tại 
huyện Cẩm Mỹ”, đề tài “Hoàn 
thiện chuỗi giá trị bưởi Tân 
Triều”, đề tài xây dựng chỉ dẫn 
địa lý cho trái chôm chôm Long 
Khánh… Nhiều nhãn hiệu tập 
thể đang từng bước phát huy 
tác dụng: bưởi Tân Triều, sản 
phẩm xoài của hợp tác xã xoài 
Suối Lớn (huyện Xuân Lộc), sản 
phẩm nhung hươu nai của hợp 
tác xã Hiếu Liêm, rau của hợp 
tác xã Trường An…

Tuy nhiên, Đồng Nai hiện 
có gần 48.000 ha cây ăn trái 
và nông sản trong đó nhiều 

loại được coi là đặc sản như: 
xoài, bưởi, mít, chôm chôm, 
sầu riêng… Mỗi năm, cung 
ứng gần 500.000 tấn trái cây 
ra thị trường song chủ yếu 
vẫn là tiêu thụ trong nước qua 
thương lái, một số rất ít đưa 
vào hệ thống siêu thị và xuất 
khẩu ra thị trường nước ngoài. 
Lí do không thể cạnh tranh 
nước ngoài là bởi chưa sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGap, 
GlobalGap và cũng chưa xây 
dựng thương hiệu đủ mạnh. 
Toàn tỉnh mới có khoảng 40 
nhãn hiệu được đăng ký, rõ 
ràng chưa tương xứng với tiềm 
năng phát triển của các đặc 
sản ngày càng đa dạng của địa 
phương.

Ông Lê Xuân Trường, Trưởng 
phòng Quản lý Chuyên ngành, 
Sở KH&CN nhấn mạnh, nông 
sản có uy tín hay đặc sản địa 
phương thường gắn liền với 
địa danh xác định bởi phương 
pháp sản xuất truyền thống, 
giống cây con khác biệt, mang 
đặc trưng, điều kiện địa lý 
đặc thù vùng miền… Do đó 
thường có giá trị kinh tế rất 
cao. Cho đến nay, nhiều đặc 
sản Đồng Nai đã được người 
tiêu dùng biết đến thông 
qua các biện pháp lưu truyền 
dân gian như hò, vè, truyền 
thông… nhưng lại thiếu sự 
công nhận chính thức và bảo 
hộ pháp lý cả trong và ngoài 
nước. Điều này sẽ gây nhiều 
bất lợi khi đặc sản vươn ra 
cạnh tranh trên thị thường 
và khó khăn cho việc gìn giữ, 
phát triển sản phẩm theo quy 
mô công nghiệp. Vì vậy, xây 
dựng, đăng ký bảo hộ và phát 
triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa 
lý cho đặc sản trên cơ sở Luật 
SHTT là biện pháp quan trọng 
đáp ứng nhu cầu nâng cao giá 
trị và tăng tính cạnh tranh cho 
nông sản của Đồng Nai trên 
thị trường trong và ngoài nước 
trong những năm tới. 

Ổi Bảo Quang (TX. Long Khánh) được giới thiệu 
tại lễ hội trái cây ở Bình Dương.
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Trong thời gian qua, Thanh 
tra Sở Khoa học và Công nghệ 
đã quyết tâm nỗ lực đoàn kết, 
không ngừng đổi mới và nâng 
cao hiệu quả trong hoạt động 
thanh tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, triển khai nhiều 
giải pháp phòng ngừa, xử lý 
nghiêm tham nhũng, góp phần 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
nhân dân.

Hoạt động quản lý luôn là 
hoạt động sáng tạo, đổi mới. 
Vì thế công tác thanh tra với ý 
nghĩa là khâu thiết yếu trong 
hoạt động quản lý đòi hỏi 
cũng phải được đổi mới không 
ngừng. Xác định công tác thanh 
tra là một biện pháp quan trọng 
trong việc ngăn ngừa, phát hiện 
và xử lý những hành vi vi phạm 
pháp luật nói chung và trong 
lĩnh vực khoa học và công nghệ 
nói riêng. Vai trò của công tác 
thanh tra không chỉ là phát hiện 
và xử lý mà quan trọng hơn, 
công tác thanh tra đóng vai trò 
như một biện pháp phòng ngừa 
hữu hiệu các vi phạm pháp 
luật. Hàng năm Thanh tra Sở 
đều đề ra kế hoạch và phương 
pháp triển khai cụ thể đối với 
từng lĩnh vực thanh tra. Trong 
đó thường xuyên mở rộng đối 
tượng và phạm vi thanh tra; tiến 
hành thanh tra có trọng tâm, 
trọng điểm và rút ngắn thời gian 
thanh tra, tạo điều kiện cho các 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

Không ngừng đổi mới hoạt động
thanh tra khoa học và công nghệ

ThS. Lâm SơN hà
Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

hoạt động và phát triển theo 
đúng hướng, đúng pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 3 
Điều 24 Luật Thanh tra năm 
2010 thì Thanh tra Sở có nhiệm 
vụ thanh tra việc chấp hành 
pháp luật của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân về hoạt động khoa học 
công nghệ, chuyển giao công 
nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng; sở hữu công nghiệp; 
năng lượng nguyên tử thuộc 
phạm vi quản lý của Sở.

Để triển khai nhiệm vụ, Thanh 
tra Sở luôn chủ động, tích cực; 
luôn bám sát các chủ trương, 
chính sách và các giải pháp 
quản lý, điều hành của Bộ và Sở; 
kịp thời tham mưu giúp Giám 
đốc Sở điều chỉnh, bổ sung kế 
hoạch cho phù hợp với tình 
hình thực tiễn và yêu cầu quản 
lý nhà nước.

Từ khi Luật Thanh tra năm 
2010 có hiệu lực thi hành, Thanh 
tra Sở đã tiến hành thanh tra, 
kiểm tra trên 140 cuộc, đối với 
trên 1.900 tổ chức, cá nhân. 
Công tác thanh tra thời gian qua 
đã tập trung thanh tra những 
lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, 
dễ nảy sinh tiêu cực, gian lận 
như: đo lường, chất lượng trong 
kinh doanh xăng dầu, vàng 
trang sức mỹ nghệ, khí dầu mỏ 
hóa lỏng, đồ chơi trẻ em, thiết bị 
điện - điện tử, mũ bảo hiểm; an 
toàn bức xạ trong việc sử dụng 
nguồn bức xạ trong y tế và công 
nghiệp,... Kết quả đã phát hiện 
và xử lý gần 300 trường hợp vi 
phạm hành chính, tiến hành xử 
phạt với số tiền trên 8,3 tỷ đồng 
và kiến nghị thu hồi số tiền thu 
lợi bất hợp pháp do vi phạm 
hành chính với số tiền gần 2,7 tỷ 

Thanh tra lĩnh vực kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.
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Thanh tra lĩnh vực kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

đồng và là một trong những địa 
phương dẫn đầu cả nước về số 
tiền xử phạt trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ.

Những hành vi gian lận được 
thực hiện ở Đồng Nai như: về đo 
lường là sử dụng các mạch điều 
khiển, IC chương trình giả mạo 
để tác động vào trụ bơm xăng 
dầu làm sai lệch kết quả đo có lợi 
cho người bán; hình thức gian 
lận về chất lượng là dùng xăng 
chất lượng thấp để pha trộn 
và bán theo giá xăng có chất 
lượng cao; hay tình trạng bán 
vàng không đủ tuổi so với công 
bố gây thiệt hại cho người tiêu 
dùng. Những hành vi gian lận 
trên đã gây thiệt hại cho người 
tiêu dùng, xăng dầu bán ra 
không đảm bảo chất lượng phá 
hoại nhanh chóng máy móc; khí 
thải huỷ hoại môi trường. Một 
điều đặc biệt quan trọng nữa 
là hủy hoại lòng tin của người 
tiêu dùng vào thương hiệu của 
doanh nghiệp đầu mối có uy tín 
khi một đại lý nào đó của doanh 
nghiệp này có hành vi gian lận 
đo lường, chất lượng xăng dầu. 
Còn trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
thì việc xâm phạm quyền sở hữu 
trí tuệ diễn ra phổ biến ở tất cả 
các mặt hàng đang lưu thông 
trên thị trường, nhãn hàng 
nào người tiêu dùng càng ưa 
chuộng thì càng nhiều hàng giả. 
Để bảo vệ người tiêu dùng và 
các doanh nghiệp làm ăn chân 
chính, ngoài biện pháp tuyên 
truyền, phổ biến pháp luật, 
thanh tra Sở cũng tăng cường 
kêu gọi các doanh nghiệp, chủ 
thể quyền sở hữu trí tuệ cần áp 
dụng các biện pháp bảo vệ, tích 
cực phối hợp với các cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền để giải 
quyết các vi phạm.

Song song các đợt thanh tra 
định kỳ theo kế hoạch, Thanh 
tra Sở còn phối hợp với các Sở, 
ban, ngành của tỉnh tổ chức các 
đợt thanh tra chuyên đề diện 
rộng theo sự chỉ đạo của Bộ 

Khoa học và Công nghệ và của 
UBND tỉnh. Qua thanh tra đã 
chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện 
cơ chế, chính sách pháp luật 
trên nhiều lĩnh vực.

Trong tình hình mới hiện nay, 
hoạt động gian lận diễn ra trong 
tất cả các lĩnh vực mà tiêu biểu 
là lĩnh vực xăng dầu, vàng trang 
sức mỹ nghệ, hàng đóng gói 
sẵn và sở hữu công nghiệp thì 
yêu cầu đặt ra cho Thanh tra Sở 
là phải có đủ trình độ, nhân lực 
và phương tiện kỹ thuật để thực 
hiện tốt nhiệm vụ. Trước thực 
trạng trên, Thanh tra Sở thường 
xuyên tham gia các lớp đào 
tạo, tập huấn chuyên ngành để 
nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ. Và đặc biệt là phải đổi 
mới hoạt động thanh tra; tránh 
thanh tra dàn trải trên diện rộng 
thay vào đó là tập trung thanh 
tra có trọng tâm, trọng điểm để 
mang lại hiệu quả cao nhất. Để 
đảm bảo công tác thanh tra luôn 
đạt hiệu quả, rút ngắn thời gian 
và chi phí hoạt động Thanh tra 
Sở luôn tập trung thanh tra các 
vấn đề được dư luận xã hội quan 
tâm hoặc theo chỉ đạo của Lãnh 
đạo Bộ và Sở Khoa học và Công 

nghệ. Thanh tra Sở đã tổ chức 
các đoàn thanh tra, kiểm tra 
thực hiện các biện pháp bí mật, 
bất ngờ nhưng phát huy vai trò 
cá nhân làm mũi đột phá và sự 
phối hợp tập thể để giải quyết 
triệt để, toàn diện vấn đề gian 
lận trong kinh doanh xăng dầu, 
vàng trang sức, mỹ nghệ. Kết 
hợp có kết quả biện pháp hành 
chính và giải pháp công nghệ 
để đạt được mục tiêu trước mắt 
là phát hiện, xử lý vi phạm diện 
rộng tạo sự đồng tình dư luận 
xã hội và ngăn chặn triệt để gian 
lận về lâu dài. Kết hợp xử phạt 
hành chính và vận động, thuyết 
phục doanh nghiệp chấp hành 
pháp luật và hợp tác cung cấp 
thông tin giúp công tác thanh, 
kiểm tra có hiệu quả cao. 

 Mục đích hoạt động thanh 
tra nhằm phát hiện sơ hở trong 
cơ chế quản lý, chính sách, pháp 
luật để kiến nghị với cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền biện 
pháp khắc phục; phòng ngừa, 
phát hiện và xử lý hành vi vi 
phạm pháp luật; giúp cơ quan, 
tổ chức, cá nhân thực hiện đúng 
quy định của pháp luật; phát 
huy nhân tố tích cực; góp phần 
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nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động quản lý nhà nước; bảo vệ 
lợi ích của Nhà nước, quyền và 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 
chức, cá nhân

Trong hoạt động thanh tra, 
việc thanh tra phải hướng dẫn 
cho các đối tượng thực hiện 
theo đúng pháp luật. Sau đó, 
phát hiện những hạn chế, bất 
cập những thiếu sót của pháp 
luật để kiến nghị, sửa đổi, bổ 
sung và hoàn thiện cho đầy đủ, 
đồng thời, xử lý nghiêm minh 
các hành vi vi phạm pháp luật, 
ảnh hưởng đến người tiêu dùng. 
Quá trình thanh tra phải thường 
xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật nhằm chấn chỉnh 
lại hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của các tổ chức, cá nhân, 
tạo môi trường kinh doanh lành 
mạnh, công bằng. 

Cùng với việc phát hiện và xử 
lý các vi phạm pháp luật, thanh 
tra còn đóng vai trò như một 
biện pháp phòng ngừa hữu 
hiệu các vi phạm pháp luật. 
Thanh tra cùng với các phương 
thức kiểm tra, giám sát luôn là 
hiện thân của kỷ cương pháp 
luật; công tác thanh tra, kiểm 
tra, giám sát dù được thực hiện 
dưới bất cứ hình thức nào, cũng 
luôn có tác dụng hạn chế, răn 
đe những hành vi vi phạm pháp 
luật của các đối tượng quản lý. 
Mặt khác, các giải pháp được 
đưa ra từ hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, giám sát không chỉ 
hướng vào việc xử lý các hành 
vi vi phạm pháp luật, mà còn có 
tác dụng khắc phục các kẽ hở 
của chính sách, pháp luật, ngăn 
ngừa tận gốc mầm mống phát 
sinh những vi phạm pháp luật.

 Để hoạt động thanh tra hiệu 
quả hơn nữa trong thời gian tới, 
Thanh tra Sở tiếp tục nghiên 
cứu đổi mới nội dung, phương 
thức, phương pháp tổ chức 
hoạt động thanh tra, thể hiện 
tính khoa học trong điều hành 
hoạt động thanh tra, thực hiện 

các nhiệm vụ thanh tra; nêu cao 
trách nhiệm, kỷ luật, tính chiến 
đấu, tính thuyết phục, tính hiệu 
quả trong hoạt động thanh tra. 
Xây dựng đội ngũ cán bộ thanh 
tra trong sạch, vững mạnh, cán 
bộ thanh tra phải có tâm, có 
tầm, có khả năng hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong giai đoạn 
phát triển mới, nhất là bản lĩnh 
chính trị phải vững vàng, trình 
độ nghiệp vụ và kỹ năng chuyên 
môn phải tốt. Tổ chức thực hiện 
tốt các quy định pháp luật về 
hoạt động thanh tra, kiểm tra; 
hạn chế tình trạng kéo dài thời 
gian lưu hành kết luận thanh 
tra do những nguyên nhân chủ 
quan; tăng cường theo dõi, đôn 
đốc thực hiện kiến nghị, quyết 
định xử lý sau thanh tra; làm 
rõ nguyên nhân việc thực hiện 
chậm, hoặc thực hiện thiếu triệt 
để những kiến nghị, đề xuất 
biện pháp khắc phục. 

Song song đó, Thanh tra Sở 
phải thực hiện tốt công tác 
tiếp công dân, giải quyết đơn 
thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục 
triển khai thực hiện Luật Phòng, 
chống tham nhũng, Luật Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Nâng cao vai trò và trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, đơn vị và cán bộ, công 
chức trong việc thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí và phòng, 
chống tham nhũng. 

Với chức năng, nhiệm vụ là 
tham mưu giúp Lãnh đạo Sở 
Khoa học và Công nghệ thực 
hiện chức năng, nhiệm vụ quản 
lý nhà nước về công tác thanh 
tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong phạm vi quản lý nhà nước 
thuộc lĩnh vực khoa học và công 
nghệ. Trong những năm qua, 
Thanh tra Sở luôn quán triệt và 
thực hiện nghiêm Nghị quyết 
của Đảng ủy, của Chi bộ và sự 
chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, không 
ngừng nỗ lực vượt khó, vươn 
lên hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ được giao, nhiều năm liền 

được công nhận là Chi bộ trong 
sạch vững mạnh, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ và Chủ 
tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 
vì đạt nhiều thành tích trong 
các đợt thanh tra chuyên đề và 
trong các phong trào thi đua 
yêu nước.

Đạt được kết quả trên, thứ 
nhất là do tập thể cán bộ thanh 
tra luôn đoàn kết, nhất trí cao 
trong cả nhận thức cũng như tổ 
chức thực hiện nhiệm vụ chính 
trị; thứ hai là luôn tạo được bầu 
không khí thi đua, làm việc dân 
chủ, phát huy được trí tuệ tập 
thể cùng cố gắng hoàn thành 
nhiệm vụ; thứ ba, luôn thường 
xuyên rút kinh nghiệm, trao đổi 
nghiệp vụ sau các cuộc thanh 
tra, các vụ việc khiếu nại, tố cáo 
có nội dung phức tạp, báo cáo 
kịp thời, xin ý kiến chỉ đạo của 
Lãnh đạo cơ quan về những vấn 
đề vướng mắc trong quá trình 
thanh tra, xem xét, xác minh các 
vụ khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh 
đó, sự nỗ lực vươn lên của từng 
cá nhân trong Thanh tra Sở cũng 
là yếu tố vô cùng quan trọng, 
góp phần hoàn thành nhiệm vụ 
của cơ quan.

Trong những năm tới đây, 
muốn nâng cao hiệu quả công 
tác thanh tra cần tiếp tục tập 
trung xây dựng Thanh tra Sở 
trong sạch, vững mạnh; Phải 
luôn quan tâm và tập trung chỉ 
đạo nâng cao bản lĩnh chính 
trị, phẩm chất đạo đức của đội 
ngũ cán bộ thanh tra. Cán bộ 
thanh tra phải là lực lượng trung 
thành, tận tụy, gương mẫu, liêm 
khiết. Tiếp tục thực hiện tốt 
Cuộc vận động “Học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”, coi trọng công tác xây 
dựng Đảng, gắn với kiện toàn, 
củng cố tổ chức bộ máy và đổi 
mới cải tiến, nâng cao hiệu quả 
công tác, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn yêu cầu, nhiệm vụ quản lý 
nhà nước của Sở.
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Với chức năng quản lý nhà nước 
về công nghệ, thị trường và 
doanh nghiệp khoa học & công 
nghệ trên địa bàn tỉnh theo 
quy định của pháp luật; Sở 
Khoa học và Công nghệ Đồng 
Nai luôn tăng cường công tác 
quản lý công nghệ bằng các 
hoạt động thông tin tuyên 
truyền, tổ chức tập huấn, đào 
tạo và thanh kiểm tra định kỳ.

Trình độ công nghệ 
còn nhiều lạc hậu
Đồng Nai với hơn 30 khu công 

nghiệp và cụm công nghiệp 
được thành lập và đi vào hoạt 
động đã thu hút trên hàng chục 
ngàn doanh nghiệp đầu tư, 
trong đó có trên 2.000 doanh 
nghiệp FDI, vấn đề quản lý công 
nghệ trên địa bàn tỉnh trở nên 
vô cùng quan trọng. Từ năm 
2004, để có cơ sở khoa học cho 
việc tham mưu các chính sách 
quản lý về công nghệ, thị trường 
công nghệ trên địa bàn tỉnh, Sở 
KH&CN hàng năm tổ chức các 
đợt khảo sát, đánh giá về trình 
độ công nghệ.

Kết quả khảo sát hiện trạng 
công nghệ tỉnh Đồng Nai từ 

Thành tựu đổi mới công nghệ trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai trong những năm qua

Bảng 1. hệ số năng lực công nghệ (TCC) của tỉnh Đồng Nai

Hệ số năng lực công nghệ 
(TCC) của tỉnh Đồng Nai

2004 2005 2006 2007

Hệ số TCC 0,6833 0,6917 0,7106 0,7102
- Kỹ thuật (T) 0,8022 0,8013 0,7689 0,7395
- Con người (H) 0,533 0,5578 0,6322 0,5824
- Thông tin (I) 0,746 0,7474 0,7538 0,7052
- Tổ chức (O) 0,7263 0,7258 0,7301 0,6991

năm 2004 đến năm 2007 cho 
thấy trình độ công nghệ của tỉnh 
Đồng Nai có chuyển biến qua 
từng năm (bảng 1) ở các yếu tố 
kỹ thuật (T), con người (H), tổ 
chức (O) và thông tin (I). Trong đó 
yếu tố công nghệ (T) mặc dù vẫn 
còn ở trình độ tiên tiến nhưng 
giảm dần qua các năm do yếu tố 
kỹ thuật trong doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài giảm.

Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất 
thải nguy hại tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tại Công ty TNHH Một 
thành viên Thanh Tùng 2.

Kỹ sư Lê PháT hiểN
Trưởng phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ

Bên cạnh đó, kết quả khảo sát 
hiện trạng công nghệ trong giai 
đoạn này thể hiện các doanh 
nghiệp có hệ số năng lực công 
nghệ đạt mức tiên tiến là tương 
đối thấp, đạt 18,7 %, doanh 
nghiệp có trình độ công nghệ 
nằm ở mức trung bình chiếm 
tỷ lệ khá cao là 70,6 % và doanh 
nghiệp có trình độ công nghệ 
lạc hậu chiếm 10,7%. Trong đó 
hiện trạng công nghệ các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trong 
nước nằm ở mức trung bình, các 
doanh nghiệp đạt mức tiên tiến 
chỉ chiếm 5%; doanh nghiệp có 
trình độ công nghệ nằm ở mức 
trung bình chiếm tỷ lệ 35,6% và 
doanh nghiệp có trình độ công 
nghệ lạc hậu chiếm đến 8,4 % so 
với mức công nghệ lạc hậu của 
toàn tỉnh là 10,7% (biểu đồ 1).

Qua kết quả khảo sát hiện 
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Hỗ trợ Công ty TNHH Thép An Khánh - CN Đồng Nai đánh giá tiết kiệm năng lượng trong 
sản xuất.

trạng công nghệ tỉnh Đồng Nai 
giai đoạn 2004-2007, cho thấy 
trình độ công nghệ tiên tiến của 
tỉnh Đồng Nai chủ yếu thuộc 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. Đây là điều mà các 
nhà quản lý phải quan tâm và 
có những chính sách hỗ trợ hợp 
lý, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trong nước để thích ứng 
kịp thời quá trình hội nhập kinh 
tế quốc tế.

Tăng cường công tác 
quản lý trên lĩnh vực 
công nghệ
Trên cơ sở kết quả khảo sát và 

đánh giá về trình độ công nghệ 
sản xuất của các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, để 
góp phần nâng cao năng lực 
công nghệ trên địa bàn tỉnh, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã chủ 
động xây dựng và triển khai 
nhiều nội dung, giải pháp quản 
lý. Trong đó, cùng với việc đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền các 
thông tin về hoạt động phục vụ, 
hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ; hoạt động liên quan đến 
sở hữu trí tuệ, chuyển giao công 
nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, đo lường, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, 
hạt nhân và năng lượng nguyên 
tử từ Sở về trực tiếp địa phương 

Biểu đồ 1. Hiện trạng công nghệ tỉnh Đồng Nai và các doanh nghiệp
có vốn đầu tư trong nước.

và phản hồi những khó khăn của 
địa phương về Sở, để kịp thời giải 
quyết, giải đáp.

Hàng năm Sở Khoa học và 
Công nghệ tổ chức các khoá đào 
tạo nhằm nâng cao năng suất 
chất lượng cho doanh nghiệp 
như: Tổng quan năng suất chất 
lượng và các công cụ áp dụng 
hiệu quả cho doanh nghiệp; 
Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 
9001: 2008; Quản lý chất lượng 
toàn diện trong doanh nghiệp; 
Cán bộ quản lý năng lượng...

Đặc biệt, công tác thẩm định 
công nghệ được xác định là 
nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 
Thực hiện tham mưu UBND tỉnh 
Đồng Nai về việc phê duyệt các 
dự án đầu tư công nghệ trên 

địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã thành lập các hội 
đồng khoa học chuyên ngành 
với các chuyên gia là tiến sỹ đầu 
ngành hiện đang công tác tại 
các trường đại học, viện nghiên 
cứu... Qua đó đã liên kết các nhà 
khoa học đầu ngành tại Thành 
phố Hồ Chí Minh tham gia đánh 
giá thẩm định cho trên 45 dự án 
đầu tư công nghệ (số dự án đầu 
tư công nghệ chủ yếu thuộc các 
lĩnh vực: truyền hình, sản xuất 
gạch không nung, xử lý chất thải 
rắn, nước thải, khí thải…)

Công tác quản lý chứng nhận 
hợp đồng chuyển giao công 
nghệ cũng được chú trọng. Định 
kỳ hàng năm, Sở triển khai công 
tác hậu kiểm việc thực hiện hợp 
đồng chuyển giao công nghệ 
thực tế tại các doanh nghiệp, 
đồng thời hướng dẫn các quy 
định pháp luật về chuyển giao 
công nghệ; thực hiện rà soát các 
thủ tục hành chính để kịp thời 
phát hiện những bất cập và sửa 
đổi thủ tục hành chính cho phù 
hợp với thực tế. Trong các năm 
qua, Sở đã chứng nhận 84 hợp 
đồng chuyển giao công nghệ 
cho trên 30 doanh nghiệp, (trong 
đó bao gồm: chuyển giao về bí 
quyết kỹ thuật; hợp đồng về hỗ 
trợ kỹ thuật hợp đồng chuyển 
giao về bí quyết công nghệ và tài 
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liệu kỹ thuật); 100% hợp đồng từ 
nước ngoài vào Việt Nam. Công 
nghệ được chuyển giao về cơ 
bản đã đạt những thành tựu 
nhất định về áp dụng công nghệ 
sản xuất trong các lĩnh vực điện, 
điện tử, cơ khí, hoá chất và thực 
phẩm...

Từ nhu cầu tạo cơ sở đánh 
giá, xây dựng chiến lược khuyến 
khích đầu tư  và đổi mới công 
nghệ”. Năm 2004 Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Đồng Nai tham 
mưu UBND tỉnh phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ thực 
hiện đề tài “Điều tra đánh giá hiện 
trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về 
năng lực khoa học và công nghệ 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và đã 
áp dụng kết quả của đề tài thực 
hiện điều tra hiện trạng công 
nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Thông qua đợt đánh giá tổng 
thể 500 doanh nghiệp năm 2004 
và thực hiện đánh giá lại 70/500 
doanh nghiệp theo định kỳ hàng 
năm. Năm 2015 đã tiếp tục tham 
mưu UBND tỉnh thực hiện “Tổng 
điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu 
về đánh giá trình độ công nghệ 
sản xuất của các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” cho 
711 doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, 
hàng năm Sở Khoa học và Công 
nghệ cung cấp một hệ thống 
thông tin tổng quan hiện trạng 
công nghệ về các ngành nghề 
chủ lực để phục vụ cho công tác 
quản lý, nghiên cứu hoạch định 
chính sách phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Đồng Nai.

Sở Khoa học và Công nghệ 
luôn chủ động phối hợp với 
các Sở ban ngành trong tỉnh 
về công tác quản lý, thẩm định 
công nghệ… Thời gian qua, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã phối 
hợp với các Sở ban ngành trong 
tỉnh góp ý các hồ sơ dự án đầu tư 
liên quan đến công nghệ, tham 
mưu cho UBND tỉnh Đồng Nai 
phê duyệt trên 90 dự án đầu tư 
hàng năm. Chủ động tham mưu 
UBND thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ công nghệ như: Tổ chức 
Hội thảo ứng dụng công nghệ 
sinh học trong lĩnh vực chống ô 
nhiễm môi trường nước và phát 
triển giống cây trồng trong sản 
xuất nông nghiệp; Hội thảo hỗ 
trợ tiết kiệm năng lượng trong 
chiếu sáng công cộng trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai; Hội thảo giới 
thiệu công nghệ xử lý khói bụi 
và khí thải đạt quy chuẩn bảo 
vệ môi trường cho các doanh 
nghiệp sản xuất gốm đất đen; 
Phối hợp khảo sát và xây dựng 
hệ thống chống sét trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai; Hội thảo chuyển 
giao, cải tiến công nghệ trong 
hoạt động nâng cao năng lực 
cạnh tranh…

Từng bước nâng cao 
trình độ công nghệ
Trên cơ sở các nội dung thiết 

yếu để tăng cường công tác 
quản lý công nghệ, Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã 
khảo sát và đánh giá, so sánh 
hiện trạng công nghệ giai đoạn 
2009-2014, kết quả đạt được 
những thành tựu đáng kể như 
sau (Biểu đồ 2):

 Thành phần kỹ thuật (T), có hệ 
số năng lực tăng dần trong giai 
đoạn 2009 – 2014 và đạt mức 
tiên tiến, do các doanh nghiệp 
có sự đầu tư về kỹ thuật, đặc 
biệt có sự đầu tư về máy móc và 
dây chuyền thiết bị từ các nước 
có trình độ công nghệ cao như: 
Châu Âu ( Pháp, Mỹ, Đức, Italy…), 
Châu Á (Nhật Bản, Hàn quốc, 
Singapore…) nên sự đồng bộ và 
độ bền của các thiết bị tương đối 
ổn định.

Thành phần về con người (H) 
tăng không đáng kể, đạt mức 
trung bình. Xét thời gian tổng 
thể thời gian từ năm 2009-2014 
thì hệ số về con người vẫn còn rất 
thấp, trong năm 2014 các doanh 
nghiệp chủ yếu tự đào tạo, giảm 
tỷ lệ gửi đi đào tạo ở nước ngoài 
và đào tạo dài hạn trong nước, 
đa số doanh nghiệp phải đào tạo 
lại đối với nhân viên mới vào vì 
thiếu kinh nghiệm làm việc.

Thành phần thông tin (I) tuy 
giảm nhẹ nhưng vẫn đạt mức 
tiên tiến, điều này cho thấy các 
doanh nghiệp đã có sự quan 
tâm đến việc đánh giá tầm quan 
trọng về mức độ sử dụng thông 
tin, các mức độ quan trọng của 
thông tin từ các nhà cung cấp 
thiết bị, thông tin về thị trường 
và khách hàng... trong việc xem 
xét đổi mới công nghệ và chuyển 
giao công nghệ trong sản xuất.

Thành phần tổ chức, quản lý 
(O) không có sự thay đổi giữa 
năm 2013-2014, xét trên tổng 
thể từ năm 2009-2012 thì chỉ 
tiêu về tổ chức có xu hướng tăng. 
Điều này cho thấy các chính sách 
về khen thưởng và các chiến 
lược về phát triển nguồn nhân 
lực được các doanh nghiệp đã 
được quan tâm đánh giá cao 
trong quá trình tổ chức quản lý.

Riêng trong năm 2016, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã thực 
hiện khảo sát 70 doanh nghiệp 
có vốn đầu tư trong nước để xem 
xét mở rộng thành phần THIO 
cho các doanh nghiệp trong 
nước, làm tăng độ tin cậy trong 
quá trình đánh giá trình độ công 
nghệ các doanh nghiệp trong 
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nước ở thời kỳ hội nhập kinh tế 
quốc tế và cạnh tranh với các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài. Kết quả như sau:

Thành phần kỹ thuật (T) có 
hệ số năng lực T = 28.84, đạt 
trình độ trung bình tiên tiến do 
có sự đầu tư về kỹ thuật, đặc 
biệt có sự đầu tư về máy móc 
và dây chuyền thiết bị từ các 
nước có trình độ công nghệ cao 
như: Châu Âu ( Pháp, Mỹ, Đức, 
Italy…), Châu Á (Nhật bản, Hàn 
quốc, Singapore…) nên sự mức 
độ tự động hoá và hiệu quả sản 
xuất về mặt sử dụng năng lượng 
khá cao. Tuy nhiên, trong thực tế 
khảo sát các thiết bị, công nghệ 
(TBCN) đang có sự lão hoá (45% 
≤  Kh < 60%) nhưng mức độ đầu 
tư đổi mới thiết bị, công nghệ 
(10% ≤ Kđm < 15%) chỉ đạt mức 
trung bình thấp; TBCN các doanh 
nghiệp đầu tư có sự đồng bộ 
thiết bị (45% ≤ Kđb < 60%) chỉ 
đạt mức trung bình. Qua phân 
tích so sánh giữa doanh nghiệp 
có vốn đầu tư trong nước và vốn 
đầu tư nước ngoài, thì các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trong nước 
có độ hao mòn TBCN khá cao 
(60% ≤  Kh < 75%); mức độ đồng 
bộ TBCN của các doanh nghiệp 
trong nước tương đối thấp 
(Kđb≤ 45%), hệ số thể hiện công 
suất hoạt động thiết bị không 
đảm bảo, làm tăng định mức 
nhiên liệu cho thiết bị. Trong 

những năm tiếp theo các doanh 
nghiệp này cần nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ mới và có sự 
đồng bộ về TBCN mới có thể hạn 
chế sự suy giảm thành phần T.

Thành phần con người (H) có 
hệ số năng lực H = 12.88, đạt 
trình độ trung bình, tỷ lệ lao 
động có trình độ đại học, cao 
đẳng trở lên ngày càng cao (H1 
≥ 20%); tỷ lệ công nhân đã qua 
huấn luyện, đào tạo đạt trình 
độ trung bình tiên tiến; tỷ lệ cán 
bộ quản lý có trình độ đại học 
trở lên đạt mức trung bình nên 
năng suất lao động trong toàn 
tỉnh đạt (Kns = 97%). Tuy nhiên, 
trong thực tế hầu hết các doanh 
nghiệp chưa quan tâm đầu tư chi 
phí cho đào tạo và nghiên cứu 
phát triển tạo sản phẩm tri thức 
trong nền kinh tế thị trường. Bên 
cạnh đó, một số lĩnh vực (Lĩnh 
vực dệt may, giày da; lĩnh vực vật 
liệu xây dựng; lĩnh vực sản phẩm 
chế biến gỗ) còn có tỷ lệ quản lý 
đạt trình độ đại học trở lên và tỷ 
lệ công nhân đã qua huấn luyện 
thấp nên khả năng tiếp thu, cải 
tiến công nghệ và giải quyết sự 
cố còn rất hạn chế.

Thành phần thông tin (I) có hệ 
số năng lực I = 13.05, đạt trình độ 
công nghệ tiên tiến. Trong thực 
tế khảo sát các thành phần chỉ 
tiêu về thông tin đạt số điểm rất 
cao, điều này cho thấy các doanh 
nghiệp đã có sự quan tâm đến 

việc đánh giá tầm quan trọng về 
mức độ sử dụng thông tin, các 
mức độ quan trọng của thông 
tin từ các nhà cung cấp thiết bị, 
thông tin về thị trường và khách 
hàng…. trong quá trình sản xuất 
kinh doanh.

Thành phần tổ chức, quản lý 
(O) có hệ số năng lực O = 12.53, 
đạt trình độ trung bình tiên tiến; 
qua khảo sát, các doanh nghiệp 
thực hiện quản lý rất tốt về thiết 
bị, chiến lược phát triển, hệ thống 
quản lý sản xuất. Đặc biệt là chỉ 
tiêu bảo vệ môi trường được các 
doanh nghiệp quan tâm và tuân 
thủ thực hiện đúng quy định 
pháp luật, điều này chứng minh 
rằng công tác tuyên truyền quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực môi 
trường được thực hiện tốt. Tuy 
nhiên, công tác phát triển đổi 
mới sản phẩm chưa được các 
doanh nghiệp quan tâm đúng 
mức để kích cầu thị trường. Khi 
xem xét đến các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư trong nước thì 
thành phần quản lý về chiến lược 
phát triển chưa đầy đủ, hiệu suất 
thiết bị dưới trung bình (45% > 
Ktbtt ≥ 30%), điều này làm cho 
TBCN không đạt được công suất 
thiết kế cũng như giá trị mong 
muốn của sản phẩm sản xuất.

Xem xét và nhìn nhận tổng 
quan công tác quản lý công nghệ 
tác động đến sự đổi mới công 
nghệ của tỉnh Đồng Nai trong 
thời gian qua cho thấy sự phối 
hợp ngày càng chặt chẽ giữa các 
Sở, ban, ngành trong tỉnh trong 
việc nghiên cứu hoạch định các 
chiến lược kinh tế - xã hội từng 
bước góp phần thúc đẩy, nâng 
cao trình độ công nghệ và năng 
lực cạnh tranh của tỉnh. Các giải 
pháp trên tuy chưa giải quyết 
được triệt để, nhưng kết quả 
thực tế cho thấy một hướng đi 
đúng trong công tác quản lý nhà 
nước nhằm đổi mới công nghệ 
tác động đến quá trình thúc đẩy 
cho cuộc sống xã hội ngày càng 
phát triển. Biểu đồ 2. Hiện trạng công nghệ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2009 - 2014.
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Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ (Trung 
tâm) thuộc Sở Khoa học và 
Công nghệ Đồng Nai là một tổ 
chức khoa học và công nghệ 
công lập, hoạt động theo cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
Trung tâm thực hiện các dịch vụ 
công trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ do Sở Khoa học và 
Công nghệ quản lý. Trong đó, 
hoạt động chính của Trung tâm 
là kiểm định kỹ thuật an toàn 
lao động; huấn luyện an toàn 
lao động, vệ sinh lao động; 
Kiểm tra không phá hủy; Tư 
vấn kiểm toán năng lượng; Tư 
vấn hệ thống quản lý...

Với chức năng nhiệm vụ 
được giao, thời gian qua, Trung 
Ứng dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ Đồng Nai đã trực 
tiếp nghiên cứu, ứng dụng và 
chuyển giao thành công nhiều 
công nghệ, kỹ thuật tiến bộ 
vào sản xuất và đời sống, qua 
đó góp phần nâng cao hiệu 
quả sản xuất người dân và 
doanh nghiệp.

Ứng dụng và chuyển 
giao nhiều công nghệ, 
kỹ thuật tiến bộ
Hiện nay, tổng số nhân sự 

của Trung tâm là 24 người, 
trong đó trình độ chuyên môn: 
01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh, 
14 thạc sỹ, 06 đang học sau đại 
học và 02 trình độ 12/12.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Đồng Nai:

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao nhiều 
tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn

ĐoàN hùNG miNh
Giám đốc Trung tâm  Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

Thời gian qua, các ứng dụng 
về công nghệ và kỹ thuật đã 
được Trung tâm chuyển giao 
thành công như: Ứng dụng 
các giải pháp tiết kiệm năng 
lượng (tận dụng ánh sáng 
tự nhiên, điều chỉnh chế độ 
đốt của lò hơi, thay thế bóng 
T10 bằng T8,…) xây dựng mô 
hình nhà máy tiết kiệm năng 
lượng, tòa nhà tiết kiệm năng 
lượng tại 03 cơ sở là: Công 
ty TNHH Hưng Nhơn (huyện 
Thống Nhất), với mức đầu tư 
khoảng 10 triệu đồng, hàng 
năm tiết kiệm được khoảng 
2,15 triệu đồng đồng và 
giảm lượng phát thải CO2 là 
26,17 tấn/năm; Cơ sở may 
mặc Phú Khang, tại ấp Dốc 

Mơ 3, xã Gia Tân 1 (huyện 
Thống Nhất), với mức đầu tư 
41 triệu đồng, hàng năm tiết 
kiệm được khoảng 13,5 triệu 
đồng và giảm lượng phát 
thải CO2 là 114,04 tấn/năm; 
Tòa nhà UNBD huyện Thống 
Nhất, xã Xuân Thạnh (huyện 
Thống Nhất), với mức đầu tư 
40,2 triệu đồng, hàng năm tiết 
kiệm được khoảng 8,383 triệu 
đồng và giảm lượng phát thải 
CO2  là 6,45 tấn/năm.

Ngoài ra, Trung tâm đã ứng 
dụng công nghệ Ballast điều 
chỉnh 02 cấp công suất lắp 
đặt cho hệ thống chiếu sáng 
công cộng tại Khu hành chính 
huyện Thống Nhất. Kết quả 
lắp đặt được 320 bộ với tổng 

Với những thành tích trong hoạt động, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Đồng Nai đã 
vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
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kinh phí là 352 triệu đồng, 
hàng năm tiết kiệm cho đơn 
vị được gần 100 triệu đồng, 
giảm lượng phát thải CO2 
được 33,77 tấn/năm nhưng 
vẫn đảm bảo độ rọi và độ 
sáng theo yêu cầu hệ thống 
chiếu sáng công cộng. Ứng 
dụng tiêu chuẩn KNX/EIB 
trong điều khiển thông minh 
cho tòa nhà Trung tâm Đo 
kiểm tại Nhơn Trạch.

Bên cạnh đó, nhằm góp 
phần bảo vệ môi trường, tiết 
kiệm chi phí và nhân công, 
Trung tâm còn chuyển giao 
một số công nghệ như: Lò 
gạch công nghệ liên tục kiểu 
đứng tại Cơ sở sản xuất Gạch 
Tuynel Long Thiện, huyện 
Xuân Lộc; Chuyển giao một 
số giống lan và các biện 
pháp nhân nhanh từ kết quả 
nghiên cứu đề tài “Điều tra 
tài nguyên di truyền các loài 
lan rừng vườn quốc gia Cát 
Tiên và nghiên cứu các biện 
pháp nhân nhanh để bảo tồn” 
cho vườn quốc gia Cát Tiên; 
Chuyển giao kết quả nghiên 
cứu đề tài “Xác lập quyền chỉ 
dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi 
Tân triều huyện Vĩnh Cửu ” cho 
huyện Vĩnh Cửu...

Đẩy mạnh nghiên cứu và 
tiếp thu công nghệ
Bên cạnh việc ứng dụng và 

chuyển giao các công nghệ 
và kỹ thuật tiến bộ, Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ khoa học 
và công nghệ Đồng Nai còn 
đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu và tiếp thu công nghệ. 
Trong đó, nhiều đề tài đến nay 
đã được nghiệm thu và ứng 
dụng thành công như: Đề tài 
“Nghiên cứu, thiết kế cân ô tô 
dạng modul sử dụng trên nền 
đất yếu” do tác giả Đặng Viết 
Phương Nam, Phó giám đốc 
Trung tâm phụ trách. Đề tài 
đã góp phần phục vụ nhu cầu 
của các công ty, doanh nghiệp 

và cá nhân khu vực có nền đất 
yếu và thường xuyên bị lún. 
Đặc biệt, sản phẩm của đề tài 
đáp ứng được nhu cầu của thị 
trường, giải quyết được vấn đề 
công nghệ phát sinh trong quá 
trình kiểm kiểm định và hiệu 
chuẩn phương tiện đo. Hiệu 
quả kinh tế của đề tài mang lại 
rất lớn, khi giá thành của sản 
phẩm giảm khoảng ¼ so với 
cân kiểu cũ do không phải làm 
móng mới phức tạp nhưng độ 
chính xác và độ ổn định vẫn đạt 
được. Đồng thời đưa ra được 
giải pháp khắc phục những 
cân ô tô kiểu cũ bị biến dạng 
nền móng, góp phần giảm chi 
phí sửa chữa nền móng và áp 
dụng cho những công trường, 
trạm trộn tạm thời hoặc di 
động.

Ngoài ra, một số đề tài khác 
đã được nghiệm thu hoặc 
đang được triển khai như: Đề 
tài “Xây dựng mô hình ứng 
dụng hệ thống điều khiển 
thông minh cho tòa nhà hành 
chính”; Đề tài “Xác lập quyền 
chỉ dẫn địa lý Long Khánh cho 
sản phẩm chôm chôm”; Đề tài 
“Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm bưởi Tân Triều 
huyện Vĩnh Cửu”; Đề tài “Xây 
dựng cơ sở dữ liệu về phông 
phóng xạ tại huyện Xuân Lộc, 
Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu 
của tỉnh Đồng Nai và đánh giá 
mức độ ảnh hưởng đến môi 
trường” đã nghiệm thu và bàn 
giao cho Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Đề tài “Xây dựng cơ sở 
dữ liệu, bản đồ số nồng độ khí 
Radon trên địa bàn toàn tỉnh 
Đồng Nai”; Đề tài “Nghiên cứu 
xây dựng mô hình sản xuất cà 
chua giống bạch tuộc trong 
nhà màng theo hướng nông 
nghiệp công nghệ cao tại xã 
Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ, 
tỉnh Đồng Nai”.

Song song đó, hoạt động tư 
vấn và dịch vụ kỹ thuật cũng 
được Trung tâm Ứng dụng 

tiến bộ khoa học và công nghệ 
Đồng Nai thực hiện hiệu quả. 
Trong năm 2016 Trung tâm 
đã thực hiện kiểm định theo 
yêu cầu được 125 thiết bị máy 
X- Quang thông thường;  kiểm 
xạ khu vực cho 135 phòng đặt 
máy X-quang cho các đơn vị 
trong và ngoài tỉnh; Phối hợp 
với Thanh tra Sở Khoa học và 
Công nghệ thanh tra an toàn 
bức xạ 116 phòng đặt thiết bị 
phát tia X cho các đơn vị trên 
địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai; 
Kiểm định 210 bình áp lực, 14 
nồi hơi;  Kiểm định 950 Van an 
toàn; Kiểm định 140 xe nâng 
hàng, 75  palăng , 60 cầu trục, 
10 tời nâng hàng; Huấn luyện 
an toàn trong vận hành nồi hơi 
cho công ty cổ phần chăn nuôi 
CP Việt Nam, công ty TNHH 
Hóa Cảnh.

Đồng thời thực hiện kiểm 
toán năng lượng cho Công ty 
TNHH Hưng Nghiệp Formosa, 
Công ty TNHH Posco VST, 
Công ty CP Cơ khí luyện kim 
Sadakim, Nhà máy hóa chất 
Biên Hòa, Công ty TNHH 
Pouchen Việt Nam, Nhà máy 
Super phosphate Long Thành, 
Công ty Thành Vinh, Công ty 
Manetti, Công ty Hoàng Gia 
- Bà Rịa Vũng Tàu; Tư vấn ISO 
9001:2015 cho 15 đơn vị.

Ngoài ra, Trung tâm cũng 
tăng cường liên hệ phối hợp với 
các đơn vị trong và ngoài tỉnh 
để liên kết thực hiện và mở rộng 
thêm các lĩnh vực về ứng dụng 
và dịch vụ để củng cố, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của Trung 
tâm trên các lĩnh vực như: kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, 
tiết kiệm năng lượng, tư vấn hệ 
thống quản lý chất lượng, kiểm 
định an toàn bức xạ, kiểm định 
kỹ thuật an toàn, thẩm định 
công nghệ; Thử nghiệm hiệu 
suất năng lượng cho quạt, nồi 
cơm điện, máy thu hình; Giám 
định máy móc, thiết bị nhập 
khẩu đã qua sử dụng...
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Phong trào quần chúng tiến 
quân vào lĩnh vực khoa học 
- công nghệ là một cuộc vận 
động lớn mà Đảng và Nhà nước 
ta luôn quan tâm, khuyến 
khích phát triển. Cụ thể hóa 
chủ trương này, những năm 
qua, các phong trào, hội thi 
do Sở Khoa học và Công nghệ 
(Kh&CN) chủ trì và phối hợp tổ 
chức thực hiện ngày càng thu 
hút đông đảo tầng lớp nhân 
dân trong và ngoài tỉnh tham 
gia. Các phong trào, hội thi trở 
thành sân chơi trí tuệ, phát huy 
mạnh mẽ sức sáng tạo để tạo ra 
ngày càng nhiều giải pháp kỹ 
thuật, áp dụng vào thực tế sản 
xuất, đời sống, cải tiến kỹ thuật, 
phát triển kinh tế, góp phần 
làm cho dân giàu, nước mạnh, 
thực hiện thành công sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước trên địa bàn tỉnh.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Đồng Nai - 27 năm 
hình thành và phát triển
Năm 1990, Ủy ban Khoa học 

và Kỹ thuật Nhà nước triển 
khai tổ chức Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật toàn quốc nhằm chào 
mừng lễ kỷ niệm lần thứ 100 
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và các ngày lễ lớn của đất nước.

Tại Đồng Nai, lễ phát động 
chính thức Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật (STKT) tỉnh Đồng Nai 
lần đầu tiên được tổ chức ngày 
21/6/1990 để chuyển tải các nội 
dung, hướng dẫn và khuyến 

Phong trào toàn dân tiến quân
vào mặt trận khoa học và công nghệ 

ThS. GiaNG Vũ VăN
Phó trưởng Phòng Quản lý Chuyên ngành

khích mọi người dân tham gia 
dự thi. Với 09 giải pháp dự thi 
tập trung vào các lĩnh vực chăn 
nuôi và xử lý môi trường, Ban 
tổ chức Hội thi STKT đã chọn 
được 05 giải pháp có tính ứng 
dụng cao trong thực tế để tôn 
vinh và trao giải. Nổi bật trong 
đó, giải pháp về ứng dụng 
công nghệ Biogas của Trung 
tâm Kỹ thuật - Ban Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai sau khi 
ứng dụng thực tế đã giúp ích 
cho người dân rất nhiều trong 
việc cải thiện môi trường và vệ 
sinh chuồng trại, hiện đại hoá 
nông thôn,… 

Trong giai đoạn 1991 - 2001, 
Ban tổ chức Hội thi STKT đã 
tổ chức triển khai thành công 
5 lần, thu nhận 89 giải pháp 
tham gia dự thi và xét trao giải 
cho 56 giải pháp có tính mới, 
mang lại hiệu quả, đã được 
triển khai ứng dụng thực tế.

     Từ năm 2002 đến nay, được 

sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh 
và quyết tâm đẩy mạnh phong 
trào thi đua lao động sáng tạo, 
Sở Khoa học và Công nghệ - 
Cơ quan thường trực Ban tổ 
chức Hội thi STKT đã tham 
mưu UBND tỉnh Đồng Nai ban 
hành các Quyết định kiện toàn 
cơ cấu tổ chức; hình thành các 
cơ chế tài chính tổ chức, hỗ trợ 
kinh phí,… tạo điều kiện thuận 
lợi để triển khai Hội thi STKT 
rộng khắp trên địa bàn tỉnh. 

 Điểm đặc biệt của Hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật tại tỉnh Đồng 
Nai đó là duy trì đều đặn mỗi 
năm một lần so với thời gian 
2 năm tổ chức 1 lần ở quy mô 
toàn quốc và các tỉnh bạn. Mặc 
dù tổ chức thường xuyên hàng 
năm nhưng số lượng các giải 
pháp tham gia dự thi vẫn tăng 
lên đáng kể, cao nhất là năm 
2016 với 101 giải pháp tham 
gia dự thi. 

Tính từ lần triển khai đầu tiên 

 Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai triển khai công tác Hội thi STKT trên địa bàn tỉnh năm 2017.
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vào năm 1990 đến nay, Ban tổ 
chức Hội thi STKT đã vận động 
và tập hợp được 949 giải pháp 
tham gia dự thi và trao giải cho 
562 lượt tác giả có giải pháp 
mang lại lợi ích và hiệu quả. 
Qua đó cho thấy phong trào 
hội thi trên địa bàn tỉnh đã có 
bước phát triển ổn định, vững 
chắc, thực sự trở thành phong 
trào sâu rộng và là sân chơi trí 
tuệ bổ ích, hấp dẫn đối với các 
tầng lớp nhân dân trong tỉnh 
(xem số liệu bảng dưới).  

Những điểm sáng trong 
phong trào lao động 
sáng tạo của tỉnh nhà
Ngoài việc triển khai Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng 
Nai thì Sở Khoa học và Công 
nghệ đã đề xuất và được UBND 
tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho 
triển khai thêm Chương trình 
“Phát huy sáng kiến, sáng tạo 
trong lao động và học tập” (gọi 
tắt là Chương trình 6) và hàng 
loạt các phong trào hội thi 
khác như: Hội thi lãnh đạo xã 
phường giỏi ứng dụng CNTT 
(từ năm 2004); Hội thi doanh 
nghiệp giỏi ứng dụng CNTT 
trong lao động, sản xuất kinh 
doanh (từ năm 2007); Hội thi 
cán bộ tuyên giáo giỏi ứng 
dụng CNTT (từ năm 2008); Hội 
thi Giáo viên giỏi ứng dụng 
CNTT trong công tác giảng 

dạy (từ năm 2009); Hội thi lãnh 
đạo Hội phụ nữ cơ sở giỏi ứng 
dụng CNTT (từ năm 2010); 
Giải thưởng Sản phẩm truyền 
thông khoa học công nghệ (từ 
năm 2010); Giải thưởng Chất 
lượng Đồng Nai (từ năm 2010); 
Hội thi tìm hiểu văn hóa lịch sử 
Đồng Nai (năm 2011); Hội thi 
lãnh đạo Cán bộ Đoàn giỏi ứng 
dụng CNTT (từ năm 2013). 

Đây là đặc trưng duy nhất 
của tỉnh Đồng Nai trên cả 
nước trong việc phát động và 
đẩy mạnh phong trào quần 
chúng tiến quân vào mặt trận 
khoa học kỹ thuật, với nhiệm 
vụ cùng với Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh, thúc đẩy nhanh 
hơn, mạnh hơn và sâu hơn 
phong trào sáng kiến, sáng tạo 
ở địa phương, chọn lựa các cá 
nhân,lãnh đạo tiêu biểu, xuất 
sắc trong việc ứng dụng những 
tiến bộ khoa học công nghệ 
đặc biệt là công nghệ thông 
tin từ cấp cơ sở. 

Qua phát động phong trào, 
hàng năm có hàng trăm lượt 
tác giả tham gia, từ năm 1990 
đến nay đã có 5.519 giải pháp 
tham gia với hơn 1.169 giải 
pháp đạt giải. Các giải pháp, 
đề tài, sáng kiến cải tiến, được 
người dân đặc biệt là các tầng 
lớp giáo viên, sinh viên, giảng 
viên đầu tư nghiên cứu và đưa 
vào ứng dụng đạt kết quả tốt, 

góp phần tiết kiệm phí đầu tư 
cũng như mang lại lợi ích đáng 
kể cho các doanh nghiệp, cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai. Nhiều sáng kiến, 
sáng tạo và cải tiến kỹ thuật 
trong lĩnh vực quản lý giáo dục, 
công nghệ thông tin, sản xuất 
kinh doanh, cơ khí, môi trường, 
y tế… tiết kiệm cho đơn vị, 
doanh nghiệp hàng trăm 
triệu đồng cùng với các giải 
thưởng trong nước và quốc tế. 
Từ đó tạo động lực sáng tạo 
và áp dụng sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm trong sản 
xuất kinh doanh, đồng thời tạo 
sự chuyển biến tích cực về mọi 
mặt, nâng cao nhận thức cũng 
như làm giàu vốn kiến thức 
đã có cho mọi người dân; góp 
phần làm sinh động và đa dạng 
các sản phẩm trí tuệ, khoa học 
kỹ thuật ứng dụng vào thực 
tiễn sản xuất, đời sống trên địa 
bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả lao động và học tập
Thành tựu nổi bật nhất mà 

các phong trào, hội thi sáng 
tạo kỹ thuật mang lại chính 
là hiệu quả ứng dụng thực 
tiễn. Đi đầu và triển khai từ rất 
sớm những giải pháp kỹ thuật 
chuyên sâu mang lại hiệu 
quả ứng dụng thực tế cao là 
những nghiên cứu mang tính 
chất định hướng và mở đường 
cho ngành Công nghệ thông 
tin ở tỉnh Đồng Nai của PGS.
TS.Phạm Văn Sáng, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh.

Khi nhu cầu khai thác thông 
tin của người dân ở các xã 
vùng sâu, vùng xa trong tỉnh 
mà hạ tầng viễn thông chưa 
thể cung cấp đến được thì ông 
đã mạnh dạn đề xuất giải pháp 
“Ứng dụng công nghệ VSAT-IP 
xây dựng mô hình đưa internet 
băng thông rộng đến các xã Số liệu thống kê qua 17 năm triển khai Hội thi STKT tỉnh Đồng Nai.
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vùng sâu vùng xa trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai” và thuyết phục 
lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý 
triển khai thực tế. 

Kết quả người dân tại những 
xã vùng sâu vùng xa đều có 
thể tiếp cận và cập nhật đầy 
đủ thông tin về kinh tế, kiến 
thức nông nghiệp, nông thôn 
phục vụ đời sống hàng ngày. 
Hay là giải pháp “Xây dựng cơ 
sở dữ liệu hỏi - đáp Khoa học 
Kỹ thuật” với hơn 10 vạn câu 
hỏi – đáp trên rất nhiều lĩnh 
vực nhằm cung cấp những 
thông tin kiến thức khoa học 
kỹ thuật bổ ích cho người dân 
và Giải pháp “Văn phòng điện 
tử thông minh I-office” được 
sử dụng trên đa nền tảng 
(Website, Smartphone, Tablet) 
với mục tiêu quản lý các hoạt 
động hành chính văn phòng 
chuyên nghiệp, hiện đại nhưng 
vẫn đảm bảo tính đơn giản và 
linh hoạt. Cả hai sản phẩm này 
cũng đã được ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ cho rất 
nhiều tỉnh thành như: Hà Nội, 
Hải phòng, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 
Hà Giang,.. 

Những hiệu quả ứng dụng 
trong nghiên cứu đã đưa ông 
trở thành cá nhân duy nhất 
của tỉnh Đồng Nai được phong 
danh hiệu một trong 10 lãnh 
đạo CIO xuất sắc khu vực Đông 
Dương; nhận giải thưởng 
Thành tựu điện tử xuất sắc do 
Trung tâm Cơ hội số của Diễn 
đàn châu Á - Thái Bình Dương 
trao tặng; nhiều lần đạt giải 
thưởng Sao Khuê; là giám khảo 
cuộc thi công nghệ thông tin 
- truyền thông châu Á - Thái 
Bình Dương (APICTA)...  

Đặc biệt, sản phẩm “Bộ công 
cụ hỗ trợ quản lý an ninh thông 
tin” gồm chuỗi những giải pháp 
kỹ thuật phức tạp bên trong 
hoàn thành năm 2009. Kết quả 
đã vinh dự nhận Giải Special 
Recognition dành cho sản 
phẩm mới có ý tưởng và hướng 

tiếp cận độc đáo, có khả năng 
cạnh tranh và phát triển thị 
trường trong khu vực tại Giải 
thưởng công nghệ thông tin - 
truyền thông Châu Á-Thái Bình 
Dương (APICTA) được tổ chức 
tại tại Melbourne (Australia). 
Và với hệ thống quản lý an 
ninh thông tin theo tiêu chuẩn 
ISO/IEC 27001, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Đồng Nai là 
đơn vị đầu tiên trên cả nước áp 
dụng Hệ thống này vào hoạt 
động của cơ quan.

 Với sáng tạo của những nhà 
khoa học không chuyên, sân 
chơi phát huy sáng kiến sáng 
tạo do Sở Khoa học và Công 
nghệ tổ chức là nơi họ chia sẻ 
kiến thức, kinh nghiệm thực tế 
mà họ có được trong lao động, 
sản xuất. Chẳng hạn như giải 
pháp “Hệ thống khuấy trộn 
thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ 
máy phun thuốc” giúp giảm 
thời gian dùng để khắc phục 
nghẹt Béc phun, giảm lượng 
thuốc pha trộn, giảm lượng 
thuốc thừa (do không tan) ra 
môi trường; đồng thời tăng 
khả năng hòa tan và chống 
lắng cho thuốc bảo vệ thực vật 
của tác giả Hồ Văn Đông Sơn 
(huyện Cẩm Mỹ) thực hiện đã 

được vinh danh tại Lễ tổng kết 
Phong trào Hội thi năm 2007 
và được Cục Sở hữu trí tuệ Việt 
Nam cấp bằng độc quyền sáng 
chế.

 Từ năm 2010 đến nay, 
Trường Đại học Lạc Hồng đều 
tham gia phong trào phát 
huy sáng kiến sáng tạo với 
rất nhiều giải pháp. Những 
giải pháp tham gia dự thi đều 
được ứng dụng và triển khai 
tại thực tế các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, được nghiệm 
thu và có tính ứng dụng cao. 
Điển hành như giải pháp “Vận 
chuyển hàng tự động dùng 
Smart AVG” của nhóm tác giả 
Trần Văn Thành, có khả năng 
thực hiện vận chuyển các loại 
hàng hóa dạng thùng hoặc 
đóng gói dạng thùng giữa các 
công đoạn hoàn toàn tự động 
đến các vị trí đã thiết lập chỉ với 
những nút nhấn thông thường, 
giúp các công ty Changshin 
Vina, Teakwang Vina, tiết kiệm 
được thời gian, chi phí và nhân 
công. Hay là chuỗi giải pháp 
tự động hóa phục vụ cho quá 
trình sản xuất các sản phẩm 
với độ phức tạp cao tại các 
công ty Nectokin Việt Nam như 
“Hệ thống sắp xếp sản phẩm 

Thí sinh tham gia Hội thi giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy năm 2015.
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tự động”; “Máy lắp ráp tự động 
Core Bobbin SSR”;… của nhóm 
tác giả do thầy Phạm Văn Toản, 
Nguyễn Vũ Quỳnh thuộc Khoa 
Cơ điện tử của Trường Đại học 
Lạc Hồng nghiên cứu và chế 
tạo. Những thiết bị này giúp 
cho Công ty nâng cao được 
năng suất, sản phẩm được 
hoàn thiện tốt hơn, tiết kiệm 
được nhân công,… đem lại lợi 
nhuận hàng năm cho công ty 
hàng chục trăm triệu đồng

Trong lĩnh vực giáo dục, nơi 
mà Ban chủ nhiệm Chương 
trình 6 đặc biệt quan tâm và 
đẩy mạnh phong trào phát huy 
sáng kiến sáng tạo trong học 
tập. Được triển khai từ năm 
2001 đến nay, phong trào luôn 
nhận được sự tham gia tích cực 
đội ngũ giáo viên với hàng trăm 
giải pháp tham gia mỗi năm. 
Có thể nói phong trào này thực 
sự là sân chơi trí tuệ bổ ích với 
những sự sáng tạo, sáng kiến, 
cải tiến các đồ dùng dạy học 
của các thầy giáo, cô giáo đang 
công tác trong ngành giáo dục.

 Tiêu biểu như giải pháp: 
“Đồ dùng dạy học, đồ chơi 
tự tạo cho trẻ mầm non làm 
bằng nắp chai nhựa” và “Bộ đồ 

dùng dạy học đồ chơi - Ngôi 
nhà thời gian và những vòng 
tròn kỳ diệu” của nhóm tác giả 
Lê Yến Hương và Lê Thị Ngọc 
Hà, Trường mầm non Sơn Ca, 
(huyện Cẩm Mỹ) đã tận dụng 
mút xốt để tạo ra những dụng 
cụ học tập giúp trẻ chơi và 
học đạt hiệu quả cao, thu hút 
trẻ hoạt động hứng thú, phục 
vụ cho công tác đào tạo cũng 
như phát huy mạnh mẽ sáng 
tạo cho các trẻ mầm non… 
Ngoài ra còn rất nhiều cải tiến, 
giải pháp ứng dụng công nghệ 
thông tin, chế tác dụng cụ thực 
hành từ vật liệu sẵn có nhằm 
nâng cao chất lượng giảng dạy 
ở hầu hết các môn học cho học 
sinh từ cấp 1 đến cấp 3.

Không chỉ ghi dấu ấn lĩnh 
vực giáo dục, Chương trình 6 
cũng đã mở rộng thêm lĩnh vực 
dịch vụ bao gồm các giải pháp 
sáng tạo ra các sản phẩm dịch 
vụ và các phương pháp tổ chức 
nhằm nâng cao chất lượng 
cung cấp dịch vụ. Điển hình 
như giải pháp: “Vẽ ngược tranh 
ảnh trong chai (trên kính)” của 
họa sĩ Võ Tuấn Thành sinh sống 
tại xã Bửu Hòa, Biên Hòa. Dựa 
trên cơ sở vẽ tranh ảnh ngược 

trên kính được áp dụng trong 
ngành mỹ thuật, tác giả đã 
sáng tạo ra một giải pháp mới 
để có thể biểu diễn hình ảnh 
trên những chai, vỏ có bề mặt 
không phẳng. Bằng việc nắm 
bắt sự phản chiếu ánh sáng 
khúc xạ và độ lệch trên bề mặt 
cong và điều khiển các cành cọ 
được chế tác riêng biệt sẽ giúp 
hình ảnh được thể hiện chính 
xác lên chai cần vẽ. Giải pháp 
mang tính mỹ thuật cao, có 
thể ứng dụng làm ra nhiều tác 
phẩm lạ mắt và đẹp phục vụ 
cho khách du lịch, khách hàng 
dùng trang trí trong nhà, cũng 
như làm quà tặng lưu niệm cho 
bạn bè.

Tiếp tục duy trì và nhân 
rộng các phòng trào, hội 
thi KH&CN
Trong 27 năm triển khai 

phong trào, hội thi phát huy 
sáng kiến sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh đã đem lại lợi ích rất 
to lớn cho tỉnh nhà, với hàng 
ngàn giải pháp được ứng dụng 
thực tế và đem lại hiệu quả cao, 
làm lợi hàng tỉ đồng cho doanh 
nghiệp, cơ quan, đơn vị trên 
toàn tỉnh. Điều này cho thấy 
phong trào là nguồn lực tác 
động nhằm thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội ở địa phương. 

Tuy nhiên với sự phát triển 
mạnh mẽ về khoa học kỹ thuật 
hiện nay, để đẩy mạnh hơn 
nữa phong trào phát huy sáng 
kiến sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
cần phải chú trọng thực hiện 
những giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến nội dung về 
phong trào phát huy sáng kiến 
sáng tạo trong lao động và học 
tập của tỉnh nhà đến tận cơ sở 
cấp huyện/thị xã/thành phố; 
cấp xã/phường/thị trấn nhiều 
hơn nữa thông qua các Hội 
nghị/Hội thảo để mọi người 
dân nắm bắt được thông tin, 
đăng ký tham gia hoặc ứng 

Tác giả Hồ Văn Đông Sơn với giải pháp “Hệ thống khuấy trộn thuốc bảo vệ thực vật
hỗ trợ máy phun thuốc”.
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dụng những giải pháp đạt 
được vào thực tiễn địa phương.

- Nhân rộng mô hình/sản 
phẩm của các giải pháp đạt 
giải nhưng vẫn đảm bảo quyền 
lợi hợp pháp về sở hữu trí tuệ 
của các tác giả. Ban chủ nhiệm 
Chương trình tạo cầu nối 
chuyển giao sản phẩm, công 
nghệ, giữa tác giả và các đơn vị 
có nhu cầu. 

- Với mục đích bảo vệ thành 
quả sáng tạo của các tác giả 
tham gia dự thi cũng như tạo 
dựng tài sản trí tuệ cho tỉnh 
nhà, Sở Khoa học và Công nghệ 

cần tăng cường, xét duyệt và 
hỗ trợ kinh phí nhiều hơn nữa 
trong việc xác lập quyền Sở 
hữu công nghiệp như: Kiểu 
dáng công nghiệp, Sáng chế/
Giải pháp hữu ích cho các giải 
pháp tham gia dự thi đáp ứng 
được yêu cầu đăng ký bảo hộ 
mà Cục Sở hữu trí tuệ đã đề ra.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn 
vị, các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai cần quan 
tâm tạo điều kiện, khuyến 
khích các cá nhân tích cực lao 
động sáng tạo, tạo ra nhiều 
sáng kiến mới; khen thưởng 

Các tác giả đạt giải cao tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2016.

động viên kịp thời.
- Cần kiện toàn và trình 

UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt 
lại các quy định về mức chi 
tiêu trong công tác tổ chức, 
đánh giá cũng như mức khen 
thưởng cho các tác giả có giải 
pháp đạt giải cao trong phong 
trào lao động sáng tạo, phù 
hợp với thực tế hiện nay. 

Với những thành quả đã đạt 
được trong công tác triển khai 
phong trào lao động sáng kiến 
sáng tạo trong lao động và học 
tập trong thời gian qua đã cho 
thấy đây thực sự là một bước 
đi dài trên con đường khám 
phá những tiềm năng sáng tạo 
của tỉnh nhà. Và với những giải 
pháp thiết thực trong thời gian 
tới, hy vọng rằng, Đồng Nai sẽ 
trở thành một trong những 
tỉnh có phong trào lao động 
sáng tạo hoạt động sôi nổi và 
thường xuyên. Từ đó thúc đẩy 
mạnh mẽ phong trào quần 
chúng tiến quân vào khoa học 
kỹ thuật, đẩy nhanh tiến bộ, 
phát triển kinh tế, góp phần 
làm cho dân giàu, nước mạnh, 
thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước của tỉnh 
Đồng Nai.

Sở KH&CN phổ biến phong trào, hội thi năm 2017 trên địa bàn thành phố Biên Hòa trong thời gian vừa qua.
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Để phát huy công tác quản 
lý nhà nước bằng pháp luật 
trong mỗi ngành, lĩnh vực ở địa 
phương, vào khoảng giữa năm 
2004, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 122/2004/NĐ-CP ngày 
18/5/2004 (nay được thay thế 
bởi Nghị định số 55/2011/NĐ-
CP ngày 04/7/2011).

Ngay từ năm 2004, Ủy ban 
nhân dân (UBND) tỉnh Đồng 
Nai đã ban hành Quyết định số 
46/2009/QĐ-UBND để chỉ đạo 
tổ chức hoạt động pháp chế trên 
địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Khoa 
học và Công nghệ đã nhanh 
chóng đưa công tác pháp chế 
đi vào hoạt động. Đến nay, bám 
sát theo chức năng và nhiệm vụ 
được giao, tổ chức pháp chế của 
Sở ngày càng đi vào nề nếp và 
phát huy hiệu quả, thể hiện ở 
nhiều mặt sau:

Thứ nhất, công tác xây dựng 
văn bản quy phạm pháp luật 
(VBQPPL) bước đầu đạt được 
những kết quả nhất định. Việc 
xây dựng, soạn thảo, tham mưu 
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, 
UBND tỉnh ban hành VBQPPL 
trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ ngày càng hoàn thiện, 
đúng trình tự và quy trình. Giai 
đoạn 2004-2017, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tham mưu HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh ban hành 54 
Quyết định và 2 Nghị quyết. Qua 
việc soạn thảo các VBQPPL, công 
tác rà soát VBQPPL cũng được 
kết hợp thực hiện thường xuyên; 
nhờ đó, kịp thời kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 
sung, thay thế hoặc bãi bỏ các 

Đảm bảo công tác pháp chế trong hoạt động
quản lý khoa học và công nghệ

ThS. NGuyễN Thị Thảo NGuyêN
Trưởng Phòng Pháp chế

Phòng Pháp chế tổ chức Hội thi Tìm hiểu Hiến pháp và Pháp luật
về khoa học công nghệ năm 2014.

quy định cho phù hợp với VBQPPL 
của cơ quan cấp trên và tình hình 
thực tế tại địa phương. 

Thứ hai, công tác kiểm tra và xử 
lý VBQPPL được quan tâm và chủ 
yếu là hoạt động tự kiểm tra văn 
bản. Với chức năng là cơ quan 
tham mưu giúp UBND  tỉnh quản 
lý khoa học và công nghệ trên địa 
bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã thực hiện tự kiểm tra toàn 
bộ danh mục các VBQPPL còn hiệu 
lực và hết hiệu lực một phần do 
HĐND, UBND tỉnh ban hành. Kết 
quả cho thấy, các văn bản được 
ban hành đều đảm bảo tính hợp 
pháp và đáp ứng yêu cầu quản lý 
nhà nước ở địa phương.

Thứ ba, công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục pháp luật được 
thực hiện thường xuyên qua hình 
thức giới thiệu VBQPPL mới tại hệ 
thống quản lý văn bản nội bộ; phát 
hành tài liệu; công bố văn bản, 
thủ tục hành chính liên quan đến 
ngành trên trang thông tin điện 

tử; khai thác và sử dụng tủ sách 
pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn 
nghiệp vụ kiến thức pháp luật 
có kết hợp lồng ghép thực hiện 
chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, 
hưởng ứng hoạt động “Ngày pháp 
luật” hàng năm (bắt đầu triển khai 
tổ chức từ năm 2013 cho đến nay) 
do các cơ quan có thẩm quyền tổ 
chức, xây dựng kế hoạch triển khai 
và phát động.

Thứ tư, công tác theo dõi thi 
hành pháp luật chuyên ngành 
được triển khai thực hiện nghiêm 
túc theo quy định của pháp luật. 
Đặc biệt, sau khi Luật Xử lý vi phạm 
hành chính năm 2012 có hiệu lực, 
quản lý xử lý vi phạm hành chính 
được chú trọng thực hiện, kể cả 
công tác theo dõi thi hành pháp 
luật theo chuyên đề. Qua đó, việc 
thi hành và áp dụng pháp luật 
được tập trung, đầy đủ và chuyên 
sâu hơn.

Thứ năm, đối với công tác bồi 
thường nhà nước chủ yếu tập 
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trung triển khai, phổ biến các 
quy định pháp luật mới và có 
liên quan về công tác bồi thường 
nhà nước đến cán bộ, công 
chức, viên chức trong phạm vi 
quản lý ngành tại địa phương, 
nhằm thực hiện tốt trách nhiệm 
của mình trong thi hành công 
vụ. Trong thời gian qua, Sở 
Khoa học và Công nghệ không 
có trường hợp nào yêu cầu và 
giải quyết bồi thường nhà nước 
thuộc phạm vi và trách nhiệm 
quản lý ngành.  

Thứ sáu, công tác hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp được thực 
hiện trên cơ sở có kết hợp điều 
tra, khảo sát điều hình hoạt 
động pháp chế của các doanh 
nghiệp trên địa bàn và nhu cầu 
cập nhật kiến thức pháp luật có 
liên quan đến hoạt động khoa 
học và công nghệ phục vụ trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Qua đó, duy trì thường xuyên 
các chuyên mục thiết thực phù 
hợp với chức năng, nhiệm vụ 
của mình như hỏi - đáp trực 
tiếp về khoa học và công nghệ, 
thông tin về chính sách mới, văn 
bản pháp luật địa phương, tóm 
tắt văn bản, văn bản pháp luật 
địa phương. Từ đó, góp phần 
nâng cao hiệu quả công tác 
pháp chế trong hoạt động khoa 
học và công nghệ của tỉnh nhà.

Thứ bảy, công tác kiểm soát 
thủ tục hành chính cũng có 
những chuyển biến tích cực 
cùng với công tác cải cách hành 
chính. Nhiều thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Khoa học và Công nghệ 
được thống nhất và đồng bộ 
theo danh mục Bộ thủ tục hành 
chính do Bộ Khoa học và Công 
nghệ công bố. Qua kết quả kiểm 
soát thủ tục hành chính đã kiến 
nghị 2 phương án đơn giản hóa 
thủ tục hành chính trong quá 
trình thi hành và áp dụng pháp 
luật trong thực tiễn, góp phần 
đảm bảo tính ổn định và minh 
bạch của pháp luật.

Ra mắt Phòng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa điện tử.

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, việc triển khai thực hiện 
tổ chức và hoạt động vẫn còn 
vướng mắc như: Xuất phát từ 
việc không đồng bộ trong quy 
định pháp luật của các Bộ, ngành 
nên gây khó khăn cho việc triển 
khai thực hiện ở địa phương, cụ 
thể là tại Khoản 1 Điều 19 Nghị 
định số 55/NĐ-CP có quy định 
thành lập phòng pháp chế ở 
14 cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh hoặc bố trí cán bộ 
chuyên trách. Tuy nhiên, các 
VBQPPL quy định về chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 
chức của các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND cấp tỉnh của 
các ngành chủ quản lại không 
có quy định về việc thành lập 
Phòng Pháp chế. Sự phối hợp 
giữa các cơ quan, tổ chức còn 
mang tính chất để giải quyết vụ 
việc, chưa có sự chủ động, phối 
hợp chặt chẽ…

Để đảm bảo chất lượng công 
tác pháp chế trong thời gian tới, 
cần thực hiện một số giải pháp cơ 
bản sau:

Thứ nhất, cần nâng cao nhận 
thức đúng đắn và sự chỉ đạo sâu 
sát của các cấp các ngành trong 
công tác pháp chế. Quan tâm và 
đầu tư hơn nữa về nguồn nhân 
lực, về cơ chế, chính sách, chế độ 
để cán bộ, công chức yên tâm 
làm việc lâu dài và thu hút cán 
bộ có trình độ chuyên môn cao 
làm công tác pháp chế.

Thứ hai, các tổ chức pháp chế 
cần duy trì và tiếp tục phát huy 
tính chủ động, tích cực và nêu 

cao tinh thần trách nhiệm của 
mình trong việc thực hiện chức 
năng và nhiệm vụ được giao. 
Thiết nghĩ đây là điều kiện thiết 
yếu cho mỗi cán bộ làm công 
tác pháp chế và tổ chức pháp 
chế nào để hoàn thành tốt công 
việc, chất lượng và hiệu quả. 

Thứ ba, tiếp tục rà soát và 
thống nhất các quy định còn 
gây khó khăn trong quá trình 
thực thi văn bản pháp luật để 
đảm bảo tính hợp hiến, hợp 
pháp, hợp lý (công tác tổ chức và 
nhân sự pháp chế); có như vậy, 
sẽ tránh hạn chế được tình trạng 
trùng lặp, chồng chéo hoặc mâu 
thuẫn giữa các quy phạm pháp 
luật, tạo nên tính thống nhất của 
hệ thống pháp luật, làm cho việc 
nhận thức và thực hiện pháp 
luật chính xác, thống nhất hơn. 

Thứ tư, đẩy mạnh công tác 
thông tin, tuyên truyền và giáo 
dục pháp luật nhằm tăng cường 
hiểu biết, nâng cao ý thức pháp 
luật của nhân dân và các doanh 
nghiệp. 

Thứ năm, phối hợp cùng các 
Sở, ngành liên quan xây dựng và 
khai thác cơ sở dữ liệu về khoa 
học và công nghệ, tủ sách pháp 
luật điện tử và số hóa hệ thống 
các văn bản luật của ngành.

Cuối cùng, tăng cường công 
tác thanh tra, kiểm tra và xử lý 
vi phạm pháp luật trong quản 
lý hành chính nhà nước là biện 
pháp nhằm bảo đảm cho pháp 
luật đi vào cuộc sống, mọi người 
đều bình đẳng trước pháp luật.
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XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Đảng bộ cơ sở Sở Khoa học và 
Công nghệ là đảng bộ cơ quan, 
hoạt động theo Quy định 98-
QĐ/TW ngày 22/3/2004 của 
Ban Bí thư; là hạt nhân chính 
trị, lãnh đạo thực hiện đường 
lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước; 
tham gia lãnh đạo xây dựng 
và thực hiện có hiệu quả các 
chủ trương, nhiệm vụ công tác 
của cơ quan; chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần của cán bộ, 
công chức và người lao động; 
xây dựng đảng bộ, chi bộ và cơ 
quan trong sạch vững mạnh.

 Vài nét về quá trình hình 
thành và phát triển của 
Đảng bộ

Ban Khoa học Kỹ thuật, tiền 
thân của Sở Khoa học và Công 
nghệ được thành lập từ ngày 
27/8/1977, chính thức đi vào 
hoạt động từ tháng 2/1978 với 
13 cán bộ, công chức chủ yếu 
điều từ các cơ quan, đơn vị khác 
về, trong đó chỉ có 03 cán bộ là 
đảng viên nên chưa đủ để thành 
lập chi bộ độc lập. Là đơn vị mới 
nên nhiệm vụ đặt ra lúc này là 
phải ra sức tìm hiểu, nghiên cứu 
các giải pháp nhằm hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao, đồng 
thời phấn đấu bồi dưỡng, phát 
triển thêm đảng viên để đủ điều 
kiện thành lập chi bộ. Đến cuối 
năm 1980, Chi bộ Ban Khoa học 
Kỹ thuật đã có được tổng cộng 
6 đảng viên. Sau đó, Chi bộ Ban 
Khoa học Kỹ thuật được đổi tên 

40 năm không ngừng phấn đấu vươn lên
của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

ThS. huỳNh miNh hậu
Phó Giám đốc Sở Kh&CN, Phó Bí thư Đảng bộ Sở

thành Chi bộ Ủy ban Khoa học 
Kỹ thuật trên cơ sở thông báo 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về 
việc đổi tên Ban Khoa học Kỹ 
thuật thành Ủy ban Khoa học Kỹ 
thuật.

Đến năm 1993, Ủy ban Khoa 
học và Kỹ thuật được đổi tên 
thành Sở Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường và ngày 
22/02/1994 Đảng ủy khối Dân 
chính Đảng tỉnh Đồng Nai (nay 
là Đảng ủy khối các cơ quan 
tỉnh) có Quyết định đổi tên Chi 
bộ Ủy ban Khoa học Kỹ thuật 
thành Chi bộ Sở Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường, cấp 
ủy chi bộ gồm có 02 đồng chí, 
với 6 đảng viên.

 Đến năm 2003 cùng với sự 
nỗ lực của cả chi bộ trong việc 
phát triển đảng viên, số đảng 
viên đã tăng lên gấp 5 lần (28 
đảng viên/6 đảng viên ban 

đầu). Đến tháng 7/2003 khi 
tách bộ phận môi trường về 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
theo Thông tư Liên tịch số 
15/2003/T TLT-BKHCN-BNV 
ngày 15/7/2003 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và Bộ Nội vụ 
thì Chi bộ Sở Khoa học và Công 
nghệ chỉ còn 18 đảng viên, 
số cán bộ công chức của Sở 
chỉ còn lại 30 người. Tuy phải 
đối mặt với nhiều khó khăn ở 
giai đoạn này, nhưng nhờ sự 
quyết tâm của tập thể, Chi bộ 
Sở Khoa học và Công nghệ 
đã lãnh đạo cùng lúc vừa xây 
dựng, tổ chức mới lại bộ máy 
vừa đưa ra những giải pháp 
kịp thời nhằm đẩy mạnh công 
tác phát triển đảng viên gắn 
liền với phát triển chất lượng 
đảng viên thông qua việc kết 
nạp đảng viên mới. Bắt đầu từ 
xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

Ra mắt BCH Đảng bộ Sở lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.
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chức, viên chức tiến tới xây 
dựng nguồn lực cho quy hoạch 
phát triển Đảng. Đến tháng 
7/2007 số lượng đảng viên của 
chi bộ tăng lên 31 đồng chí, do 
đó ngày 06/7/2007 Đảng ủy 
khối Dân chính đảng ban hành 
quyết định nâng cấp Chi bộ cơ 
sở Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Đồng Nai thành Đảng bộ 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Đồng Nai hiện nay. Ban chấp 
hành Đảng bộ lâm thời gồm có 
07 đồng chí. Từ năm 2007 đến 
nay, Đảng bộ Sở đã bồi dưỡng 
và giới thiệu Đảng kết nạp 
thêm 88 đảng viên, nâng tổng 
số đảng viên lên 119, với 12 chi 
bộ trực thuộc. Ban chấp hành 
Đảng bộ hiện tại gồm có 15 
đồng chí, trong đó có 05 đồng 
chí trong Ban Thường vụ. 

 Những kết quả đạt được 
qua 40 năm
Nhìn lại 40 năm xây dựng 

và phát triển của Đảng bộ Sở 
Khoa học và Công nghệ, trải 
qua 16 nhiệm kỳ, dù ở trong 
giai đoạn nào Đảng bộ cũng 
luôn xác định công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị của cơ quan là nhiệm 

vụ trọng tâm. Thực hiện đổi 
mới phương thức lãnh đạo 
của Đảng và xây dựng tổ chức 
bộ máy của hệ thống chính trị 
trong thời gian qua đã mang 
lại những thành tựu bước đầu 
quan trọng, góp phần nâng cao 
hiệu quả lãnh đạo của Đảng 
đồng thời phát huy tốt hơn vai 
trò quản lý của Nhà nước theo 
quy định của pháp luật, đóng 
góp tích cực vào những thành 
tựu chung của sự nghiệp đổi 
mới đất nước. Kết quả trong 
thực hiện nhiệm vụ chính trị 
vừa thể hiện những mặt mạnh, 
sự vượt trội trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban 
Lãnh đạo qua các thời kỳ và có 
thể nói đó là những dấu ấn của 
Đảng bộ trong lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, đó là:

Thứ nhất, lãnh đạo thực 
hiện nhiệm vụ chính trị xã hội

Trên cơ sở các chủ trương, 
nghị quyết của Đảng, để nghị 
quyết của Đảng nhanh chóng 
đi vào cuộc sống, khắc phục 
triệt để tình trạng “nói nhiều 
làm ít; nói không đi đôi với 
làm” Đảng bộ đã tập trung ban 
hành các Nghị quyết chuyên 
đề, các chương trình hành 

động hướng tập trung vào 
thực hiện thành công chiến 
lược đổi mới và phát triển khoa 
học và công nghệ với tinh thần 
chủ động, sáng tạo. Trong giai 
đoạn mới, Đảng bộ luôn bám 
sát chủ trương và thực hiện 
thành công 3 chương trình mũi 
nhọn về công nghệ thông tin; 
công nghệ sinh học và đào tạo 
phát triển nguồn nhân lực.

Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về 
hoạt động khoa học và công 
nghệ, phát triển tiềm lực khoa 
học và công nghệ trên tất cả 
các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng; sở 
hữu trí tuệ; an toàn bức xạ, hạt 
nhân và thông tin khoa học, công 
nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
Đảng bộ đã lãnh đạo thành công 
việc triển khai thực hiện các công 
trình, dự án trọng điểm và hàng 
loạt các đề tài, dự án nghiên cứu 
và ứng dụng khoa học và công 
nghệ theo hướng đổi mới cơ chế, 
cung cấp các luận cứ khoa học 
cho công tác lãnh đạo, đồng thời 
phục vụ thiết thực cho sản xuất 
và đời sống trên địa bàn tỉnh.

 Thứ hai, lãnh đạo thực hiện 
công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng

Đảng bộ đã thường xuyên 
theo dõi, nắm bắt tình hình tư 
tưởng cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức; làm tốt công 
tác tuyên truyền, định hướng 
tư tưởng, nhất là dịp diễn ra các 
sự kiện chính trị trọng đại, tạo 
sự đoàn kết thống nhất trong 
nội bộ đảng, sự đồng thuận 
trong từng bộ phận, đơn vị; 
đấu tranh phòng, chống âm 
mưu “diễn biến hoà bình” của 
các thế lực thù địch, sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức lối sống trong cán bộ, đảng 
viên và quần chúng; Ứng dụng 
công nghệ thông tin vào công 
tác giáo dục, quán triệt, triển 
khai nghị quyết. Đối với những 
nghị quyết mang tính chuyên Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ năm 2006.
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đề, ngoài việc triển khai học tập 
như thông lệ cho các đối tượng, 
còn tổ chức các lớp học chuyên 
sâu cho cán bộ đang công tác ở 
các lĩnh vực liên quan.

 Nhận thức rõ việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh chính là xây dựng 
nền tảng đạo đức, nền tảng 
văn hóa, tinh thần của xã hội, 
và mỗi cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức phải xác định 
việc noi gương và làm theo Bác 
là một trong các nội dung cơ 
bản trong phát triển Khoa học 
và Công nghệ bền vững. Đảng 
bộ đã triển khai mạnh mẽ việc 
học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ 
thị số 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị “Tiếp tục đẩy mạnh học tập 
và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh” nay là chỉ thị 
05-CT/TW trong toàn cơ quan, 
đơn vị. Đảng bộ đã lãnh đạo 
ban hành Quy định về khen 
thưởng danh hiệu “Điển hình 
trong tháng”, công chức, viên 
chức xuất sắc nhất trong năm 
trong việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, đây là giải pháp đột phá 
nhằm nâng cao việc thực hiện 
kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
đạo đức công vụ, văn hoá giao 
tiếp và trách nhiệm công vụ. 

Thứ ba, lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng bộ máy tổ 
chức 

Thời kỳ mới thành lập Ban 
Khoa học Kỹ thuật chưa tới 
chục cán bộ công chức, đến 
nay Sở Khoa học và Công nghệ 
đã có 15 phòng, ban, trung tâm 
với tổng số cán bộ công chức, 
viên chức hơn 200 người. Việc 
từng bước kiện toàn phát triển 
về tổ chức cho thấy được sự 
quan tâm lãnh đạo của Đảng 
ủy, Ban Lãnh đạo Sở trong 
việc đầu tư phát triển nguồn 
lực cho hoạt động khoa học 
và công nghệ. Bên cạnh kiện 
toàn lại tổ chức, Đảng bộ còn 

quan tâm đến công tác đổi 
mới phương thức quản lý, tập 
trung xây dựng tiềm lực khoa 
học công nghệ, gắn hoạt động 
nghiên cứu với ứng dụng kết 
quả nghiên cứu vào đời sống. 

 Thứ tư, lãnh đạo thực hiện 
công tác xây dựng đảng, công 
tác cán bộ và công tác đoàn 
thể

Từ khi thành lập đến nay, 
dù có nhiều biến động về tổ 
chức, về nhân sự, nhưng Đảng 

bộ Sở vẫn luôn giữ vững vị thế 
một Đảng bộ đạt danh hiệu 
trong sạch vững mạnh nhiều 
năm liền. Để có được kết quả 
như vậy ngoài nỗ lực trong 
chỉ đạo điều hành, Đảng bộ 
còn thường xuyên tự đánh giá, 
kiểm điểm một cách nghiêm 
túc những mặt mạnh, mặt 
yếu để đưa ra giải pháp phù 
hợp nhằm đưa Sở Khoa học 
và Công nghệ ngày một phát 
triển.

Đảng bộ Sở tổ chức cuộc thi kể chuyện về gương điển hình học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đảng bộ Sở KH&CN được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen về thành tích
thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
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Đặc biệt, từ khi triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) về công tác 
xây dựng Đảng trong giai đoạn 
hiện nay, Đảng ủy, Ban lãnh 
đạo đã tổ chức kiểm điểm, 
đánh giá nghiêm túc những 
mặt mạnh, những hạn chế, 
xây dựng nhiều văn bản nhằm 
tăng cường công tác quản lý 
cán bộ, đảng viên. 

Quan tâm bồi dưỡng và kết 
nạp quần chúng vào Đảng 
Cộng sản Việt Nam

Công tác bồi dưỡng kết nạp 
đảng viên mới, là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng 
của công tác xây dựng Đảng. 
Xuyên suốt quá trình hoạt 
động, Đảng bộ đã luôn quan 
tâm lãnh đạo để chất lượng 
đảng viên không ngừng nâng 
cao gắn liền với sự phát triển 
về số lượng và chất lượng. Nếu 
như trước đây trình độ đảng 
viên chủ yếu là đại học thì hiện 
nay Đảng bộ đã có 02 tiến sĩ 
(01 tiến sĩ có học hàm Phó Giáo 
sư, 01 tiến sĩ ngành kỹ thuật tốt 
nghiệp ở nước ngoài), hơn 50 
thạc sĩ, còn lại hầu hết đều có 
trình độ đại học hoặc đang học 
sau đại học với các văn bằng, 
chứng chỉ về chính trị, tin học 
và ngoại ngữ đạt chuẩn quy 

định. Qua kết quả phân loại 
chất lượng đảng viên hàng 
năm, không có đảng viên nào 
thuộc diện yếu kém, phần lớn 
là đảng viên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ; 100% cơ sở đảng 
trong những nhiệm kỳ qua đạt 
trong sạch vững mạnh, không 
có chi bộ yếu kém.

 Trong công tác cán bộ luôn 
tôn trọng các nguyên tắc tổ 
chức nhất là nguyên tắc tập 
trung dân chủ; thực hiện các 
bước đúng quy định, quy trình 
công tác cán bộ; đảm bảo dân 
chủ, công khai, minh bạch theo 
đúng phân cấp quản lý cán bộ. 

Trong công tác đoàn thể, 
Đảng ủy định hướng hoạt 
động của các đoàn thể, giới 
thiệu nhân sự chủ chốt để các 
đoàn thể bầu tại đại hội, theo 
dõi quá trình hoạt động và 
kịp thời góp ý chấn chỉnh về 
tổ chức, phân công, kế hoạch, 
hoạt động… Cho đến nay, 
các tổ chức Đoàn thể luôn đạt 
được các thành tích cao trong 
các phong trào thi đua và các 
hoạt động xã hội, từ thiện.

 Trong gần 40 năm xây dựng 
và phát triển, Đảng bộ Sở Khoa 
học và Công nghệ đã nhận 
thưởng nhiều bằng khen, giấy 
khen từ trung ương và địa 

phương về những thành tích 
đạt được trong lãnh đạo, chỉ 
đạo. Cụ thể, hàng năm Đảng 
bộ đều được đánh giá, tặng 
giấy khen 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). 

 Trong học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, Đảng bộ Sở đã đạt được 
khen thưởng như: Bằng khen 
của Ban tuyên giáo trung 
ương về thành tích xuất sắc, 
tiêu biểu trong học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; 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;  
Bằng khen của UBND tỉnh về 
thực hiện Kế hoạch số 70-KH/
BDVTW và Chỉ thị số 06-CT/TU 
năm 2016; Bằng khen của Chủ 
tịch UBND tỉnh về điển hình 
tiên tiến trong học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh từ 2011 đến 2013....

Có được kết quả trên vừa thể 
hiện bản lĩnh trong lãnh đạo 
của tập thể Đảng ủy, Ban lãnh 
đạo Sở qua các thời kỳ. Vừa thể 
hiện sự nỗ lực, cố gắng phấn 
đấu của toàn thể cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức. Với 
những kết quả đạt được của 
Đảng bộ Sở Khoa học và Công 
nghệ cho thấy thực hiện đổi 
mới lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
đã tạo động lực to lớn, góp 
phần vào hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan 
trong những năm qua, đồng 
thời góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Đồng Nai.

Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ đủ 
mạnh về chuyên môn nghiệp vụ
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một chặng đường đã qua, cùng 
với sự hình thành và phát triển 
của ngành khoa học - công 
nghệ tỉnh Đồng Nai, Công đoàn 
cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ 
(Kh&CN) đã có những bước 
tiến nổi bật; 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.

 Với phương châm “Thi đua 
là yêu nước, yêu nước là phải 
thi đua”, trong những năm qua 
tập thể cán bộ, công chức, viên 
chức (CBCC,VC) Sở Khoa học và 
Công nghệ đã không ngừng 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ. Công đoàn luôn 
phát huy vai trò của mình trong 
việc tổ chức các phong trào 
thi đua hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, phát huy sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, phong trào cải 
cách hành chính, phong trào 
xây dựng hình ảnh người cán 
bộ, công chức, viên chức “trung 
thành, sáng tạo, tận tụy, gương 
mẫu” và ngày làm việc 8 giờ 

Công đoàn gắn kết - sẻ chia
ThS. NGuyễN NGọC PhươNG

Phó Giám đốc Sở Kh&CN; Chủ tịch Công đoàn cơ sở

có chất lượng, hiệu quả... Các 
phong trào này đã góp phần 
động viên, khích lệ tinh thần 
làm việc hăng say, sáng tạo của 
CBCC,VC và có sức lan tỏa lớn, 
mang lại hiệu quả cao. 

 Đặc biệt, từ năm 2013, Sở 
Khoa học và Công nghệ đã 
triển khai phong trào thi đua 
thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, đạo đức công vụ 
và văn hóa giao tiếp thông qua 
việc xét chọn “Điển hình trong 
tháng” và “Điển hình trong 
năm” đối với 2 cá nhân đại diện 
cho khối quản lý nhà nước và 
khối hành chính sự nghiệp. 
Qua các phong trào thi đua, 
chất lượng và hiệu quả công 
tác của cơ quan đã được nâng 
lên rõ rệt, đã có nhiều công 
trình khoa học được đưa vào 
ứng dụng, thực hiện nhiệm vụ 

quản lý, đặc biệt trong đó việc 
ứng dụng công nghệ thông tin 
vào trong công tác quản lý và 
điều hành của cơ quan đã được 
đẩy mạnh và phát triển ngày 
càng cao. 

Song song với phát động 
các phong trào, công đoàn 
cũng đặc biệt quan tâm đến 
việc triển khai thực hiện tốt 
các chính sách chăm lo, bảo vệ 
quyền lợi của CBCC,VC. Hiện 
tại, tất cả đoàn viên Công đoàn 
được bố trí công việc phù hợp, 
điều kiện làm việc được đảm 
bảo. Hàng năm, Công đoàn Sở 
đều tổ chức hội nghị CB CCVC 
phát động các phong trào thi 
đua lập thành tích chào mừng 
các ngày lễ lớn. Đặc biệt trong 
năm 2017, Công đoàn đã phối 
hợp với chính quyền phát 
động phong trào thi đua đặc 

Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đoàn Văn Đây trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua 
lao động sáng tạo giai đoạn 2007 - 2012 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đại diện lãnh đạo 
Công đoàn Sở KH&CN.
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biệt chào mừng kỷ niệm 40 
năm thành lập Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh Đồng Nai 
(27/8/1977-27/8/2017) cùng 
với các hoạt động kỷ niệm khác 
của tỉnh.

 Công tác tham gia xây dựng 
Đảng luôn được Công đoàn xác 
định là một nhiệm vụ hết sức 
quan trọng, do đó Công đoàn 
luôn quan tâm bồi dưỡng đoàn 
viên công đoàn xuất sắc để giới 
thiệu kết nạp Đảng; đồng thời 
luôn vận động đoàn viên công 
đoàn nêu cao tinh thần trách 

nhiệm của người cán bộ, công 
chức, viên chức tích cực tham 
gia xây dựng Đảng, nhất là 
trong công tác tham gia góp ý, 
phê bình đảng viên. 

 Bên cạnh đó, các hoạt động 
an sinh xã hội cũng được Công 
đoàn quan tâm đặc biệt. Hàng 
năm đều tổ chức vận động 
đoàn viên đóng góp để hỗ trợ 
chăm sóc người cao tuổi tại 
phường Thống Nhất, phường 
Tân Tiến và xã Xuân Đông 
huyện Cẩm Mỹ với tổng số tiền 
trên 10 triệu đồng/năm. Trong 

5 năm trở lại đây, Công đoàn 
đã vận động xây dựng được 02 
nhà tình thương cho gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn, neo 
đơn tại huyện Cẩm Mỹ với tổng 
kinh phí 60 triệu đồng.  

 Không chỉ tích cực vận động 
đội ngũ CBCCVC tích cực tham 
gia công tác từ thiện xã hội, 
hàng năm Công đoàn còn tổ 
chức các đợt thăm hỏi, tặng 
quà cho gia đình cán bộ của Sở 
đã nghỉ hưu với số tiền trên 30 
triệu đồng. Tổ chức ngày Quốc 
tế thiếu nhi, Tết Trung thu cho 
các cháu thiếu nhi với số tiền 
trên 90 triệu đồng/năm (trung 
bình khoảng từ 100.000-
200.000 đồng/cháu). Tổ chức 
gặp mặt, tặng quà cho chị em 
phụ nữ nhân ngày 8/3 và ngày 
20/10. Công tác chăm sóc sức 
khỏe định kỳ cho đoàn viên 
cũng được Công đoàn quan 
tâm thực hiện. Các hoạt động 
văn nghệ, thể thao, nữ công 
gia chánh cũng được Công 
đoàn tổ chức thường xuyên 
nhằm tạo sân chơi lành mạnh 
cho đoàn viên công đoàn sau 
thời gian làm việc căng thẳng.

Phát huy thành quả đã đạt 
được 40 năm qua, trước nhiệm 
vụ và thách thức trong thời gian 
tới, Công đoàn cơ sở Sở Khoa 
học và Công nghệ xác định 
nhiệm vụ cấp thiết là luôn bám 
sát chức năng, nhiệm vụ và luôn 
đổi mới nội dung, phương pháp 
hoạt động của tổ chức Công 
đoàn. Công đoàn phải thường 
xuyên bám sát cơ sở, gắn bó 
với đoàn viên, lắng nghe tâm 
tư nguyện vọng của đoàn viên 
để chỉ đạo có hiệu quả; kịp thời 
phát hiện gương người tốt, việc 
tốt xây dựng điển hình, phổ 
biến rộng rãi. Công đoàn còn 
phải kết hợp hài hòa giữa động 
viên khen thưởng với việc thực 
hiện nghiêm túc quy chế, kỷ 
cương của đơn vị để xây dựng 
đơn vị, tập thể ngày một phát 
triển hơn.

Sở KH&CN thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ trên quần đảo Trường Sa.

Công đoàn và Đoàn thanh niên Sở tổ chức Hội thi nấu ăn nhằm tạo sân chơi, giao lưu 
văn hóa, tinh thần cho CBCCVC .
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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.

Đoàn cơ sở:

Lực lượng xung kích và sáng tạo
ThS. NGuyễN Thị TrúC KhuyêN

Bí thư Đoàn thanh niên

 Với mục tiêu chăm lo bồi 
dưỡng thanh niên có lý tưởng, 
đạo đức cách mạng, lòng yêu 
nước, có trình độ học vấn, 
chuyên môn nghề nghiệp; có 
năng lực tiếp cận và sáng tạo 
khoa học công nghệ mới; ý 
thức tôn trọng luật pháp, trách 
nhiệm công dân, lối sống văn 
hóa, có sức khỏe tốt; Đoàn viên 
thanh niên luôn được tạo mọi 
điều kiện học tập nâng cao 
trình độ, nghề nghiệp, năng 
lực khoa học, công nghệ; xây 
dựng phong cách làm việc văn 
minh, khoa học. 

Trong những năm qua, với 
sự tạo điều kiện của Ban Giám 
đốc Sở và sự phấn đấu học tập 
nâng cao trình độ của đoàn 
viên, đến nay trình độ đoàn 
viên đã được nâng cao đáng 
kể: có 02 đoàn viên đang học 
nghiên cứu sinh, 40 đoàn viên 

có trình độ thạc sĩ, 30 đoàn 
viên đang học thạc sĩ; đã cử 
hơn 160 lượt đoàn viên, thanh 
niên tham gia các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng về chuyên môn, 
nghiệp vụ, quản lý nhà nước, 
chính trị, an ninh quốc phòng, 
tin học, ngoại ngữ. Trong đó có 
02 đoàn viên tham quan học 
tập ở nước ngoài (Trung Quốc, 
Australia) và hơn 100 lượt đoàn 
viên tham dự lớp quản lý nhà 
nước ngạch chuyên viên, các 
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và 
một số học văn bằng 2 về luật, 
anh văn, tin học.

Trên mặt trận khoa học công 
nghệ, lực lượng đoàn thanh 
niên đã góp phần xây dựng, 
vận hành tốt các phần mềm cải 
cách hành chính như hệ thống 
văn phòng điện tử, phần mềm 
một cửa điện tử hay góp phần 
xây dựng các website các sở, 

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở KH&CN nhiệm kỳ 2017-2019.
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ban, ngành và doanh nghiệp. 
Đặc biệt, nhiều đoàn viên 
thanh niên còn đạt giải thưởng 
cao tại các phong trào hội thi 
về khoa học kỹ thuật như: 
Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Giải 
thưởng sáng tạo, cải cách hành 
chính...

Không chỉ tiên phong trong 
học tập, nghiên cứu khoa học 
mà lực lượng đoàn viên thanh 
niên còn năng nổ tham gia các 
chương trình xã hội, từ thiện, 
hội thao, văn nghệ nhân các 
ngày lễ lớn trong năm như: 
ngày 03/02, ngày 8/3, ngày 
26/03, ngày 30/4, ngày 1/5, 
ngày 2/9 và ngày 22/12... 

Với những kết quả đạt được 
trong thời gian qua, Đoàn 
thanh niên Sở Khoa học và 
Công nghệ đã được Trung 
ương Đoàn, Tỉnh đoàn và Đoàn 
khối Các cơ quan tỉnh tặng 
nhiều Bằng khen, giấy khen.

Đạt được những kết quả 
nêu trên, trước hết phải nói 
đến là sự chủ động và mạnh 
dạn trong tham mưu, đề xuất 
cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan và 
được sự ủng hộ, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi trong triển khai 
thực hiện. Bên cạnh đó là tinh 
thần đoàn kết, trách nhiệm, 
chia sẻ và hưởng ứng tích cực 
của Đoàn viên thanh niên. Nhờ 
công tác chuẩn bị chu đáo và 
khoa học nên các hoạt động 
của Đoàn cơ sở Sở Khoa học 
và Công nghệ luôn đạt kết quả 
tốt và xứng đáng là lực lượng 
xung kích tin cậy trong các 
hoạt động của cơ quan.

Đoàn thanh niên Sở KH&CN tặng 
máy tính cho Huyện đoàn Tân Phú.

Đoàn viên hiến máu nhân đạo.

Đoàn cơ sở Sở KH&CN tham gia hội trại “Tự hào sức trẻ khối các cơ quan
tỉnh Đồng Nai năm 2014”.

Tham gia Hội thao Sở KH&CN năm 2014.
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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.

Do được rèn luyện, học tập 
và phấn đấu trong môi trường 
Quân đội đặc biệt về phẩm 
chất chính trị, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ, tinh thần kỷ 
luật, tác phong làm việc... do 
vậy hầu hết hội viên trong Hội 
đều đã được đứng trong hàng 
ngũ của Đảng, trong đó có 02 
đồng chí là Đảng ủy viên và là 
lãnh đạo chủ chốt của đơn vị 
thuộc Sở. 

Hội cựu chiến binh -
Giữ vững bản chất “bộ đội Cụ Hồ”

ThS. NGuyễN VăN ViệN
Chánh văn phòng, Chủ tịch hội Cựu chiến binh Sở

Phát huy tính gương mẫu 
của người lính, nên trong suốt 
những năm qua không có hội 
viên nào vi phạm kỷ cương 
hành chính, đạo đức công vụ 
và pháp luật của nhà nước. Hội 
luôn đi đầu trong việc tham 
gia các phong trào hoạt động 
của cơ quan, trong đó tiêu biểu 
như hoạt động tuyên truyền 
giáo dục cho thế hệ trẻ trong cơ 
quan về truyền thống anh hùng 
của Quân đội nhân dân Việt 
Nam; tổ chức nhiều hoạt động 
về nguồn, thăm chiến trường 
xưa tại các địa danh tiêu biểu 
của dân tộc; nhiều năm liền chủ 
trì phối hợp với các đơn vị trong 
Sở phát động tham gia cuộc thi 
Tìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử 
Đồng Nai do tỉnh tổ chức hàng 
năm, qua phát động mỗi năm 

vận động được hàng trăm lượt 
cán bộ, công chức, viên chức 
tham gia, trong đó có nhiều 
đồng chí đạt giải cao cấp tỉnh, 
cấp Sở...

Kể từ khi thành lập tới nay, 
Hội Cựu chiến binh Sở luôn phát 
huy phẩm chất của “Anh bộ đội 
Cụ Hồ”, giữ vững đoàn kết củng 
cố và xây dựng Hội trở thành 
một tổ chức có vai trò quan 
trọng, luôn gương mẫu đi đầu 
trong mọi hoạt động và phong 
trào thi đua của cơ quan. Với 
những kết quả đó những năm 
qua tập thể Hội luôn đạt danh 
hiệu vững mạnh xuất sắc nhiều 
năm liền, được Hội CCB khối các 
cơ quan tỉnh và Hội CCB tỉnh 
Đồng Nai tặng nhiều Giấy khen, 
Bằng khen, trong đó có nhiều cá 
nhân các đồng chí hội viên được 

Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Trần Văn Giới trao giấy khen cho các hội viên Hội 
CCB Sở Khoa học và Công nghệ.
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Chụp hình lưu niệm với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quân tại Chiến khu Đ.

tặng thưởng nhiều Bằng khen, 
Giấy khen và các danh hiệu cao 
quý khác của Đảng và Nhà nước.

Để tiếp tục duy trì, phát huy 
truyền thống và những thành 
tích đạt được của những năm 
qua, trong thời gian tới Hội Cựu 
chiến binh Sở Khoa học và Công 
nghệ đề ra phương hướng hoạt 
động tập trung vào một số nội 
dung chủ yếu sau:

- Triển khai đầy đủ, kịp thời toàn 
bộ Nghị quyết Đại hội Hội Cựu 
chiến binh các cấp, Nghị quyết 
của Đảng bộ Sở đến toàn thể 
hội viên trong Hội; hưởng ứng 
tích cực các phong trào thi đua 
gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ 
quan;

- Duy trì nề nếp sinh hoạt Hội, 
đặc biệt là mô hình sinh hoạt 
hàng quý tại nhà từng hội viên, 
thường xuyên giao lưu học hỏi 
kinh nghiệm và mô hình hoạt 
động hay của các hội bạn; gương 
mẫu đi đầu trong việc chấp hành 
nội quy, kỷ luật kỷ cương và đạo 
đức công vụ; 

- Đề xuất Lãnh đạo Sở trong 
công tác tuyển dụng, ưu tiên 
những người đủ điều kiện và có 
thời gian phục vụ trong quân đội 
để phát triển thêm hội viên cho 
Hội;

- Tăng cường các hoạt động về 
nguồn, thăm chiến trường xưa, 
gắn mục tiêu hoạt động với công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng 
của Đảng bộ, nhiệm vụ của cơ 
quan và chỉ đạo của Hội cấp trên;

- Phối hợp tốt với tổ chức Đoàn 
thể trong cơ quan chủ động 
tham gia các phong trào, đặc biệt 
là các phong trào hội thi của Sở; 
tích cực tham gia các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, các phong trào 
nghĩa tình đồng đội... do Hội cấp 
trên và cơ quan phát động.

Hội Cựu chiến binh không 
ngừng phấn đấu là một trong 
những hạt nhân để xây dựng cơ 
quan ngày càng phát triển; đáp 
ứng yêu cầu ngày càng cao của 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hội CCB Sở kết hợp với Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động về nguồn.

Hội viên Hội CCB Sở KH&CN được nhận giấy khen của
Hội CCB Khối  các cơ quan tỉnh.
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Năm 2015, tại Văn miếu Quốc 
tử giám (hà Nội), hội đồng 
Chức danh giáo sư Nhà nước 
trao quyết định công nhận chức 
danh giáo sư, phó giáo sư (PGS) 
cho 644 nhà khoa học trong cả 
nước. Trong số 585 tân PGS, 
có một nhà khoa học ở Đồng 
Nai, đó là ông huỳnh Văn Tới. 
ông nằm trong nhóm 23 PGS 
chuyên ngành văn hóa nghệ 
thuật của cả nước, một trong 
3 PGS chuyên ngành này ở phía 
Nam, và là PGS thứ 2 của tỉnh 
(sau PGS,TS. Phạm Văn Sáng).

Ở đợt công nhận này, ông 
là người duy nhất công tác ở 
cơ quan Đảng tại địa phương. 
Có lẽ vì vậy các hội đồng xét 

PGS.TSKH Huỳnh Văn Tới:

Lặng lẽ một tình yêu khoa học

duyệt đều đặt câu hỏi: có thật 
ông làm công tác nghiên cứu 
khoa học và giảng dạy không, 
hay chỉ là chuyện “dán nhãn” từ 
công trình của người khác?

Người thường bị  
“hoài nghi”
Chính tôi cũng đã từng đặt 

câu hỏi hoài nghi như vậy. 
Hồi mới làm báo, tôi từng rất 
ngạc nhiên khi trong số tác giả 
được Giải văn học nghệ thuật 
Trịnh Hoài Đức lần thứ 2 - giải 
thưởng lớn của tỉnh dành cho 
các sáng tác về văn học, nghệ 
thuật, nghiên cứu, sưu tầm “cỡ 
lớn”, có cả cái tên TS.Huỳnh Văn 
Tới, đồng tác giả quyển Văn 
hóa Đồng Nai sơ thảo với Th.S 
Phan Đình Dũng (hiện nay là 
giảng viên Trường đại học văn 

hóa TP.Hồ Chí Minh).
Tò mò, tôi đã mượn quyển 

sách ấy để đọc. Và bất ngờ. Có 
thể nói, đây là một công trình 
nghiên cứu về văn hóa dân 
gian rất công phu, khoa học. Cả 
một quyển sách dày dặn, ngồn 
ngộn tư liệu, đòi hỏi người viết 
ngoài kiến thức sâu rộng, am 
hiểu sâu sắc và hệ thống về 
văn hóa, còn phải bỏ rất nhiều 
thời gian điền dã thực tế mới 
có thể tích lũy được ngần ấy 
kiến thức, thông tin, lại phải 
được sắp xếp bởi một người 
làm khoa học “chính hiệu” 
mới có thể cô đọng đến sắc 
nét để chuyển tải đến người 
đọc. Phan Đình Dũng thì tôi 
có biết, nên tôi tin Đình Dũng 
viết quyển này, còn “đồng tác 
giả” của Đình Dũng thì... Thời 

TS. Huỳnh Văn Tới nhận danh hiệu Phó giáo sư tháng 2 năm 2015.

ĐIỂN HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Lam hà
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“Kết thúc đợt đi dạy, thù lao giảng bài mấy tháng trời được thầy Tới dùng để tổ chức 
cho sinh viên đi điền dã tại Chiến khu Đ để có kiến thức thực tế về văn hóa - lịch sử 
vùng đất miền Đông Nam bộ. Sinh viên kháo nhau: hên lắm mới được học thầy 
Tới” - TS. Lâm Nhân (Trưởng khoa sau đại học Trường đại học văn hóa TP.Hồ Chí 
Minh) xúc động kể.

PGS,TS. Huỳnh Văn Tới chủ trì hội thảo về khoa học và công nghệ năm 2017.

điểm đó, ông Huỳnh Văn Tới 
đang là Phó chủ tịch UBND 
tỉnh bận rộn, chạy sô mỗi ngày 
3-4 cuộc họp, hội nghị, lấy đâu 
ra thời gian điền dã, nghiên 
cứu, viết lách? Để là một nhà 
nghiên cứu khoa học thì chỉ có 
những giá trị thuộc về tư duy, 
trí tuệ, tri thức của chính bản 
thân, không uy quyền, địa vị xã 
hội, tiền bạc hay bất cứ thứ gì 
khác có thể thay thế được. Nếu 
không, sẽ chỉ là cái danh “hão”, 
cái vỏ trí thức bên ngoài. Vì thế, 
với tôi vụ “đồng tác giả” vẫn là 
một “nghi án”.

“Túm” được Phan Đình Dũng 
ở Thư viện tỉnh, tôi kéo ra quán 
cà phê để “tra khảo” vụ giải 
thưởng Trịnh Hoài Đức. Tôi rủ 
rỉ: “Hỏi thiệt bác Dũng vụ này 
nha: có phải bác cho ông Tới 
“mượn” để đứng tên chung 
trong quyển Văn hóa Đồng Nai 
sơ thảo không?”. Đình Dũng 
ôm bụng cười muốn rớt khỏi 
ghế, xong nghiêm túc bảo: “Có 
tôi “mượn” để được đứng tên 
chung trong quyển sách đó thì 
có, vì phần lớn quyển đó là anh 
Huỳnh Tới viết hết, tôi chỉ viết 

một phần nhỏ”. Tới phiên tôi 
suýt... té khỏi ghế.

Không còn dám hoài nghi, 
nhưng tôi vẫn thắc mắc: ông 
Tới nghiên cứu khoa học và 
giảng dạy như thế nào?

Sau này, tôi có dịp gặp PGS.
TS.Trần Văn Ánh, lúc đó là Hiệu 
trưởng Trường đại học văn 
hóa TP.Hồ Chí Minh. Thầy Ánh 
kể: “Có lần, chiều thứ bảy tôi 
đi ngang trạm xe buýt ở gần 
Trường đại học khoa học xã hội 
và nhân văn TP.Hồ Chí Minh, 
thấy ai ngồi chờ xe giống như 
thầy Tới. Trong bụng tôi lấy làm 
lạ: một ông Ủy viên Ban TVTU, 
Trưởng ban Tuyên giáo của 
một tỉnh to như Đồng Nai, sao 
lại đi xe buýt? Chắc có lẽ xe cộ 
hư đột xuất sao đó thôi. Mấy 
lần sau, tôi đi ngang qua trạm 
xe buýt vẫn gặp thầy kiên nhẫn 

ngồi đợi xe ở đó, mới vỡ lẽ ra 
thầy ngồi xe buýt đi dạy chứ 
không sử dụng xe công, trong 
lòng tôi hết sức thán phục và 
kính trọng. Trường tôi mời thầy 
Tới dạy 3 chuyên đề về quản 
lý văn hóa cho sinh viên. Suốt 
mấy tháng trời, cứ thứ bảy, chủ 
nhật thầy Tới lại lui cui ngồi xe 
buýt xuống trường để giảng 
bài. Mỗi buổi dạy thầy bỏ nhiều 
công sức soạn giáo trình bằng 
Powerpoint rất khoa học, công 
phu, tỏ rõ sự tận tâm với nghề 
nghiệp”.

“Cháy” hết mình 
cho khoa học
Vậy đó. Không riêng gì tôi, 

có lẽ đã rất nhiều lần ông Tới 
bị “nghi oan” như vậy. Cũng 
phải, bởi mấy ai hình dung 
được cảnh một vị quan chức 



  40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1977 - 2017)    KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI   89  

Kabel KT  a&s Signwriter  American Sans  Gill Sans KT  Gloria  Iron Gothic  French Vailla  Ong do tre

PGS,TS. Huỳnh Văn Tới, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Tìm hiểu giá trị văn hóa lịch sử Đồng 
Nai tặng hoa cho các thí sinh tham gia vòng chung kết hội thi.

cấp cao của tỉnh lại lặn lội suốt 
cả mấy ngày cuối tuần để sưu 
tầm cho được những bài hò 
cấy đã thất truyền ở miệt Nhơn 
Trạch, hoặc lần tìm bóng dáng 
bài tăm pớt của dân tộc Mạ 
khu vực phía Nam dãy Trường 
Sơn. Dù ở cương vị nào, ông 
vẫn tham gia hoạt động khoa 
học, là Ủy viên Ban Chấp hành 
Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam từ năm 1989 đến nay. Với 
ông, được thực hiện công việc 
của một nhà khoa học lĩnh vực 
văn hóa dân gian là điều hạnh 
phúc, bởi đơn giản đó là niềm 
đam mê “từ trong máu”.

Ít khi nào ông để thời gian 
trôi qua vô ích, mà luôn tận 
dụng từng khoảnh khắc hiếm 
hoi để làm việc. Buổi sáng có 
thể thấy ông tham dự một 
buổi họp do tổ chức phân 
công, buổi chiều dự hội thảo 
khoa học tại TP.Hồ Chí Minh 
nhưng buổi tối lại đã có mặt ở 
làng đồng bào Chơro tận Phú 
Lý (huyện Vĩnh Cửu). Những 
năm qua, hàng chục đầu sách, 
đã được ông biên soạn và xuất 
bản, như: Bản sắc văn hóa dân 

tộc và văn hóa dân gian Đông 
Nam bộ, Văn hóa người Mạ, Ca 
dao Đông Nam bộ, Đồng Nai - 
góc nhìn văn hóa, Văn hóa dân 
tộc Chơro, Giáo trình Quản lý 
văn hóa Nhà nước... Đó là kết 
quả của những giờ làm việc cật 
lực sau khi hoàn thành nhiệm 
vụ của Trưởng ban Tuyên giáo, 
của những đêm thức trắng khi 
đang đà “say” nghiên cứu, viết 
lách.

“Có rất nhiều chân lý mà khi 
mỗi người thực sự cảm nhận, 
trải nghiệm mới thực sự thấu 
hiểu. Trên những nẻo đường 

cuộc sống, dù ở bất cứ đâu 
và làm việc gì, TS.Huỳnh Văn 
Tới vẫn luôn tâm niệm điều 
đó. Tấm lòng người con quê 
hương xứ Gia Định - Đồng Nai 
vẫn bừng sáng khát vọng đam 
mê văn hóa dân gian. Ông vẫn 
đã và đang ấp ủ nhiều dự định, 
ý tưởng, hy vọng sẽ góp phần 
cống hiến hơn nữa cho sự phát 
triển và đào tạo các thế hệ học 
sinh, sinh viên”. Tác phẩm Tấm 
gương người làm khoa học 
(tập VIII, NXB Văn hóa - thông 
tin ấn hành năm 2014) đã khép 
lại bài viết về ông như thế.

PGS,TS. Huỳnh Văn Tới với 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.



90    KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI  40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1977 - 2017)

Kabel KT  a&s Signwriter  American Sans  Gill Sans KT  Gloria  Iron Gothic  French Vailla  Ong do tre

Với bề dày hơn 10 năm tham 
gia hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 
do Sở Khoa học và Công nghệ 
Đồng Nai tổ chức và có nhiều 
giải pháp đạt giải thưởng 
cao, Khoa Cơ điện – Điện tử 
(Trường đại học Lạc hồng) là 
một trong những đơn vị điển 
hình của phong trào nghiên 
cứu khoa học tỉnh Đồng Nai 
những năm qua. 

Đẩy mạnh nghiên cứu 
khoa học, tăng cường 
chuyển giao công nghệ
Với mục đích đưa kiến thức 

lý luận vào thực tiễn khi còn 
ngồi trên ghế nhà trường, nên 
từ khi thành lập đến nay Khoa 
Cơ điện – Điện tử đã tạo dựng 
một môi trường nghiên cứu 
khoa học chuyên nghiệp, có 
tính cạnh tranh dành cho sinh 
viên, dưới sự hướng dẫn, tạo 
điều kiện tối đa của giảng viên 
và nhà trường. Bằng cách làm 
này, không chỉ giảng viên mà 
cả các sinh viên cũng đam mê 
nghiên cứu khoa học. Trung 
bình mỗi năm, Khoa Cơ điện – 
Điện tử thu hút 60 -70 sinh viên 
tham gia nghiên cứu khoa học 
với 30-40 đề tài nghiên cứu. 
Phần lớn các đề tài, giải pháp 
nghiên cứu đều được đăng ký 
tham gia dự thi các giải thưởng 
cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp 
quốc tế.

Ths. Phạm Văn Toản - Phó 
trưởng khoa Khoa Cơ điện - 
Điện tử cho biết, trong Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật năm 2010, 

Khoa Cơ điện và Điện tử (Trường đại học Lạc Hồng):

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật là cơ hội
để sinh viên trải nghiệm, trưởng thành

Khoa đã đạt 6 giải trong đó có 
2 giải nhất trong tổng số 24 giải 
được trao. Đây là cột mốc đáng 
nhớ, đánh dấu mốc quan trong 
phong trào thi đua nghiên cứu 
khoa học trong toàn Khoa nói 
riêng và Trường đại học Lạc 
Hồng nói chung.

Từ đó đến nay, Khoa Cơ điện 
- Điện tử liên tục gặt hái được 
nhiều giải thưởng lớn mà bệ 
phóng đầu tiên chính là được 
tôi luyện từ Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật. Con số giải pháp và giải 
thưởng tăng đều qua các năm 
cho thấy phong trào nghiên 
cứu khoa học mạnh mẽ của 
Khoa Cơ điện – Điện tử. Cụ thể, 
năm 2014, các dự án nghiên 
cứu tham gia dự thi của khoa 
Cơ điện – Điện tử chiếm 9/47 
giải. Trong đó chiếm 2 giải 
Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba tại 
cuộc thi. Năm 2015, Khoa tiếp 

tục là một trong những đơn vị 
đạt nhiều giải cao tại Hội thi với 
2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba 
và chiếm 13 giải trong tổng số 
60 giải tại Hội thi. Năm 2016, 
đạt 16 giải trên tổng số 69 giải.

Tính tổng cộng từ năm 2010 
đến nay, Khoa Cơ điện - Điện tử 
đã đạt 10 giải Nhất, 11 giải Nhì, 
14 giải Ba và 30 giải Khuyến 
khích. Có thể kể đến các giải 
pháp kỹ thuật được hội đồng 
giám khảo đánh giá cao và 
được chuyển giao cho doanh 
nghiệp ứng dụng vào sản xuất 
như: Giải pháp vận chuyển 
hàng tự động AVG; Hệ Thống 
sắp xếp sản phẩm tự động; Chế 
tạo Máy lắp ráp tự động Robbin 
SS; Nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo Máy in Chocolate; Nghiên 
cứu, thiết kế và chế tạo máy pha 
chế thuốc dành cho phòng thí 
nghiệm; Sử dụng năng lượng 

Khoa Cơ điện - Điện tử luôn đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai.

ThaNh miNh
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Lãnh đạo tỉnh tham quan các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Cơ điện - Điện tử.

hiệu quả từ nhiên liệu sinh học 
Ethanol E100 trong cuộc thi 
Shell Ecomarathon Asia 2015; 
Máy sắp xếp bao hàng tự động 
lên pallet; Thiết kế và thi công 
máy lắp ráp tự động HeadBase 
Whiper-pushpull; Nghiên cứu, 
thiết kế và chế tạo máy cắt 
dây đồng; Nghiên cứu, thiết 
kế và chế tạo máy dán kẹo tự 
động; Sửa chữa và nâng cấp bộ 
điều khiển cho tay máy Robot 
Swing và tay máy robot Harmo; 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 
cắt nilon thành sợi…

Cụ thể hóa công tác nghiên 
cứu thành những sản phẩm 
thực tế phục vụ xã hội, Khoa Cơ 
điện – Điện tử đã tích cực hợp 
tác chuyển giao công nghệ cho 
nhiều công ty trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai và các tỉnh lân cận. 

Trong 5 năm gần đây, nhiều 
đề tài đã được chuyển giao 

cho công ty như: Dây chuyền 
kiểm tra và xếp vỉ linh kiện điện 
tử hoặc máy hàn chì tự động 
chuyển giao cho công ty TNHH 
Điện tử NEC TOKIN Việt Nam 
(100% Vốn Nhật Bản); Lắp đặt 
và chuyển giao Tủ điều khiển 
nguồn tự động cho công ty 
TNHH Công nghiệp Plus Việt 
Nam (KCN BH2); Máy uốn thép 
tự động chuyển giao cho DNTN 
Học Thuận Hòa; Máy dập Roller 
Cap chuyển giao cho công ty 
TNHH Plus Việt Nam (100% 
vốn Nhật Bản); Máy TAROREN 
bán tự động chuyển giao cho 
DNTN Tiến Bảo...

Tính tổng cộng, khoa Cơ điện 
– Điện tử đã tiến hành ký kết 
hơn 31 hợp đồng chuyển giao 
công nghệ với tổng trị giá các 
hợp đồng chuyển giao trên 01 
tỉ đồng. Riêng năm 2016, Khoa 
Cơ điện – Điện tử có 11 đề tài 

nghiên cứu chuyển giao khoa 
học được chuyển giao với vài 
chục sản phẩm thực tế được 
ứng dụng tại doanh nghiệp.

Các đơn vị, công ty nhận 
chuyển giao đều đánh giá cao 
các giải pháp sáng tạo kỹ thuật 
bởi nó đã giúp doanh nghiệp 
tăng năng suất, giảm nhân 
công lao động và tăng cường 
độ chính xác của sản phẩm, 
hàm lượng công nghệ cao 
trong khi giá thành thấp hơn 
rất nhiều so với các sản phẩm 
nhập ngoại hoặc các sản có 
công dụng tương đương trên 
thị trường.

Tăng cường cọ xát thực 
tiễn, nâng cao chất lượng 
đào tạo
Ths. Phạm Văn Toản cho biết: 

Qua nhiều năm tham gia Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng 
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Nghiên cứu khoa học là cơ hội để sinh viên trải nghiệm, trưởng thành.

Nai, chúng tôi nhận thấy đây 
là một sân chơi rất hay, đầy ý 
nghĩa và bổ ích. Hội thi khuyến 
khích các ý tưởng thực tế, có 
tính ứng dụng cao chứ không 
nhất thiết đòi hỏi nghiên cứu 
khoa học hàn lâm, cao siêu, 
chính điều này kích thích tinh 
thần ham học hỏi và sáng tạo 
khoa học của mọi tầng lớp xã 
hội. Các sản phẩm dù xuất phát 
từ ý tưởng đơn giản nhưng 
mang lại lợi ích thiết thực đều 
được hội đồng giám khảo đánh 
giá cao và đạt giải cao. Không ít 
trong số đó là các sáng tạo nhà 
nông rất thú vị. 

Ths. Phạm Văn Toản cho 
biết thêm, điều rất đáng 
được khích lệ là Hội thi không 
chỉ thu hút lực lượng giảng 
viên trong toàn Khoa tham 
gia mà còn lôi cuốn được 
đông đảo sinh viên bắt tay 
vào nghiên cứu khoa học 
với nhiều sản phẩm có hàm 
lượng công nghệ và tính ứng 
dụng cao như: dự án nghiên 
cứu và chế tạo Máy sắp xếp 
bao hàng tự động lên pallet; 
Nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo Máy in; Nghiên cứu, thiết 
kế và chế tạo máy dán kẹo tự 
động; Sửa chữa và nâng cấp 

bộ điều khiển cho tay máy 
Robot Swing và tay máy robot 
Harmo; Nghiên cứu, thiết kế 
và chế tạo cắt nilon thành sợi; 
Thiết kế và thi công mô hình 
máy bay Quadcopter; Thiết kế 
và thi công mô hình bay ứng 
dụng hiệu ứng Coanda… 

Ngoài chức năng là một sân 
chơi khoa học hấp dẫn, Hội thi 
còn là đấu trường, giúp các em 
sinh viên đam mê nghiên cứu 
khoa học cọ xát, trưởng thành. 
Giúp cho các em có những trải 
nghiệm sáng tạo, biết cách 
làm khoa học nghiêm túc. Có 
thể nói, Hội thi cũng là một kỳ 
thi đánh giá khách quan và 
thực chất quá trình tự học, tự 
rèn luyện và sáng tạo của sinh 
viên. Bởi khi nghiên cứu khoa 
học, ngoài những kiến thức 
đã được hướng dẫn trong lúc 
học, nhiều công nghệ mới, 
phức tạp bước đầu cũng đã 
được các em sinh viên tiếp 
cận, làm chủ để ứng dụng 
vào sản phẩm. Với thâm niên 
nhiều năm tham gia Hội thi, 
phong trào nghiên cứu khoa 
học trong toàn thể cán bộ 
giảng viên và sinh viên nhà 
trường tăng cao. Phải nhìn 
nhận rằng chính từ phong 

trào nghiên cứu và chuyển 
giao khoa học của nhà trường 
đã khẳng định được vị thế 
của mình trong và ngoài tỉnh, 
được doanh nghiệp đánh giá 
cao. Chỉ tính riêng tại khoa Cơ 
điện và Điện tử, số lượng đặt 
hàng các giải pháp cải tiến 
kỹ thuật mỗi năm lên đến 30-
40 hợp đồng cho thấy thành 
quả không nhỏ cho những 
nỗ lực của nhà trường trong 
thời gian vừa qua.Trong đó, 
nhiều đề tài chuyển giao cho 
doanh nghiệp chính là đề tài 
tốt nghiệp của sinh viên.

Đánh giá vai trò của Hội thi 
đối với công tác đào tạo sinh 
viên, Ths. Phạm Văn Toản cho 
rằng: Đối với sinh viên, khi 
tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ 
thuật, các em có môi trường 
cọ sát rất tốt, có những trải 
nghiệm nhất định thay vì 
chỉ học lý thuyết suông. Ban 
giám khảo đóng vai trò là hội 
đồng chuyên môn, đánh giá 
và góp ý cho các em những 
gì còn thiếu sót, từ đó giúp 
các em nâng cao kiến thức 
cũng như hoàn thiện các kỹ 
năng cá nhân khác như kỹ 
năng làm việc nhóm, kỹ năng 
thuyết trình, ngoại ngữ... Hội 
thi không chỉ là cột mốc quan 
trọng trong hành trình sáng 
tạo mà các em vượt qua mà 
nơi đó còn là bệ phóng để các 
em vươn xa hơn trên bầu trời 
khoa học.

Có thể thấy, qua Hội thi 
Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng 
Nai đã sản sinh ra một lực 
lượng lao động có tay nghề 
kỹ thuật cao. Đa số các em 
khi hoàn thành đề tài nghiên 
cứu khoa học đều trưởng 
thành hơn rất nhiều. Hằng 
năm thông qua các cuộc khảo 
sát của Khoa Cơ điện – Điện 
tử, tỷ lệ sinh viên có việc làm 
sau khi tốt nghiệp đến 80% và 
được doanh nghiệp đánh giá 
rất cao.
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Cụ thể hóa phong trào thi đua 
thực hiện kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, đạo đức công vụ 
và văn hóa giao tiếp, từ năm 
2013, Sở Khoa học và Công 
nghệ (Kh&CN) đã xây dựng quy 
chế thực hiện mô hình tôn vinh, 
khen thưởng danh hiệu “Điển 
hình tháng”. Đây được xem là 
bước đột phá trong phong trào 
thi đua yêu nước tại Sở bởi từ 
khi áp dụng, mô hình đã tạo sức 
lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức trong 
Sở không ngừng sáng tạo hoàn 
thành nhiệm vụ. Qua phong 
trào thi đua, đã xuất hiện 
nhiều điển hình tiêu biểu, đạt 
thành tích cao trong công tác. 
Trong đó không thể không kể 
đến chị Đỗ Ngọc Thanh Phương 
- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, 
người đạt được danh hiệu điển 
hình tháng nhiều nhất Sở và 2 
năm liền đạt danh hiệu điển 
hình năm. 

Sáng tạo trong công việc
Sau 5 năm triển khai phong 

trào thi đua “Điển hình tháng”, 
chị Đỗ Ngọc Thanh Phương 
là người được tuyên dương 
nhiều nhất với 16 lần được 
lãnh đạo Sở khen thưởng. Điều 
này cho thấy sức phấn đấu 
bền bỉ không mệt mỏi của chị 
Đỗ Ngọc Thanh Phương trong 
công việc.

Chị cho biết, không phải chỉ 
khi Sở phát động phong trào 
thi đua “Điển hình tháng” chị 
mới nỗ lực phấn đấu trong 
công tác mà trong từng vị trí, 

Chi cục trưởng Đỗ Ngọc Thanh Phương:

Dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới

từng công tác chuyên môn 
chị luôn tâm niệm lời dạy của 
Bác “cán bộ là cái gốc của mọi 
công việc”, việc thành công hay 
không là từ mỗi cán bộ.

Vì vậy, khi Ban giám đốc Sở 
phát động đóng góp ý kiến 
xây dựng việc thực hiện kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, đạo 
đức công vụ, văn hóa giao tiếp 
và trách nhiệm công vụ, chị 
Phương đã tham gia đề xuất 15 
ý kiến và có tới 13 ý kiến được 
lãnh đạo chấp thuận. 

Còn nhớ vào năm 2013 khi 
ban lãnh đạo Sở đề xuất cuộc 
thi viết sáng kiến quy trình 
thanh kiểm tra xăng dầu, 
chị Phương đã mạnh dạn đề 
xuất quy trình thanh tra theo 
phương pháp mới và xuất sắc 
vượt qua hai Phó phòng Thanh 
tra của sở để đoạt giải nhất. Là 
một cán bộ trẻ có năng lực và 
trách nhiệm với công việc, chị 
được Đảng ủy và Ban giám đốc 

Sở điều động từ vị trí thanh 
tra viên vào chức danh Phó 
Trưởng Phòng Pháp chế đầu 
năm 2014. Với nỗ lực đưa công 
tác pháp chế vào nề nếp, hoạt 
động hiệu quả với nhiều hoạt 
động thiết thực, sáng tạo, Chị 
được bổ nhiệm Trưởng Phòng 
Pháp chế vào giữa năm 2014.

Với chức trách được giao, chị 
Phương đã tham mưu cho Sở 
xây dựng đề án về cơ chế quản 
lý, cơ chế tài chính đặc thù đối 
với Trung tâm Ứng dụng Công 
nghệ sinh học Đồng Nai và đề 
án chính sách sử dụng và trọng 
dụng cá nhân hoạt động khoa 
học công nghệ. 

Để hiện đại hóa thủ tục hành 
chính, chị Phương đã tham 
mưu xây dựng hệ thống tiếp 
nhận và giải quyết thủ tục 
hành chính liên thông một cửa 
điện tử hiện đại của Sở. Cũng 
từ đây, bộ phận Tiếp nhận Một 
cửa của Sở ra đời. Trong quá 

PhươNG LiNh

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng kiểm tra chất lượng vàng
bằng thiết bị  hiện đại.
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Cải trang thành khách du lịch để bắt “xăng gian”.

trình công tác tại Pháp chế, 
chị cũng đã đề xuất và tổ chức 
thành công Hội thi Tìm hiểu 
Hiến pháp và Luật Khoa học 
Công nghệ được cán bộ công 
chức, viên chức của Sở tham 
gia sôi nổi, mang về cho Phòng 
Pháp chế cờ thi đua xuất sắc 
của UBND tỉnh năm 2014. 

Với cách làm sáng tạo, hiệu 
quả, năm 2015, chị Phương 
được điều động về đảm nhiệm 
vị trí Chi cục Trưởng Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng nhằm tạo đột phá mạnh 
trong hoạt động động tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng.

Từ thực tế công tác kiểm 
tra về ĐLCL trong kinh doanh 
xăng dầu, chị Phương đã giúp 
lãnh đạo sở tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành công văn 
số 6106/UBND-KT về “Thực 
hiện các giải pháp kiểm tra, 
xử lí, ngăn chặn hành vi gian 
lận về đo lường trong kinh 
doanh xăng dầu”. Đặc biệt là 
chị Phương đã thuyết phục 
các doanh nghiệp sản xuất trụ 
bơm ký biên bản hợp tác với 
Sở Khoa học - Công nghệ thực 
hiện các giải pháp kiểm tra, xử 
lí, ngăn chặn hành vi gian lận 
về đo lường trong kinh doanh 
xăng dầu theo văn bản số 
6106/UBND-KT của UBND tỉnh. 

Dám nghĩ, dám làm
Làm việc không phải để đạt 

danh hiệu mà chị làm bởi vì 
công tác quản lý nhà nước trên 
lĩnh vực chị phụ trách có quá 
nhiều lỗ hổng chưa được lấp 
đầy, có quá nhiều vấn đề tồn 
tại cần phải được giải quyết. 
Không chịu đứng yên để cho 
những bất cập trong xã hội cứ 
tồn tại gây khó khăn và thiệt 
hại cho người dân lẫn tổn thất 
cho nhà nước, chị Phương 
luôn trăn trở tìm hướng đi 
mới với quyết tâm đào tới tận 
gốc rễ của vấn đề để nêu cao 
kỷ cương pháp luật, giúp ổn 

định lại môi trường kinh doanh 
minh bạch, hiệu quả.

Đặc biệt, trên cương vị Chi 
cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn 
– Đo lường – Chất lượng, chị 
Phương đã cùng lực lượng cán 
bộ, công chức Chi cục bằng 
nhiều biện pháp nghiệp vụ đặc 
thù tổ chức kiểm tra và phát 
hiện hàng loạt cây xăng gian 
lận vào đầu năm 2015 và chẩn 
chỉnh toàn bộ doanh nghiệp 
kinh doanh vàng trang sức, mỹ 
nghệ năm 2016 tạo đột phá 
trong công tác quản lý nhà 
nước về đo lường, chất lượng 
trên địa bàn tỉnh. 

Không tiến hành kiểm tra 
theo cách thông thường bởi 
nhận biết được doanh nghiệp 
sẽ có cách trốn tránh, tiêu hủy 
chứng cứ để đối phó với cơ 
quan điều tra khiến công tác 
chấn chỉnh tình trạng gian 
lận tiếp diễn mà chưa có cách 
khắc phục hiệu quả thời gian 
vừa qua, chị Phương lên kế 
hoạch trinh sát, bám sát đối 
tượng để thu hoạch chứng cứ 
với phương châm táo bạo, bất 
ngờ. Tự mình đóng nhiều vai 
khác nhau, khi thì là một người 
bán vé số, khi thì khách du lịch 
qua đường, lúc là người nơi 
khác viếng thăm thân nhân,… 

Chị Phương cải trang thành khách mua vàng và tiến hành kiểm tra tại chỗ.
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Chị Đỗ Ngọc Thanh Phương - Chi cục trưởng Chi cục ĐLCL nhận Huân chương 
Lao động hạng Ba.

chị Phương cùng cán bộ của 
Chi cục ập tới bắt quả tang khi 
doanh nghiệp đang gian lận 
khiến doanh nghiệp không 
thể chối cãi. Nếu chỉ dừng lại 
ở đó thì chỉ mới cắt được cái 
ngọn của vấn đề, trên cương vị 
là Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, 
chị Phương đã tổ chức nhiều 
buổi tập huấn để nâng cao 
kiến thức pháp luật cho doanh 
nghiệp cùng với đó là tham 
mưu ban lãnh đạo Sở ban 
hành nhiều văn bản nhắc nhở 
doanh nghiệp thực hiện đúng 
pháp luật trên lĩnh vực kinh 
doanh xăng dầu và vàng trang 
sức, mỹ nghệ. Nhờ vậy, doanh 
nghiệp tâm phục, khẩu phục, 
chủ động thực hiện đúng pháp 
luật, qua đó môi trường kinh 
doanh cũng được chấn chỉnh, 
lành mạnh hóa.

Ít ai có thể hình dung, một 
người phụ nữ mảnh mai, 
xinh đẹp như chị Phương lại 
là người cán bộ cứng cỏi, tài 
năng, là khắc tinh của gian lận 
bởi những vấn đề gây bức xúc 
trong dư luận, gây ảnh hưởng 
đến tâm lý người dân thời gian 
qua như: gian lận đo lường 
xăng dầu, gian lận đo lường 
vàng trang sức… đã được chị 
Phương giải quyết nhanh gọn, 
triệt để. 

Không những vậy, bằng cách 
làm mưu trí, sáng tạo, nỗ lực 
của chị Phương luôn đạt hiệu 
quả cao, gây tiếng vang lớn 
trong cộng đồng xã hội. Không 
thực hiện công việc theo cách 
thông thường bởi nhận thấy, 
doanh nghiệp vẫn có cách đối 
phó với lực lượng chức năng, 
nhiều lần chị Phương cải trang 
thành người dân để “bắt tận 
tay, day tận trán” khiến doanh 
nghiệp không thể quanh co, 
chối tội.

Khi làm việc, chị luôn đặt bản 
thân mình trong nhiều vai, vai 
người cán bộ quản lý, vai một 

người tiêu dùng và vai doanh 
nghiệp để hiểu sâu sát nhất 
những vấn đề và nguyện vọng 
của mỗi bên khi tiến hành kiểm 
tra để có những phương pháp 
giải quyết triệt để nhưng thấu 
tình, đạt lý. Mục tiêu chung 
lớn nhất là nâng cao hiệu quả 
quản lý nhà nước trên lĩnh vực 
đo lường chất lượng, mục tiêu 

lớn hơn là bảo vệ người tiêu 
dùng, bảo vệ tính công bằng, 
nghiêm minh của pháp luật. 

Chị Phương chia sẻ: “Khi tiến 
hành kiểm tra tình trạng gian 
lận trên các lĩnh vực, tôi luôn 
trăn trở làm sao để chấm dứt 
được tình trạng này, bảo vệ 
quyền lợi cho người tiêu dùng 
mà vẫn có thể chỉ ra cho doanh 

Lãnh đạo Sở khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào
thi đua điển hình tháng.
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nghiệp thấy được cái sai cần 
phải khắc phục, giúp doanh 
nghiệp tự điều chỉnh hoạt 
động sản xuất, kinh doanh 
đi đúng pháp luật mà không 
mang tư tưởng chống đối hoặc 
làm cho có để qua mắt đoàn 
kiểm tra. Chính vì vậy, chủ 
trương của tôi kiểm tra không 
phải để phạt, mà kiểm tra để 
nhắc nhở, hướng dẫn, giúp 
doanh nghiệp khắc phục lỗi 
sai, từ đó doanh nghiệp sẽ thấy 
cái lợi từ nhiều phía mà thực 
hiện đúng pháp luật”.

Phấn đấu hết mình
Đối với công việc là vậy, 

trong đời sống cá nhân, chị 
cũng là tấm gương tiêu biểu 
cho tinh thần vượt khó. Là 
một đảng viên trẻ năng nổ, 
xốc vác, chị luôn nêu cao tinh 
thần gương mẫu, thực hành 
lối sống tiết kiệm, phấn đấu tự 
trau dồi tri thức, nâng cao kiến 
thức chuyên môn nghiệp vụ. 
Chị Đỗ Ngọc Phương Thanh 
nhiều lần được tuyên dương 
trong phong trào học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, đồng thời là một 
điển hình trong học tập và 
phong trào thi đua yêu nước. 
Tất cả những thành tích đạt 
được hôm nay đều xuất phát từ 
tinh thần phấn đấu không mệt 

Chị Đỗ Ngọc Thanh Phương nhận giải Phụ nữ Việt Nam năm 2016.

mỏi của chị trên mọi lĩnh vực.
Cụ thể, sau khi hoàn thành 

xuất sắc khóa đào tạo thạc sĩ 
chuyên ngành Quản trị Kinh 
doanh, ngày 03/12/2016, Chị 
Phương đã bảo vệ thành công 
đầu vào tiến sĩ ngành Quản trị 
kinh doanh tại Trường Đại học 
Lạc Hồng. Đây là kết quả xứng 
đáng cho quá trình cố gắng 
học tập, nghiên cứu mà Chị 
Phương đã nỗ lực hết mình khi 
tham gia Chương trình Đào tạo 
Sau đại học của tỉnh Đồng Nai.

Những đóng góp của chị 
Phương trong công tác đã 

được Đảng và Nhà nước ghi 
nhận và khen thưởng với các 
phần thưởng cao quý như: 
Huân chương Lao động Hạng 
Ba, Bằng khen của Thủ tướng, 
Bằng khen của Bộ Khoa học 
và Công nghệ và nhiều bằng 
khen khác của UBND tỉnh 
trao tặng. Đặc biệt, với những 
thành tích nổi bật trong công 
tác, chị Phương còn là 01 trong 
10 cá nhân được Quỹ Giải 
thưởng Tài năng nữ Việt Nam 
(thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam) xét trao giải Phụ nữ 
Việt Nam năm 2016.

Chị Đỗ Ngọc Thanh Phương trong buổi giao lưu Tỏa sáng giữa đời thường.


