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CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

06 tháng đầu năm 2022, công 
tác cải cách hành chính của 
Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) đã cơ bản hoàn thành các kế 
hoạch, chỉ tiêu đề ra trên các mặt, cụ thể 
như sau:

Về cải cách thể chế: 
Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế 

năm 2022; Kế hoạch công tác phổ biến, 
giáo dục pháp luật năm 2022 là cơ sở để 
triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện hệ 
thống pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm 
tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật và kiểm 
tra tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, 
đơn vị. 

Tiếp tục rà soát, tham mưu cho HĐND, 
UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không 
khả thi, đã hết hiệu lực; qua rà soát 10 văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 
lý của ngành phát hiện 03 văn bản cần sửa 
đổi, bổ sung thay thế.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC):
06 tháng đầu năm 2022, đã tham mưu 

UBND tỉnh quyết định bãi bỏ 05 TTHC  lĩnh 
vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; lĩnh 
vực Hoạt động khoa học và công nghệ thẩm 
quyền giải quyết của Sở KH&CN. Niêm yết 
công khai 55/55 TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở KKH&CN tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa 
theo đúng quy định đồng thời đăng tải trên 
trang thông tin điện tử của Sở để tạo điều 
kiện thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân 
tra cứu, tìm hiểu. Tiếp nhận và giải quyết 07 

hồ sơ TTHC: (06 hồ sơ TTHC theo hình thức 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 tiếp nhận 
trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC; 01hồ sơ TTHC theo hình 
thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4), các 
hồ sơ đều giải quyết trong thời hạn quy định. 

Thực hiện duy trì niêm yết công khai 
địa chỉ và số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp 
nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về TTHC trên 
Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên. 

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 
Thực hiện Kế hoạch số 3029/KH-

UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh, về 
rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh, cấp 
huyện theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP  
ngày 07/10/2020 của Chính phủ; Sở đã xây 
dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn 
vị sự nghiệp  theo hướng tinh gọn, hợp lý 
(hợp nhất các phòng chuyên môn của đơn 
vị) trình cấp có thẩm quyền thông qua. 

Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục 
xây dựng Phương án tự chủ tài chính giai 
đoạn 2022-2026 theo quy định tại Nghị 
định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 
của Chính phủ, quy định cơ chế tự chủ của 
đơn vị sự nghiệp công lập là cơ sở thực hiện 
tự chủ tài chính tại đơn vị trong thời gian tới.

Thực hiện Văn bản số 1824/BKHCN-
TCCB ngày 12/7/2021 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ, về việc phối hợp xây dựng 
phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức 
khoa học và công nghệ công lập trên địa 
bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
Căn cứ vào tình hình hoạt động khoa học 
và công nghệ của các tổ chức, đơn vị trên 
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địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và ý kiến 
tham gia của các tổ chức, đơn vị liên quan, 
Sở KH&CN hoàn thiện và đề xuất “Phương 
án quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công 
lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 
của tỉnh Điện Biên” báo cáo Bộ Khoa học và 
Công nghệ, UBND tỉnh Điện Biên xem xét, 
tích hợp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch 
vùng, quy hoạch tỉnh trong thời gian tới. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022: Sở Khoa 
học và Công nghệ thực hiện nghiêm túc biên 
chế hành chính và số lượng người làm việc 
được giao: biên chế công chức hiện có mặt 
là 27 người; số lượng người làm việc trong 
đơn vị sự nghiệp công lập là 21 người.

Về cải cách chế độ công vụ:
Căn cứ kế hoạch và phương án tuyển 

dụng được giao, 6 tháng đầu năm 2022 
tuyển dụng 01 công chức vị trí văn thư lưu 
trữ đảm bảo quy định về tuyển dụng công 
chức; bổ nhiệm lại 02 viên chức là lãnh đạo, 
quản lý của đơn vị, thực hiện quy trình kéo 
dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo quản lý 
đối với 01 công chức là lãnh đạo quản lý cấp 
Sở đảm bảo quy định về bổ nhiệm lại. Công 
chức, viên chức được bổ nhiệm lại đã đáp 
ứng các điều kiện tiêu chuẩn về bổ nhiệm 
lại; cử 01 công chức tham dự kì thi nâng 
ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021, đạt 
kết quả được nâng ngạch trong năm 2022; 
cử 01 công chức thi nâng ngạch chuyên 
viên cao cấp, kỳ thi năm 2021: công chức 
cử dự thi đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn 
theo quy định và có quyết định bổ nhiệm 
vào ngạch chuyên viên cao cấp, ngoài ra đề 
nghị chuyển ngạch và xếp lương cho 03 viên 
chức theo quy định mới về ngạch: cán sự, kế 
toán viên trung cấp. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn bộ 
công chức viên chức và người lao động của 
Sở chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính. Công chức, viên chức và người lao 
động thuộc Sở chấp hành nghiêm túc các 
nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; kỷ 
luật, kỷ cương hành chính; giờ giấc làm việc; 
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 
luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực 
thi công vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí; có thái độ giao tiếp, ứng xử đúng mực. 
Trong Quý I/2022, không có công chức, viên 
chức bị xử lý kỷ luật.

Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã 
xây dựng năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 
2022 đã cử 40 lượt công chức, viên chức 
đi đào tạo, bồi dưỡng: chuyên môn, nghiệp 
vụ, kỹ năng, kiến thức chuyên ngành, các 
nội dung đào tạo bồi dưỡng đã đạt so với kế 
hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2022.

 Về cải cách tài chính công:
Thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 
117/2013/NĐ-CP: các đơn vị hành chính 
của Sở thực hiện đảm bảo các quy định về 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên 
chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 
các cơ quan nhà nước; ban hành quy chế 
chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công 
phù hợp với quy định hiện hành.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền 
điện tử, Chính quyền số:

 Căn cứ Kế hoạch số 3480/KH-UBND 
ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh phát triển 
Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông 
tin mạng của tỉnh Điện Biên. Nhằm cụ thể 
hóa nội dung, mục tiêu kế hoạch của UBND 
tỉnh, Sở KH&CN đã Ban hành Kế hoạch 
Phát triển chính quyền số và đảm bảo an 
toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở 
Khoa học và Công nghệ năm 2022; 

Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng 
kỹ thuật: số lượng máy trạm và các thiết bị 
ngoại vi phục vụ công việc chuyên môn: Sở 



Thông tin KHOA HỌC 
& CÔNG NGHỆ  

Số 2/2022

5

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

có 56 máy tính (trong đó khối Văn phòng Sở 
23 máy; đơn vị trực thuộc 33 máy), tỉ lệ đạt 
100%; thiết bị ngoại vi: máy quét 03, máy 
photocopy 02, máy in 26; Số máy chủ: Sở 
có 01 máy chủ cài đặt Trang thông tin điện 
tử. Đối với việc sao lưu dữ liệu: Sở chưa có 
thiết bị sao lưu dữ liệu chuyên dụng, hiện 
đang sử dụng biện pháp sao lưu dữ liệu thủ 
công; Số lượng máy tính đã cài đặt phần 
mềm phòng, chống mã độc tập trung Bkav 
Endpoint: 30/30 tài khoản, tỷ lệ đạt 100%; 
Số máy tính cài đặt phần mềm diệt virus: 
56/56, tỷ lệ đạt 100%. 

Kết quả xây dựng phát triển hệ thống 
nền tảng: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
ngành được kết nối với nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu quốc gia để khai thác các cơ 
sở dữ liệu, hệ thống thông tin có quy mô, 
phạm vi tới các sở ngành trong tỉnh. Thực 
hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015.

Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu: Sở 
KH&CN tăng cường ứng dụng CNTT trong 
hoạt động của đơn vị. Các phần mềm như: 
hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống quản 
lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư 
điện tử công vụ được đơn vị sử dụng trong 
xử lý công việc.

Kết quả xây dựng, phát triển các ứng 
dụng dịch vụ, nội bộ: triển khai hiệu quả 
các ứng dụng, dịch vụ: 98% văn bản điện 
tử của cơ quan Nhà nước được trao đổi, liên 
thông trên môi trường mạng (trừ văn bản 
mật). Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 
công việc được triển khai và ứng dụng hiệu 
quả, văn bản chỉ đạo điều hành được thực 
hiện bằng chữ ký số đạt 97%.

Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, 
dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp: 
việc thực hiện các quy định về cung cấp 
thông tin trên Trang thông tin điện tử của cơ 

quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định 
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 (gồm 
thông tin chủ yếu, thông tin về chương trình 
đề tài khoa học, các chức năng hỗ trợ, thông 
tin báo cáo thống kê, liên kết tích hợp thông 
tin; thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông 
tin): sở thực hiện theo đúng quy định.

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 4: trên Trang thông tin 
điện tử Sở KH&CN đã cung cấp 16 dịch vụ 
công mức độ 2; cung cấp 40 dịch vụ công 
mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh Điện Biên và tích hợp trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

100% TTHC đủ điều kiện cung cấp 
dịch vụ công mức độ 4 trên cổng dịch vụ 
công của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức cá nhân khi giải quyết công việc, 
tăng tính công khai, minh bạch.

Tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ 
bưu chính công ích: việc tiếp nhận, trả kết 
quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích đã được thực hiện theo đúng quy 
định. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tiếp 
nhận và trả kết quả 03 hồ sơ.

* Đánh giá chung: công tác CCHC 6 
tháng đầu năm 2022 của Sở KH&CN đã 
được các phòng và đơn vị trực thuộc chủ 
động thực hiện theo đúng kế hoạch. Các 
TTHC được duy trì niêm yết công khai, minh 
bạch theo đúng quy định; công tác kiểm tra, 
rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở được thực hiện nghiêm 
túc; công tác tài chính công công khai, minh 
bạch; Việc ứng dụng CNTT vào hoạt động 
của đơn vị được thực hiện tốt, ngày càng 
có hiệu quả hơn; việc áp dụng hệ thống ISO 
vào hoạt động của các đơn vị vẫn được duy 
trì và triển khai.

Đảm bảo 100% TTHC giải quyết đúng 
và trước hạn. Tạo điều kiện thuận lợi cho cá 
nhân, tổ chức đến giao dịch.
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Thực hiện đảm bảo các nội dung theo 
kế hoạch đã xây dựng về công tác cải cách 
tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất 
lượng đội ngũ công chức, viên chức: xây 
dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo 
cáo kết quả.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 
(TD ffice, Eoffice) tiếp tục được quan tâm 
đầu tư; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, 
xử lý công việc đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức, cá nhân trong việc tiếp cận 
và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở.

Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế: 
nguồn thu phí và lệ phí hạn chế dẫn đến khả 
năng tự chủ của đơn vị sự nghiệp còn thấp; 

thực hiện tiếp nhân, trả kết quả giải quyết 
TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu 
chính công ích đã được đón nhận nhưng kết 
quả chưa cao.

Nguyên nhân: các đơn vị sự nghiệp 
chưa được đầu tư nhiều về cơ sở vật chất; 
tâm lý tổ chức, cá nhân muốn nhận trực 
tiếp, chi phí qua dịch vụ bưu chính công ích 
còn cao.

Giải pháp: đề nghị UBND tỉnh đầu tư 
cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp; 
tuyên truyền đến cá nhân, tổ chức lợi ích 
việc giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích./.

Chu Huệ
Sở Khoa học và Công nghệ 

HỘI THẢO TẬP HUẤN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VÀ TRIỂN KHAI, 
 ÁP DỤNG, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Ngày 01-03/6/2022 Tại thành phố 
Nha Trang Khánh Hòa, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) 

trủ chì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội 
thảo tập huấn Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia (GTCLQG) và Hội thảo tập huấn Triển 
khai, áp dụng, quản lý hoạt động truy xuất 
nguồn gốc (TXNG).

Hội thảo với sự tham dự của gần 350 đại 
biểu đến từ các Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL 
tỉnh, thành phố và các thành viên hội đồng 
sơ tuyển, chuyên gia đánh giá, doanh nghiệp 
và đại biểu khác. 

Phát biểu khai mạc Chương trình, ông 
Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

cho biết, hiện nay, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã công bố 23 tiêu chuẩn quốc gia 
về truy xuất nguồn gốc; đang triển khai xây 
dựng Cổng Thông tin truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hoá quốc gia, đồng thời Bộ 
Khoa học và Công nghệ (Tổng cục TCĐLCL) 
đã trình Chính phủ bổ sung quy định quản 
lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng 
hóa vào Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 
21/01/2022 của Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, TXNG là 
công cụ hữu ích phục vụ cho công tác quản 
lý, kiểm soát thị trường hàng hóa và là nền 
tảng cho việc sản xuất và lưu thông hàng hoá 
trong nền kinh tế 4.0. Việc áp dụng các giải 
pháp, công nghệ tiên tiến trong sản xuất và 
toàn bộ chuỗi cung ứng được xem là chìa 
khoá để nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp 
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doanh nghiệp bứt phá trong 
bối cảnh thị trường đầy biến 
động như hiện nay.

Về triển khai Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia, Phó Tổng 
cục trưởng Nguyễn Hoàng 
Linh cho hay, thực tế triển 
khai cho thấy doanh nghiệp 
(DN) đoạt giải hằng năm thực 
sự là những DN có thành tích 
nổi bật trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, có đóng góp 
tích cực cho cộng đồng, xã hội. 
Qua hơn 25 năm triển khai 
hoạt động GTCLQG, đã có hơn 
2.030 lượt DN được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia, trong đó 
có 280 DN xuất sắc được tặng 
Giải vàng Chất lượng Quốc gia, 
hơn 52 DN đạt Giải vàng Chất lượng quốc gia 
được cử đi tham dự và đạt Giải thưởng Chất 
lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương. Đạt 
được kết quả này, Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục TCĐLCL đã đánh giá rất cao vai trò và 
sự đóng góp rất lớn của cơ quan tham mưu 
triển khai hoạt động GTCLQG tại địa phương 
là Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành 
phố trên cả nước.

Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh “ hy 
vọng Hội thảo tập huấn về Truy xuất nguồn 
gốc và GTCLQG sẽ lan toả thông tin về tầm 
quan trọng của hoạt động truy xuất nguồn 
gốc và vai trò của GTCLQL trong hoạt động 
nâng cao năng suất, chất lượng hàng hoá, 
dịch vụ. Đây sẽ là diễn đàn để Hội đồng sơ 
tuyển các tỉnh, thành có cơ hội chia sẻ kinh 
nghiệm thực tiễn quá trình triển khai hoạt 
động Giải thưởng, qua đó tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động Giải thưởng tại địa phương mình”.

Tại Hội thảo, thay mặt Lãnh đạo Sở 
KH&CN tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Phước Đức 

- Phó Giám đốc Sở cho hay, Chương trình 
Hội thảo sẽ giúp các doanh nghiệp tham gia 
GTCLQG nắm bắt kiến thức, kỹ năng để xây 
dựng, hoàn thiện các báo cáo và hồ sơ tham 
dự GTCLQG đảm bảo đúng quy định; giúp 
lực lượng chuyên gia, đánh giá GTCLQG tại 
địa phương có thêm kiến thức, kỹ năng hỗ 
trợ DN tham gia GTCLQG, cũng như giúp  
Hội đồng sơ tuyển trong việc đánh giá, thẩm 
định hồ sơ tham dự của DN một cách hiệu 
quả nhất.

Sau buổi khai mạc chung, 02 Hội thảo 
được tổ chức tách riêng để đào tạo, tập huấn 
chuyên sâu theo từng chuyên đề. Tại Hội 
thảo về GTCLQG, đại diện Viện Tiêu chuẩn 
Chất lượng Việt Nam giới thiệu tổng quan về 
GTCLQG và mô hình tự đánh giá hiệu quả hệ 
thống quản lý theo các tiêu chí GTCLQG; diễn 
giải các tiêu chí của GTCLQG, hướng dẫn viết 
Báo cáo tham dự GTCLQG, hướng dẫn đánh 
giá GTCLQG và làm bài kiểm tra để đánh 
giá cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa 
đào tạo chuyên gia đánh giá GTCLQG; đặc 

Ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ảnh: Sưu tầm
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biệt, có bài phát biểu tham luận chia sẻ kinh 
nghiệm tham gia GTCLQG của đại diện 02 
DN đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và 
Giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương (Công 
ty CP Kizuna JV của tỉnh Long An; Công ty 
Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa 
của tỉnh Khánh Hòa) và tổ chức thăm quan 
DN điển hình đã tham dự GTCLQG. 

Tại Hội thảo về TXNG, đại diện Vụ Đánh 
giá hợp chuẩn và hợp quy, Vụ Tiêu chuẩn, 
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam và 
Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia đã phổ 
biến, chia sẻ các nội dung về một số vấn đề 
mới về quản lý nhà nước đối với hoạt động 
TXNG; tổng quan các tiêu chuẩn quốc gia 
về TXNG đã được ban hành và định hướng 
xây dựng các tiêu chuẩn về TXNG; tổng quan 
về triển khai hoạt động TXNG; đồng thời, 
các đại biểu cũng được thông tin về 23 tiêu 
chuẩn quốc gia liên quan đến TXNG.

Hội thảo tập huấn là hoạt động rất hữu 
ích và kịp thời, là cơ hội giúp DN nắm bắt 
được các kiến thức, kỹ năng để xây dựng, 
hoàn thiện các báo cáo và hồ sơ tham dự 
GTCLQG theo yêu cầu quy định; đồng thời 
cũng đảm bảo cho lực lượng chuyên gia cũng 
cố kiến thức và kỹ năng hỗ trợ cho DN, từ đó 
đánh giá, thẩm định hồ sơ tham dự của DN 
một cách hiệu quả nhất; giúp các công chức, 
viên chức nắm bắt thông tin và hiểu rõ hơn 
hoạt động quản lý nhà nước về TXNG. Hội 
thảo còn là cầu nối tạo sự gắn kết của các 
cơ quan quản lý tại các địa phương, là cơ hội 
để các cơ quan, DN chia sẻ và học hỏi kinh 
nghiệm lẫn nhau./.

Nguyễn Hiền 
 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2022

Nhằm nâng cao kiến thức, trách nhiệm 
về an toàn bức xạ cho người phụ 
trách an toàn bức xạ, người phụ trách 

ứng phó sự cố, nhân viên bức xạ làm việc 
trực tiếp tại các cơ sở có sử dụng thiết bị bức 
xạ trên địa bàn tỉnh, thực hiện các quy định 
pháp luật về Năng lượng Nguyên tử, trong 
02 ngày 28 và 29/5/2022, Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Điện Biên phối hợp với 
Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật khoa học 
công nghệ (STEC) tổ chức khóa “Đào tạo an 
toàn bức xạ” tại tỉnh Điện Biên.

Tới dự khai giảng khóa đào tạo, tập 
huấn có ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc 
Sở KH&CN, ông Đặng Đức Nhận nguyên Phó 

viện trưởng Viện khoa học kỹ thuật hạt nhận, 
ông Phạm Giang Nam đến từ Công ty cổ phần 
tư vấn kỹ thuật khoa học công nghệ (STEC), 
lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn 
thuộc Sở KH&CN cùng 46 học viên là các 
lãnh đạo phụ trách ứng phó sự cố cấp cơ 
sở, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân 
viên bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên bức xạ làm việc tại phòng 
X-quang phải có chuyên môn phù hợp với 
công việc được đảm nhiệm và phải được đào 
tạo về an toàn bức xạ theo chương trình đào 
tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định 
tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 
27/11/2014, định kỳ ít nhất 03 năm một 
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lần tổ chức đào tạo nhắc lại và 
bổ sung kiến thức chuyên sâu, 
thông tin mới về an toàn bức xạ 
cho các nhân viên bức xạ y tế. 
Các học viên tham dự khóa đào 
tạo sẽ được trang bị các kiến 
thức cơ bản về an toàn bức xạ 
như: khái niệm cơ bản về bức 
xạ ion hóa; tương tác của bức 
xạ với vật chất; ghi đo bức xạ; 
hiệu ứng sinh học của bức xạ; 
bảo vệ chống chiếu xạ ngoài, 
nguyên lý hoạt động của thiết bị 
X-quang chuẩn đoán y tế và các 
vấn đề an toàn bức xạ liên quan; 
các khía cạnh liên quan đến tối 
ưu hóa an toàn bức xạ trong 
X-quang chẩn đoán, hướng dẫn 
bảo đảm an toàn bức xạ trong 
X-quang chẩn đoán y tế.

Trong thời gian 02 ngày đào tạo, giảng 
viên Đặng Đức Nhận - chuyên gia về an toàn 
bức xạ và hạt nhân đã truyền đạt cho các học 
viên những kiến thức cơ bản về an toàn bức 
xạ, cũng như các quy định của pháp luật về 
an toàn bức xạ hạt nhân. Khoá đào tạo an 
toàn bức xạ tập trung vào 03 nội dung.

- Chương trình đào tạo, tập huấn kiến 
thức dành cho nhân viên bức xạ gồm những 
nội dung như: khái niệm cơ bản về bức xạ 
ion hóa; tương tác của bức xạ ion hóa với vật 
chất; ghi đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của 
bức xạ; bảo vệ chống chiếu ngoài; các khía 
cạnh liên quan đến tối ưu hóa an toàn bức xạ 
trong X-quang chẩn đoán y tế; các hướng dẫn 
liên quan đến an toàn bức xạ trong X-quang 
chẩn đoán y tế; hệ thống các quy định pháp 
luật về bảo đảm an toàn bức xạ; Kiểm soát 
chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng, 
kiểm soát chiếu xạ y tế. 

- Chương trình đào tạo, tập huấn kiến 

thức dành cho người phụ trách an toàn bức 
xạ gồm những nội dung: hướng dẫn xây dựng 
chính sách quản lý an toàn bức xạ, trách 
nhiệm của các cá nhân có liên quan trong 
công tác đảm bảo an toàn bức xạ tại cơ sở; 
hướng dẫn xây dựng nội qui an toàn bức xạ 
tại cơ sở; hướng dẫn lập và lưu giữ hồ sơ về 
an toàn bức xạ; hướng dẫn lập kế hoạch ứng 
phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; hướng dẫn khai 
báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, 
cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; hệ thống 
quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, 
cơ sở tiến hành công việc bức xạ. 

- Chương trình đào tạo, tập huấn kiến 
thức dành cho người phụ trách ứng phó sự cố 
bức xạ gồm những nội dung: các khái niệm 
về bức xạ ion hóa; tương tác vật lý và hóa học 
của bức xạ với vật chất;nội dung cách ghi 
đo bức xạ; nội dung hiệu ứng sinh học của 
bức xạ; cách bảo vệ chống chiếu xạ ngoài, 
xạ trong và cách tẩy xạ; các quy định, điều 
luật về an toàn bức xạ; phương pháp kiểm 
soát chiếu xạ công chúng và chiếu xạ nghề 

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

Ảnh: Bảo Lộc
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nghiệp; các phương pháp lập kế 
hoạch, ứng phó và triển khai ứng 
phó với các sự cố bức xạ.

Ngoài ra, các học viên được 
nghe phổ biến các văn bản quy 
phạm pháp luật về bảo đảm an 
toàn bức xạ; kiểm soát chiếu xạ 
nghề nghiệp, y tế, công chúng 
như: Luật Năng lượng nguyên tử số 
18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;  
Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 
ngày 09/12/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về việc tiến 
hành công việc bức xạ và hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử; Nghị định số 107/2013/
NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử; Thông tư số 19/2012/TT-
BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ KH&CN 
quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn 
bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu 
xạ công chúng; Thông tư số 25/2014/TT-
BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ KH&CN 
quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó 
sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt 
kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; 
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-
BYT ngày 09/6/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Y 
tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong 
y tế; Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 
27/11/2014 của Bộ KH&CN quy định về đào 
tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, 
người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ 
đào tạo an toàn bức xạ; Thông tư số 14/2018/
TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ KH&CN 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 
thiết bị X-quang dùng trong y tế.

Qua khóa đào tạo, các học viên được 
trang bị hệ thống những kiến thức cơ bản và 
chuyên sâu, kiến thức mới về an toàn bức xạ 

phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành. 
Chương trình được thiết kế, xây dựng kết hợp 
giữa lý thuyết và hình ảnh trực quan, đồng 
thời giảng viên trực tiếp giải đáp các vướng 
mắc của học viên từ thực tiễn quá trình vận 
hành, sử dụng, bảo dưỡng thiết bị X-quang 
y tế cũng như các công việc để đảm bảo an 
toàn bức xạ tại cơ sở theo quy định của pháp 
luật. Bên cạnh đó, giảng viên cũng thông tin 
thêm về một số vụ tai nạn bức xạ điển hình 
và các bài học kinh nghiệm nhằm trang bị 
thêm cho các học viên những kinh nghiệm 
thực tế trong công tác ứng phó sự cố bức xạ 
tại cơ sở mình.

Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên 
đủ điều kiện làm bài kiểm tra về những kiến 
thức đã học. Căn cứ kết quả đạt được, nếu 
đủ điều kiện các học viên sẽ được cấp Giấy 
chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ theo quy 
định. Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 năm 
kể từ ngày cấp./.

Đinh Hà
Sở Khoa học và Công nghệ

Giảng viên Đặng Đức Nhận - chuyên gia về an toàn bức 
xạ và hạt nhân truyền đạt các cho học viên những kiến 
thức cơ bản về an toàn bức xạ.

Ảnh: Bảo Lộc



Thông tin KHOA HỌC 
& CÔNG NGHỆ  

Số 2/2022
11

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

ĐÀO TẠO “CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO “CHUYÊN GIA TƯ VẤN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”

Đáp ứng yêu cầu về đào tạo 
kỹ năng tư vấn, đánh giá đối 
với cán bộ, chuyên gia theo 

quy định tại Thông tư số 26/2014/
TT-BKHCN của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. Ngày 19/4/2022 Viện 
năng suất Việt Nam tổ chức khoá 
đào tạo “Chuyên gia tư vấn xây 
dựng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 trong cơ quan hành 
chính nhà nước”, lớp tập huấn diễn 
ra trong thời gian 05 ngày theo 
hình thức trực tuyến (phần mềm 
Zooom Cloumettings). Tham gia 
khoá đào tạo có các đơn vị đến từ 
các tỉnh thành khác nhau (Trung 
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng: Điện Biên, Sơn La, 
Tiền Giang, Phú Thọ; Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ 
An; công ty TNHH tư vấn và đào tạo Chất 
lượng Việt).

Khoá đào tạo thiết kế với 40% thời gian 
thực hành các kỹ năng tư vấn, qua đó học 
viên có khả năng: nắm được các yêu cầu của 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và Mô hình 
khung; cách thức triển khai áp dụng TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan 
hành chính nhà nước (CQHCNN); các kỹ năng 
cần thiết khi tiến hành tư vấn trong CQHCNN.

Lớp tập huấn diễn ra gồm các nội dung 
cơ bản: tổng quan về vai trò tư vấn xây dựng 
hệ thống quản lý chất lượng; những khái niệm 
về quản lý chất lượng và các yêu cầu trong 

TCVN ISO 9001:2015; áp dụng Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính nhà nước; hướng dẫn duy trì và cải tiến 
hệ thống quản lý chất lượng. 

Trong quá trình giảng dạy, lớp tập huấn 
còn được giảng viên Viện năng suất Việt Nam 
- bà Nguyễn Thị Phương Nhung chia sẻ những 
kinh nghiệm hữu ích về xây dựng và áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL). Trong 
quá trình tìm hiểu lý thuyết, học viên được bố 
trí thực hành theo nhóm và thuyết trình kết 
quả các bài tập về nhận diện rủi ro và cơ hội, 
xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất 
lượng của đơn vị, lập lưu đồ quá trình cho hoạt 

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

Ảnh: Vũ Thủy
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động đào tạo, xử lý các tình huống giả định 
có liên quan tới việc xác định các điều khoản 
TCVN ISO 9001:2015, ...

Khóa đào tạo đã cung cấp những kiến 
thức hữu ích về công việc của chuyên gia tư 
vấn xây dựng HTQLCL, giúp học viên nắm 
vững kiến thức và định hướng được những 
hoạt động của một chuyên gia tư vấn. Với tình 
hình thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 khẳng định vai trò 
như là một công cụ quan trọng, hỗ trợ cho 
các cơ quan hành chính nhà nước trong việc 
chuẩn hóa quá trình giải quyết công việc, cải 
tiến phương thức thực thi công vụ với mục tiêu 
hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân có 

liên quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý, hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính Nhà nước.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên có 
cơ hội chia sẻ, học hỏi kiến thức và trao đổi 
kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo; đề xuất 
các vướng mắc khó khăn trong quá trình học 
tập với giảng viên để được hỗ trợ, giải đáp, từ 
đó rút ra được kinh nghiệm và ứng dụng vào 
trong thực tiễn, nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ trong hoạt động tư vấn Hệ thống 
quản lý chất lượng./.

Vũ Thủy
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn  

Đo lường Chất lượng

HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHÉP GIÒN TRONG LỒNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHÉP GIÒN TRONG LỒNG 

TRÊN HỒ LOỌNG LUÔNG, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦTRÊN HỒ LOỌNG LUÔNG, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

Những năm qua nuôi trồng thủy sản đã 
có những chuyển biến rõ rệt và đạt 
được những kết quả khả quan. Cơ cấu 

giống, phương thức chăn nuôi có chuyển dịch 
tích cực phát triển theo hàng hóa, năng suất, 
sản lượng tăng cao. Tuy nhiên, hộ nuôi trồng 
thủy sản chưa đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất, tận dụng, khai thác 
hiệu quả tiềm năng lợi thế vùng để phát triển 
thủy sản, chuyển đổi đối tượng nuôi, hình 
thức nuôi cho phù hợp với nhu cầu thị trường. 
Thành phố đã quan tâm tới việc chuyển giao 
khoa học công nghệ nhưng do thiếu kinh phí 
để xây dựng các mô hình, tập huấn chuyển 
giao kỹ thuật về công nghệ trong nuôi trồng 
thủy sản. Vì vậy, cần ưu tiên các dự án thử 
nghiệm khoa học công nghệ vào nuôi trồng 
thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng 

hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sản để 
phát triển thủy sản bền vững, hiệu quả.

Sản xuất nông nghiệp của Thành phố 
luôn có những bước triển mạnh mẽ. Cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, 
đặc biệt trong chăn nuôi thủy sản. Thành phố 
Điện Biên phủ đã đưa tiềm năng, lợi thế mặt 
nước trở thành ngành kinh tế có thu nhập ổn 
định, góp phần quan trọng giải quyết công 
ăn việc làm và tăng thu nhập cho người nông 
dân. Là địa phương có nhiều diện tích mặt 
nước (Diện tích nuôi thủy sản là 973,09 ha) 
thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản của 
thành phố Điện Biên Phủ nói riêng, tỉnh Điện 
Biên nói chung đã có nhiều chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích nông dân, doanh nghiệp 
đầu tư phát triển nghề cá với nhiều loại hình: 
nuôi cá lồng, nuôi cá trong ao, hồ…
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Hiện tại ngành thủy sản Thành phố chưa 
tìm ra các hình thức nuôi thủy sản có giá trị 
cao một cách bền vững, mặc dù tiềm năng rất 
lớn. Các mô hình nuôi cá lồng trên sông, hồ 
thủy lợi còn mang tính tự phát, chưa đầu tư 
đúng khoa học kỹ thuật cũng như công nghệ 
phù hợp, các đối tượng nuôi nghèo nàn chưa 
thích ứng cho công nghệ nuôi tạo ra lượng 
hàng hóa lớn có giá trị cao.

Áp dụng công nghệ làm lồng mới giảm 
chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và độ 
an toàn cho sản phẩm trong lồng. Ngoài ra 
tận dụng tối đa diện tích mặt nước đưa đối 
tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào mô 
hình nuôi lồng tại Thành phố đem lại năng 
suất và hiệu quả cao, phát huy được thế 
mạnh về tiềm năng mặt nước cho phát triển 
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là khuyến khích 
nuôi cá lồng trên các đoạn sông, hồ thủy lợi 
đủ điều kiện và không ảnh hưởng đến bờ đập, 
giao thông thủy và môi trường.

Mô hình nuôi cá chép giòn trên lồng tại 
hồ chứa nước Lọong Luông, thành phố Điện 
Biên Phủ thành công, từ đó sẽ có một quy 
trình kỹ thuật nuôi phù hợp với điều kiện, khí 
hậu vùng dự án, đồng thời giải quyết các vấn 
đề như chất lượng sản phẩm, quản lý sức 
khoẻ động vật nuôi và đảm bảo thị trường 
tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch đảm bảo 
phát triển mang tính bền vững, hạn chế đươc 
rủi ro cho người nông dân khi thực hiện mô 
hình. Theo đó Trung tâm Khuyến nông - 
Giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Điện Biên phối 
hợp Phòng kinh tế, thành phố Điện Biên Phủ, 
tỉnh Điện Biên thực hiện dự án ứng dụng 
Khoa học và Công nghệ xây dựng mô hình 
nuôi cá chép giòn trong lồng trên hồ Loọng 
Luông thành phố Điện Biên Phủ. Sau 06 
tháng nuôi cá chép giòn thương phẩm bằng 
công nghệ, với thể tích lồng nuôi (450m3); 
số lượng cá thả (2250con); tổng khối lượng 
cá thu (3,89 tấn); năng suất 8,64(kg/m3); 

tỷ lệ sống (93%). Như vậy, sau 06 tháng 
nuôi cá chép giòn thương phẩm bằng công 
nghệ lãi: 126.925.000 đồng, tương đương 
28.205.556 đồng/100 m3. Lợi nhuận so 
hình thức nuôi truyền thống của người dân 
cao hơn từ 40.000 đến 50.000 đồng/kg.

Qua 06 tháng thực hiện Dự án nuôi cá 
chép giòn trong lồng trên hồ Loọng Luông 
thành phố Điện Biên Phủ có thể kết luận với 
quy mô hiện tại về dân số, các hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, môi trường nước mặt 
hồ Loọng Luông tại xã Mường Phăng, thành 
phố Điện Biên Phủ vẫn đảm bảo các chỉ tiêu 
môi trường. Hoạt động nuôi cá lồng không 
gây tác động xấu tới môi trường nước hồ và 
môi trường sống nói chung. Đối tượng nuôi cá 
chép giòn phù hợp với điều kiện khí hậu, môi 
trường nước nuôi tại lòng hồ Loọng Luông 
và các hồ chứa có điều kiện tương tự trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên. Sự thành công của 
dự án đã mở ra một hướng mới cho các ngư 
dân nuôi cá theo hình thức  nuôi có giá trị 
kinh tế cao, thay vì chỉ nuôi theo hình thức 
truyền thống giá trị kinh tế thấp như trước 
đây. Tạo thêm nhiều việc làm cho nông dân 
tham gia nuôi trồng thủy sản có thu nhập ổn 
định, đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm 
góp phần phát triển kinh tế xã hội theo hướng 
bền vững tại địa phương. Việc lựa chọn loài 
cá chép giòn để phát triển nuôi do sản phẩm 
có giá trị kinh tế khá cao và dễ tiêu thụ trên 
thị trường nội địa. Với lợi thế của địa phương, 
việc đưa tiến bộ khoa học áp dụng vào sản 
xuất và sự hợp tác phát triển theo hướng 4 
nhà: “Nhà khoa học, Nhà quản lý, Nhà kinh 
doanh và Nhà nông” sẽ tạo ra bước đột phá 
cho nuôi trồng thủy sản của tỉnh, mang lại 
kết quả mong đợi như năng suất nuôi tăng 
cao, sản phẩm có chất lượng, đáp ứng được 
yêu cầu tiêu dùng của thị trường. Vì vậy việc 
triển khai mô hình nuôi cá chép giòn thương 
phẩm trên hồ Lọong Luông là phù hợp và rất 
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cần thiết. Mô hình nuôi cá chép giòn trong 
lồng thành công sẽ mở ra một hướng mới cho 
nghề nuôi cá lồng tại thành phố Điện Biên 
Phủ tạo ra những lợi ích và hiệu quả của 
mô hình mang lại. Người dân áp dụng mô 
hình sẽ kế thừa quy trình kỹ thuật nuôi lồng 
tiên tiến hiện nay, đối tượng nuôi được đánh 
giá đem lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận 
cao do có nhiều đặc điểm ưu việt như: sinh 
trưởng nhanh, hóa giòn nhanh, ít dịch bệnh, 
giá trị thương phẩm cao, được thị trường ưa 
chuộng. Do vậy mô hình nuôi thử nghiệm cá 
chép giòn trong lồng sẽ mang tính thực tiễn 

và ứng dụng cao phù hợp với tiềm năng và 
điều kiện sẵn có của nghề nuôi cá lồng trên 
địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, khả năng 
phát triển mở rộng quy mô của mô hình là 
rất khả thi và cần thiết. Thực hiện Đề án Tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố 
những năm qua thành phố tuyên truyền, vận 
động người dân từng bước chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi, phương thức sản xuất./.

Khắc Tân
Trung tâm Khuyến nông -  

giống cây trồng vật nuôi

NÂNG CAO NĂNG LỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (Trung tâm) là đơn vị sự 
nghiệp khoa học công nghệ công lập 

được thành lập từ năm 2013, theo Quyết 
định số 577/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 
của UBND tỉnh Điện Biên, về việc thành lập 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tỉnh Điện Biên. Nhiệm vụ chủ yếu 
của Trung tâm là thực hiện các nhiệm vụ công 
ích phục vụ công tác quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và có 
chức năng thực hiện các dịch vụ: kiểm định, 
hiệu chuẩn, sửa chữa phương tiện đo, chuẩn 
đo lường; phân tích, thử nghiệm chất lượng 
sản phẩm hàng hóa; các dịch vụ khoa học và 
công nghệ khác theo quy định, đáp ứng theo 
yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Những năm đầu khi mới thành lập, 
Trung tâm gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở 
vật chất cũng như con người. Nguồn nhân 
lực trẻ về tuổi đời và tuổi nghề, kinh nghiệm 
chưa nhiều, đội ngũ lãnh đạo là kiêm nhiệm. 

Nhưng trải qua bao gian nan thử thách “Lửa 
thử vàng, gian nan thử sức”, những khó khăn 
đã không làm trùn lòng sức trẻ, sự năng 
động, sáng tạo, nhiệt huyết của tập thể lãnh 
đạo viên chức, người lao động của Trung tâm. 
Nhìn lại chặng đường 09 năm hình thành và 
phát triển của Trung tâm, đó là một chặng 
đường với nhiều sự kiện, nhiều dấu ấn. Được 
sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng với 
tinh thần tích cực, nỗ lực, bền bỉ phấn đấu 
và quyết tâm không ngừng nghỉ của tập thể 
lãnh đạo, viên chức và người lao động, từ đó 
đến nay Trung tâm đã có những bước chuyển 
mình ngày càng phát triển, góp phần tích cực 
vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung 
của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
và Sở KH&CN tỉnh Điện Biên.

Là đơn vị thực hiện dịch vụ kỹ thuật công 
về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
phục vụ chức năng quản lý Nhà nước và các 
hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ. 
Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ 
đạo của Sở KH&CN, trực tiếp là Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm Kỹ 
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thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng đã không ngừng phát triển 
về mọi mặt. Đến nay, Trung tâm có 
khả năng cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, theo Quyết định 
số 668/QĐ-TĐC ngày 08/4/2021 
của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng về việc chỉ định tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường, đối với 18 phương tiện đo 
thuộc các lĩnh vực: độ dài, khối 
lượng, dung tích, áp suất, điện - 
điện tử; phòng thử nghiệm được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động thử nghiệm đối với tổng hợp 
đa ngành trong lĩnh vực Hóa học.

Hàng năm, phòng chuyên 
môn Kiểm định/Hiệu chuẩn đã tiến hành 
kiểm định hàng ngàn phương tiện đo thuộc 
các lĩnh vực đo khác nhau, từ năm 2013 
đến hết năm 2021 Trung tâm đã thực hiện 
kiểm định được hơn 15.139 phương tiện đo. 
Trung tâm thường xuyên phối hợp chặt chẽ 
với các cấp quản lý như Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, các phòng chuyên môn 
thuộc Sở, thanh tra Sở KH&CN và thanh tra 
các Sở, ngành có liên quan để tham gia các 
cuộc thanh tra, kiểm tra chất lượng ở các cơ 
sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện trên địa 
bàn tỉnh theo chỉ đạo và kế hoạch thanh tra 
hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ. 
Qua đó giúp phát hiện các vi phạm quy định 
của Nhà nước về đo lường, chất lượng, cùng 
với đó cũng tuyên truyền nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật về đo lường, chất lượng 
cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, 
cá nhân sử dụng phương tiện đo, góp phần 
tích cực vào công tác chống gian lận thương 
mại, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người tiêu dùng.

Để nâng cao năng lực về tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng trong quản lý Nhà nước và 

dịch vụ kỹ thuật, Trung tâm đã nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND-
UBND tỉnh Điện Biên, Sở KH&CN, Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được đầu tư 
về kinh phí, nguồn vốn cho Dự án xây dựng 
trụ sở làm việc mới của Trung tâm, phê duyệt 
theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 
29/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, dự 
kiến đến năm 2023 trụ sở làm việc mới của 
Trung tâm sẽ đi vào hoạt động; và Dự án “Đầu 
tư thiết bị Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng tỉnh Điện Biên” theo Quyết 
định số 420/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 
của UBND tỉnh Điện Biên. Phát huy những 
thành tích đã đạt được, trong thời gian tới 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng Điện Biên sẽ tiếp tục phát huy vai trò 
của đơn vị trong công tác kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phục vụ công tác quản lý 
Nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 
tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng 
đội ngũ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có 
tính chuyên nghiệp cao để đáp ứng nhu cầu 
xã hội; nâng cao, bổ sung mở rộng năng lực 
trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn như: 
kiểm định X-quang trong y tế, kiểm định đồng 

Công tác kiểm định cột đo xăng dầu tại Cửa hàng xăng 
dầu Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ. 

Ảnh: Vũ Thủy
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hồ đo nước lạnh…; hoạt động thử nghiệm 
phát triển mở rộng một số lĩnh vực thiết yếu 
trong nông nghiệp, thực phẩm, môi trường, 
an toàn thiết bị điện, đồ chơi trẻ em, kiểm 
tra thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa với các nhóm chỉ tiêu chính: hàm lượng 
kim loại nặng, chất bảo quản, phụ gia thực 
phẩm... Phối hợp với các ngành chức năng, 
các doanh nghiệp làm tốt công tác đánh giá 
sự phù hợp, hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng để công tác quản 
lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các 
ngành ngày càng tốt hơn, nhằm thực hiện tốt 
các nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả 
thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương.

Với những kết quả trên, từ khi được 
thành lập đến nay tập thể lãnh đạo, viên chức 
và người lao động Trung tâm đã được UBND 
tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ tặng Giấy khen có nhiều đóng 
góp tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, góp 

phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ của ngành. Các hoạt động dịch 
vụ của Trung tâm trong những năm qua  đã 
góp phần tích cực vào công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của người tiêu dùng, thực hiện 
văn minh trong thương mại, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng, góp phần thiết thực vào 
công cuộc xây dựng - phát triển kinh tế xã hội 
tỉnh Điện Biên. Chặng đường trước mắt còn 
nhiều khó khăn, thách thức song với truyền 
thống đoàn kết một lòng,  phát huy nội lực, 
nắm bắt những cơ hội, dưới sự quan tâm chỉ 
đạo sát sao của ban lãnh đạo Sở Khoa học 
và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, Trung tâm sẽ quyết tâm phấn đấu 
vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao./.

Vũ Thủy
 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn  

Đo lường Chất lượng

HỘI NGHỊ, TẬP HUẤN VỀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO CÁN BỘ  
PHỤ TRÁCH KHỞI NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC  CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN  

TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2022

Trong 02 ngày 23-24/5/2022, tại hội 
trường Nhà khách Văn phòng Tỉnh ủy 
Điện Biên. Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) tỉnh Điện Biên phối hợp với Công ty 
Tư vấn đổi mới sáng tạo FINNO tổ chức hội 
nghị tập huấn: “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
cho cán bộ phụ trách khởi nghiệp và các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh 
Điện Biện năm 2022”.

Tham dự Hội nghị, tập huấn có gần 
100 đại biểu, đại diện Sở KH&CN - Cơ quan 

thường trực của Hội đồng tư vấn, điều phối 
mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của 
tỉnh (UBND tỉnh) cùng các cán bộ làm công 
tác quản lý, cán bộ phụ trách khởi nghiệp của 
các sở, ngành, Bí thư đoàn các trường chuyên 
nghiệp cùng các em sinh viên có ý tưởng khởi 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Khởi nghiệp là chủ đề nhận được sự 
quan tâm rộng khắp của các nhà quản lý, 
các doanh nghiệp, các cá nhân khởi nghiệp 
trên cả nước nói chung và tỉnh Điện Biên 
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nói riêng. Năm nay, mặc 
dù ảnh hưởng của dịch 
bệnh COVID-19 nhưng 
các hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo 
diễn ra hết sức sôi nổi tại 
nhiều địa phương trên 
cả nước. Nhiều doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo đã chứng 
tỏ được khả năng thích 
ứng và đột phá không 
chỉ trong tăng trưởng 
mà còn hỗ trợ cho công 
tác phòng, chống dịch 
Covid-19 hiệu quả bằng 
các giải pháp tiên tiến.

Tại Hội nghị, tập 
huấn các đại biểu được Ông Trương Thanh 
Hùng - Giám đốc FINNO Group, Phó Chủ 
tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia cung cấp những kiến thức 
cơ bản về khởi nghiệp; khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; từ tư duy sáng tạo đến khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo đến khởi sự kinh doanh….. làm sao 
để có được tư duy sáng tạo; thực hành kỹ 
năng làm việc nhóm; kỹ năng sáng tạo, kỹ 
năng lãnh đạo; tổng quan lý thuyết về khởi 
nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vai 
trò của hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong sự phát triển kinh tế 
- xã hội tỉnh. Các kiến thức chuyên sâu về 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các giai đoạn 
hình thành và phát triển doanh nghiệp, các 
vấn đề nghiên cứu ban đầu và thiết kế dự 
án, qua đó nhằm nâng cao năng lực cho các 
cá nhân làm công tác quản lý, vận hành tổ 
chức, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình diễn ra hội nghị chuyên 
gia và đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo 
luận về những vấn đề khó khăn, phân tích lý 
do khởi nghiệp thất bại, xác định khách hàng 
mục tiêu, phân khúc khách hàng và hiểu 
thấu chân dung khách hàng, thực hành xác 
định và tạo bản mô tả chân dung một nhóm 
khách hàng mục tiêu, xây dựng và đổi mới 
mô hình kinh doanh mang giá trị vượt trội cho 
sản phẩm. Chuyên gia cũng đưa ra vấn đề 
về mối quan hệ khách hàng, làm thế nào để 
khách hàng không quên sản phẩm của bạn ? 
khách hàng sẵn sàng trả tiền cho bạn vì cái 
gì và như thế nào ? 

Hội nghị là một trong những hoạt động 
thuộc nhiệm vụ của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 
năm 2025 (Đề án 844). Thông qua hội nghị 
tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến 
thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng 
như các công cụ căn bản trong khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo giúp cho các cán bộ phụ 

Ông Trương Thanh Hùng - Giám đốc FINNO Group truyền tải các 
nội dung về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại hội nghị tập huấn.

Ảnh: Bảo Lộc
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trách hỗ trợ khởi nghiệp thuộc các cơ quan, 
ban ngành, đoàn thể thực hiện công tác hỗ 
trợ khởi nghiệp đạt hiệu quả hơn. Ngoài ra 
những kiến thức của buổi hội nghị, tập huấn 
còn giúp cho các cán bộ Đoàn, đoàn viên, 
thanh niên có những ý tưởng, kiến thức về 
khoa học kỹ thuật được học hỏi, trang bị các 
kiến thức, kỹ năng cần thiết về khởi nghiệp 
và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ đó xác 

định hướng đi riêng của bản thân, tiếp tục 
ươm mầm và nuôi dưỡng các ý tưởng khởi 
nghiệp để có thể biến ý tưởng thành hiện 
thực, có khả năng tạo việc làm cho bản thân 
và cho xã hội, góp phần vào sự phát triển 
kinh tế của đất nước nói chung và của tỉnh 
Điện Biên nói riêng./.

Đinh Hà
Sở Khoa học và Công nghệ

LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN ĐƯỢC MÙALÚA VỤ ĐÔNG XUÂN ĐƯỢC MÙA
NĂNG SUẤT  ĐẠT 60,39 TẠ/HANĂNG SUẤT  ĐẠT 60,39 TẠ/HA

Vụ đông xuân 2021 - 
2022 toàn tỉnh gieo cấy 
9.766,01ha lúa (đạt 

101,88% kế hoạch). Cơ cấu 
giống có 83,21% diện tích gieo 
cấy lúa thuần, lúa lai và các giống 
địa phương khác chiếm 16,79%. 
Trong vụ sản xuất này, toàn tỉnh 
chuyển đổi 231,63ha đất trồng lúa 
sang các loại cây trồng khác.

Thực hiện chỉ đạo, tổ chức 
thực hiện, ngay từ đầu vụ sản xuất, 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PTNT) đã ra văn bản, 
chỉ đạo hướng dẫn  phối hợp với 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố tập trung nguồn lực đầu tư 
xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, 
nạo vét các công trình thủy lợi 
đảm bảo việc điều tiết nước hợp 
lý phục vụ sản xuất trong điều kiện khô hạn 
kéo dài. Đồng thời, chuẩn bị đủ lượng giống, 
vật tư nông nghiệp; gieo cấy lúa tập trung 
trong khung thời vụ; thực hiện chăm sóc lúa 
đúng quy trình kỹ thuật. Các cơ quan chuyên 
môn theo dõi, nắm chắc cơ cấu giống, thời vụ 
gieo trồng, chủ động dự báo về tình hình sâu 

bệnh hại, kịp thời phòng trừ hiệu quả, hạn 
chế thấp nhất tác động bất thuận của thời tiết 
và sinh vật gây hại.

Trước những diễn biến phức tạp của sinh 
vật gây hại trên cây lúa và một số cây trồng 
khác; Sở NN&PTNT đã xây dựng kế hoạch 
văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ  quản lý, tổ 

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông giống cây trồng vật nuôi 
hướng dẫn nông và trao đổi nông dân về sâu bệnh gây hại 
trên lúa,  thu hoạch lúa vụ đông xuân 2021-2022 tại xã Na 
Sang - huyện Mường Chà.

Ảnh: Khắc Tân
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chức thực hiện công tác bảo vệ thực vật trước 
một số đối tượng sâu bệnh hại phát triển 
mạnh như: bệnh đạo ôn lá, bạc lá, sâu cuốn 
lá nhỏ… đồng thời hàng tuần/tháng ban hành 
thông báo tình hình dịch hại và đề xuất biện 
pháp quản lý. Các huyện trên cơ sở hướng 
dẫn của Sở NN&PTNT cũng đã chủ động chỉ 
đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông 
thôn, UBND các xã, đặc biệt là các trung tâm 
dịch vụ nông nghiệp chủ động bám sát đồng 
ruộng, hướng dẫn người dân kịp thời xử lý 
dịch dịch bệnh trên đồng ruộng.

Vụ lúa đông xuân 2021-2022, đầu vụ 
triển khai, nhiều diện tích mới gieo cấy bị ảnh 
hưởng bởi rét đậm, rét hại; sau đó là thời gian 
khô hạn làm 103,86ha lúa bị ảnh hưởng, 
thiếu nước trên 70%. Đến giữa vụ, mưa lớn 
kèm dông lốc làm ảnh hưởng 464,16ha. Hầu 
hết diện tích bị ảnh hưởng đều được nông 
dân khắc phục kịp thời đảm bảo diện tích 
gieo cấy. Ngoài ra các yếu tố như tập quán 
sản xuất, việc áp dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất còn chậm, chi phí các 

loại vật tư nông nghiệp cao làm gia tăng chi 
phí đầu vào, cũng ảnh hưởng đến kế hoạch 
sản xuất. Qua đánh giá của các cơ quan chức 
năng với trình độ thâm canh, kinh nghiệm 
sản xuất, nông dân vùng lòng chảo nắm chắc 
đặc thù của vụ đông xuân lúa cuối vụ rất mau 
chín nên cơ bản bà con tranh thủ thu hoạch 
sớm với phương châm “xanh nhà hơn già 
đồng”. Đến thời điểm này, diện tích lúa đông 
xuân trên địa bàn đã được thu hoạch xong. 
Năng suất ước đạt 60,39 tạ/ha; sản lượng 
ước đạt 58.978,07 tấn.

Đối với các huyện vùng cao, cơ bản diện 
tích lúa đông xuân đều ở trà muộn, đến thời 
điểm này diện tích nào gieo cấy sớm thì lúa 
đang uốn câu; còn lại đang trổ bông, nhanh 
nhất trung tuần tháng 6 mới bắt đầu thu 
hoạch. Vụ đông xuân năm nay thời tiết mưa 
nhiều nhưng rải rác nên nước tưới phục vụ 
cho sản xuất cơ bản đầy đủ./.

Khắc Tân
Trung tâm Khuyến nông - giống cây trồng vật nuôi

CAO SU ĐIỆN BIÊN
SAU 13 NĂM PHÁT TRIỂN

Năm 2000, Ban bí thư, Bộ chính trị có 
tổ chức đoàn cán bộ cấp cao của Việt 
Nam đi nghiên cứu kinh tế một số tỉnh 

nước bạn Lào, thành phần đoàn ngoài các cán 
bộ của các cơ quan Đảng, Chính phủ, còn có 
Bí thư tỉnh ủy các tỉnh có biên giới với Lào, 
tỉnh Điện Biên có đồng chí Trịnh Long Biên 
ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện 
Biên, Trưởng đoàn do đồng chí Trương Tấn 
Sang, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Qua 
chuyến đi nhìn thấy  kết quả sản suất cao su 

tại một số tỉnh Bắc Lào, đồng chí Trương Tấn 
Sang chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su 
Việt Nam nghiên cứu, đề xuất chương trình, 
kế hoạch sản xuất cao su tại các tỉnh Tây 
Bắc. Ngày 25/9/2007 thực hiện ý kiến chỉ 
đạo của đồng chí Trương Tấn Sang, các tỉnh 
Tây Bắc trong đó có tỉnh Điện Biên đã gặp 
gỡ trao đổi và thống nhất ký kết phương án 
hợp tác phát triển cao su. Ngày 29/10/2007, 
UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 
số 1278/QĐ-UBND V/v thành lập ban chỉ 
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đạo chương trình phát triển cao su tỉnh Điện 
Biên. Ngày 10/12/2007, HĐND tỉnh Điện 
Biên ban hành Nghị quyết số 107/2007 
về định hướng và giải pháp phát triển cây 
cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ngày 
01/12/2008 thường vụ Tỉnh ủy thông báo số 
509 về chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy quy hoạch phát triển cây cao su tại tỉnh từ 
năm 2008-2020. Ngày 12/12/2008 HĐND 
tỉnh ban hành Nghị quyết số 44 về việc thông 
qua quy hoạch phát triển cây cao su và ban 
hành chính sách hỗ trợ phát triển cây cao 
su trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn đến 
năm 2020, ngày 30/7/2009 UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 1305 về việc phê duyệt 
Dự án quy hoạch phát triển cây cao su trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 -2020 
mục tiêu quy hoạch trồng 30.000ha cao su 
(năm 2008-2015 trồng 20.000ha cao su 
đại điền, 10.000ha cao su đại điền trồng sau 
năm 2015), và một số văn bản khác.  

Đến nay trồng cao su tại Điện Biên đã 
được 13 năm, bước sang năm thứ 14 (2022). 
Qua kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 
Cổ phần Cao su Điện Biên và một số Công ty 
Cổ phần Cao su khu vực Tây Bắc đã đạt được 
những kết quả đáng tự hào:

- Diện tích trồng cao su của Công ty Cổ 
phần Cao su Điện Biên đạt 3.735,11ha, diện 
tích kiến thiết cơ bản 963,33ha, diện tích đã 
đưa vào khai thác 2.771,79ha, năng suất thu 
hoạch thực tế 1,3tấn/ha, sản lượng thu hoạch 
3.610,55 tấn/ha, đạt 104,05 kế hoạch. 

- Công ty Cổ phần Cao su Sơn La diện 
tích cây cao su đang quản lý 6.039,01 ha, 
diện tích cao su kiến thiết cơ bản 1.565,77ha, 
diện tích khai thác 4.147,02ha, năng suất 
thu hoạch thực tế 1,14 tấn/ha, sản lượng thu 
hoạch: 4.712,27 tấn, đạt 100,26% kế hoạch.

- Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II diện 
tích cây cao su đang quản lý 4.727,56ha, 
diện tích kiến thiết cơ bản 1.991,582ha, 
diện tích khai thác 2.735,979ha, năng suất 
thu hoạch thực tế: 0,98tấn/ha, sản lượng thu 
hoạch 2.886 tấn, đạt 109,67% kế hoạch.

- Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé, 
diện tích cây cao su đang quản lý 1331,39ha, 
trong đó diện tích kiến thiết cơ bản: 521,87ha, 
diện tích vườn cây cao su khai thác: 613ha, 
sản lượng khai thác: 638,08tấn, năng suất/
ha: 1,04tấn (đạt 106,3% kế hoạch). 

- Số người tham gia lao động trong Công 
ty Cổ phần Cao su Điện Biên: 843 người, 
trong đó có 701 người là biên chế chính thức, 
142 người là lao động nhận khoán công việc, 
tiền lương bình quân năm 2021: 5.487.000 
đồng/người/tháng, tổng tiền lương chi cho lao 
động trực tiếp 47.607.239.000 đồng. Tiền 
chi trả 10% sản phẩm cho dân tham gia góp 
đất (năm 2017-2020) là 14.619 triệu đồng.

- Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, số 
người lao động trong công ty: 1.304 là công 
nhân công ty, tiền lương bình quân: 5,69triệu 
đồng/người/tháng tổng quỹ tiền lương 61,81 
tỷ đồng, phân chia sản phẩm 10% (dự kiến) 
9,05tỷ đồng, với diện tích 917,44ha.

- Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II, 
số người tham gia lao động 1.023 người, 
trong đó 413 người là công nhân của công 
ty, 610 người là hợp đồng thuê khoán công 
việc, tiền lương bình quân tháng: 4.350.000 
đồng/người/tháng, tổng quỹ tiền lương 
39.177.726.611 đồng, phân chia sản phẩm 
(10%) cho các hộ gia đình góp đất, số tiền 
5071 tỷ đồng, với diện tích 4.654,74ha.

- Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé, số 
người tham gia lao động 160 người, trong đó 
công nhân: 151 người, lao động hợp đồng 9 
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người, lương bình quân 
6,1 triệu đồng/người/
tháng, dự kiến chi trả 
10% tiền bán nhựa cao 
su: 1.891,5 triệu đồng 
cho 613,68ha khai 
thác năm 2021. 

Kết quả kinh doanh 
và đóng góp thuế, quỹ 
bảo hiểm Công ty Cổ 
phần Cao su Điện Biên: 
doanh thu và thu nhập 
khác 126.198triệuđồng 
(đạt 105% kế hoạch)

Lợi nhuận trước 
thuế: 16.113 triệu đồng 
(đạt 136% kế hoạch)

Lợi nhuận sau thuế: 15.087 triệu đồng 
(đạt 133% kế hoạch)

Sản lượng khai thác, thu mua: 3.678 
tấn (đạt 100% kế hoạch)

Khối lượng tiêu thụ sản phẩm: 3.461 
tấn (đạt 100% kế hoạch)

Nộp thuế: 2.001042.820 đồng
Nộp quỹ bảo hiểm: 8,5 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Cao su Sơn La, tổng 

doanh thu năm 2021 đạt 188,961 tỷ đồng, 
tổng chi phí 170,630 tỷ đồng, lợi nhuận 
22,31 tỷ đồng, các khoản nộp, nộp ngân 
sách 1.612 tỷ đồng, đóng bảo hiểm 11.394 
triệu đồng, cho 1.304 người.

Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II, tổng 
doanh thu: 8623 tỷ đồng, tổng chi phí: 80.731 
tỷ đồng, lợi nhuận: 5,5 tỷ đồng đạt 392 % kế 
hoạch, nộp bảo hiểm 5,74 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé, tổng 
doanh thu: 22048 triệu đồng, lợi nhuận trước 
thuế: 3.083 triệu đồng đạt 177% kế hoạch, 

nộp ngân sách: 105,1 triệu đồng, nộp bảo 
hiểm 2058,6 triệu đồng cho 173 công nhân.

Qua kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty Cổ phần Cao su Điện 
Biên và ba công ty (Công ty Cổ phần Cao su 
Sơn La, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II, 
Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé) đã trả 
lời được những hoài nghi của một số cán bộ, 
nhân dân trước đây chưa tin tưởng vào hiệu 
quả của cây cao su trồng tại Điện Biên và các 
tỉnh Tây Bắc, về năng suất thu hoạch thực tế 
Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đạt cao 
hơn so với các công ty trong vùng, không thua 
kém gì năng suất so với các Công ty Cao su 
có điều kiện sản xuất thuận lợi, ở miền Trung, 
miền Đông Nam Bộ. Các mục tiêu về sinh 
trưởng phát triển đều đạt được mục tiêu quy 
hoạch đề ra. 

Chuyển dịch được cơ cấu cây trồng trong 
sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, 
thay thế được cây lúa nương, cây ngô, cây sắn 
hằng ngàn đời nay, giá trị chỉ thu được trên dưới 

Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên đang khai thác mủ.
Ảnh: Sưu tầm
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10 triệu đồng/ha, nay sản xuất cao su giá trị 
thu được tăng hơn 5 đến 6 lần. Sản xuất kinh 
doanh có lãi, thông qua lợi nhuận thu được, các 
khoản đóng góp bảo hiểm đối với lao động đảm 
bảo, chi trả 10% giá trị bán nhựa cho đồng bào 
góp đất liên doanh, sản xuất cao su được thực 
hiện, có hiệu quả tạo không khí vui tươi phấn 
khởi đối với bà con tham gia góp đất trồng cao 
su, cũng như các cấp Đảng, chính quyền địa 
phương trồng cao su. 

Giá trị chi trả 10% tiền bán nhựa cao su 
năm 2021 dự kiến (4.700) cho 1ha, lương 
công nhân 5 triệu đồng /người/tháng; các công 
ty cao su trong khu vực đạt mức xấp xỉ Công ty 
Cao su Điện Biên về mức tiền lương và chi trả 
10% giá trị bán nhựa cao su, khoản thu nhập 
đó có ý nghĩa thực tế đối với đồng bào nông 
dân các dân tộc Điện Biên cũng như đồng bào 
các dân tộc Tây Bắc, đây được coi như khoản 
thu nhập thêm đáng kể với đồng bào, vì đồng 
bào tham gia sản xuất cao su vẫn có ruộng, 
vườn, ao, chăn nuôi trâu, bò... 

Lực lượng công nhân của các Công ty 
Cao su trên 95% là người dân sở tại, do vậy 
giải quyết được công ăn việc làm cho bà con, 
bớt đi số lượng bà con phải đi tìm việc tại 
các đô thị và thành phố lớn. Mỗi Công ty Cao 
su có hàng trăm, hàng ngàn người tham gia 
công nhân sản xuất cao su, đây là lực lượng 
quan trọng bám quê hương, bám bản, bám 
Mường để xây dựng gia đình, xây dựng bản 
Mường, xây dựng biên giới, xây dựng nông 
thôn mới. Các nông  trường, các Công ty được 
tổ chức chặt chẽ, khoa học, thể hiện tính 
chuyên nghiệp cao, tính truyền thống của Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, do vậy ở 
đâu có hoạt động của Công ty Cao su thì ở đó 
an ninh, quốc phòng được tăng cường, hàng 
năm giữa các Công ty có mối quan hệ chặt 
chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền nơi đóng 

quân, phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, 
tập huấn về kiến thức, nghiệp vụ an ninh trật 
tự, các Công ty có lực lượng bảo vệ vườn cây, 
là lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm an 
ninh trên địa bàn đóng quân. 

Công ty Cổ phần Cao su Điện Biên cũng 
như các Công ty Cổ phần Cao su khác thực 
sự  góp phần xây dựng nông thôn mới, rõ nét 
là tiêu chí nâng cao đời sống nhân dân, thể 
hiện đối với những hộ gia đình có đất góp liên 
doanh sản xuất cao su, đồng thời trực tiếp 
tham gia làm công nhân sản xuất cao su. 

Chúng tôi đến thăm đội sản xuất cao su 
Tin Tốc, thăm gia đình anh Lò Văn Một là 
công nhân đội sản xuất cao su Mường Pồn 
1, gia đìnhanh hai vợ chồng anh đều là công 
nhân thuộc đội sản xuất cao su Mường Pồn1, 
anh còn tham gia làm trưởng bản Huổi Chan, 
có 5,86ha đất góp với Công ty Cổ phần Cao 
su Điện Biên để sản xuất cao su. Gia đình có 
4.000m2 ruộng, mỗi vụ chỉ cấy 2.000 m2 để 
lấy thóc ăn, số ruộng còn lại cho bà con trong 
bản mượn để cấy lúa, trâu có 02 con, bò có 
05 con, có ao cá hơn 1.000m2 sản lượng cá 
thu được chủ yếu phục vụ sinh hoạt gia đình. 
Thu nhập từ tiền lương công nhân cao su, 
tiền chi trả 10% giá trị bán nhựa cao su, một 
năm gia đình anh Lò Văn Một thu được trên 
145 triệu đồng khoản thu nhập không phải là 
ít đối với một hộ gia đình đồng bào Khơ Mú ở 
vùng xa biên giới. 

Hiệu quả môi trường sau khi trồng 4-5 
năm, tán cây cao su cơ bản được khép kín, 
hàng năm số lượng sinh khối cây cao su tăng 
lên, đủ điều kiện để được hưởng dịch vụ chi 
trả môi trường rừng, đến nay những diện tích 
vườn cao su đã đủ điều kiện được hưởng tiền 
dịch vụ môi trường rừng, song các cơ quan 
có chức trách vẫn chưa tạo điều kiện để bà 
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con được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng, 
đáng lẽ bà con được hưởng từ nhiều năm 
nay. Một số người cho rằng trồng cao su môi 
trường không tốt, song thực tế trồng cao su 
13-14 năm nay đời sống bà con chưa có ảnh 
hưởng gì , bà con ở sát vườn cao su, vẫn nuôi 
gà, nuôi ngan, ngỗng, thả cá, bò thả dưới tán 
rừng cao su. Anh Giàng A Dế cán bộ kỹ thuật, 
kiêm bảo vệ đội cao su Hua Thanh cho chúng 
tôi biết, bà con vẫn thả bò dưới tán rừng cao 
su, chúng tôi chỉ cấm chăn trâu thôi vì trâu nó 
hay cạ vào cây cao su, làm hỏng vỏ cây và rơi 
các dụng cụ thu hoạch nhựa cao su. Gia đình 
tôi có ao cá sát đồi cao su, nuôi cá vẫn lớn, 
cuối năm ngoái (2021) đánh được con cá mè 
14kg làm lễ cúng cơm mới. Hiệu quả của môi 
trường rõ nét là đất trồng cao su trên đồi, núi 
được trồng trên các băng đã được hạ theo 
đường đồng mức, trồng cao su có tán che kín 
đất, có khối lượng sinh khối cây hàng trăm, 
hàng ngàn tấn, tán cây phủ kín mặt đất, hạn 

chế sự rửa trôi của lớp đất mặt hơn nhiều so 
với trồng lúa, ngô, sắn. 

Như vậy sau 13 năm thực hiện trương 
trình cao su của Đảng, Chính phủ, trực tiếp 
thực hiện là tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu, 
tỉnh Sơn La cùng với Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam, đã tích cực, năng động 
sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn thách thức 
để đạt được những kết quả đáng tự hào như 
hôm nay, đây là một chủ trương hết sức đúng 
đắn của Đảng, Nhà nước cùng với các địa 
phương. Để cây cao su phát triển có hiệu quả 
hơn nữa, chúng ta cần lạc quan tin tưởng hơn 
nữa về hiệu quả phát triển cây cao su ở Điện 
Biên và các tỉnh trong vùng, cần tiếp tục tăng 
cường hơn nữa sự lãnh đạo từ Đảng, Chính 
phủ, chính quyền các cấp, cùng sự phấn đấu 
cống hiến hơn nữa của Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam và người dân./. 

Phạm Đức Hiển

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI 

THEO HƯỚNG HÀNG HÓA TẬP TRUNG Ở ĐIỆN BIÊN

Tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp Điện 
Biên là một trong những nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm nhằm đạt được 

các chỉ tiêu kinh tế, phát triển kinh tế - xã 
hội bền vững mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh 
Điện Biên đã đề ra trong nhiệm kỳ này. Đến 
nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện 
Biên đã thông qua Nghị quyết số 09/NQ-
TU, ngày 29/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh 
về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 
2021 - 2025.

Với diện tích đất đai rộng lớn, nhiều đồi 
núi với nguồn cỏ tự nhiên, Điện Biên là tỉnh 
có nhiều tiềm năng để phát triển chăn nuôi 
gia súc ăn cỏ. Đây cũng là một trong 10 địa 
phương có số lượng đàn trâu, đàn dê lớn nhất 
cả nước hiện nay. Nắm bắt những thuận lợi 
trên, tỉnh Điện Biên đang từng bước phát 
triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ theo hướng 
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hàng hóa, trở thành cú 
hích tăng trưởng kinh 
tế nông nghiệp của địa 
phương.

Thực hiện đề án Phát 
triển chăn nuôi gia súc 
ăn cỏ tại Điện Biên, đây 
là nhiệm vụ lớn trọng tâm 
của ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) tỉnh Điện 
Biên trong nhiệm kỳ này 
phát triển ngành sản xuất 
nông, lâm nghiệp gắn với 
cơ cấu lại sản xuất, thực 
hiện Chương trình xây 
dựng nông thôn mới; đẩy 
mạnh phát triển các hình 
thức tổ chức sản xuất và 
huy động, sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực đầu tư.

Xác định tầm quan trọng của chăn 
nuôi, đặc biệt chăn nuôi đại gia súc, tỉnh 
Điện Biên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong đó phát triển 
chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa 
góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho 
nông dân. Tuy nhiên hiện nay chăn nuôi đại 
gia súc chủ yếu phát triển theo quy mô hộ 
gia đình. Vùng lòng chảo huyện Điện Biên, 
Thành phố Điện Biên và các thị trấn đã xuất 
hiện một số hộ chăn nuôi theo quy mô gia 
trại, trang trại nhưng số lượng còn rất khiêm 
tốn. Còn ở các xã vùng cao, đại gia súc chủ 
yếu chăn nuôi thả rông gây khó khăn trong 
việc kiểm soát dịch bệnh, thậm chí tình 
trạng nuôi nhốt gia súc dưới gầm sàn khá 
phổ biến không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo thống kê, đến nay, tổng đàn trâu 
của tỉnh Điện Biên là hơn 131.000 con, 
tổng đàn bò hơn 87.000 con. Các huyện có 
số lượng trâu, bò lớn như: Điện Biên, Nậm 
Pồ, Tuần Giáo, Điện Biên Đông… Toàn tỉnh 
hiện có trên 300 trang trại chăn nuôi hỗn 
hợp trâu, bò, dê; trong đó có gần 290 trang 
trại quy mô nhỏ, 18 trang trại quy mô vừa 
và hàng nghìn mô hình chăn nuôi gia trại 
hiệu quả. Cùng với đó, tổng sản lượng thịt 
hơi trâu, bò năm 2021 toàn tỉnh ước đạt 
trên 4.600 tấn. Điều này cho thấy việc chăn 
nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
hiện đang chuyển dịch theo hướng sản xuất 
hàng hóa và ngày càng được người nông 
dân chú trọng về chất lượng sản phẩm...Ðể 
đảm bảo đàn gia súc phát triển ổn định, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng 

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông - giống cây trồng vật nuôi tỉnh 
hướng dẫn nông dân thụ tinh nhân tạo cho trâu bằng tinh đông 
lạnh dạng cọng rạ.

Ảnh: Hiếu Ngân
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dẫn nông dân tham gia các mô hình phát 
triển chăn nuôi hiệu quả, lựa chọn con giống 
tốt, chú trọng tiêm vaccine phòng bệnh, đầu  
tư chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng 
bền vững. 

Tỉnh Điện Biên đang xây dựng Đề án 
phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ 
theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ 
sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030 với kinh 
phí hơn 660 tỷ đồng. Mục tiêu giai đoạn 
2021-2025, tỉnh Điện Biên phát triển đàn 
gia súc ăn cỏ với tốc độ bình quân khoảng 
3%/năm, trọng tâm nâng cao chất lượng, giá 
trị sản xuất gia tăng vật nuôi, thịt và các sản 
phẩm chế biến từ thịt; đàn trâu tăng bình 
quân 1,4%/năm, đàn bò tăng bình quân 
4,5%/năm, đàn dê tăng bình quân 2,9%/
năm. Phấn đấu đến năm 2030, tổng đàn 
trâu, bò, dê khoảng 376.000 con. Đề án 
nhằm phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ 
theo hướng hàng hóa, sản phẩm chăn nuôi 
được sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, 
có thị trường tiêu thụ ổn định, có sức cạnh 
tranh cao, hiệu quả và phát triển bền vững. 
Qua đó, từng bước thay đổi phương thức 
chăn nuôi quảng canh sang thâm canh, đưa 
chăn nuôi gia súc ăn cỏ trở thành ngành sản 
xuất chủ lực của tỉnh; cung cấp sản phẩm 
từ thịt đảm bảo chất lượng, an toàn cho nhu 
cầu trong và ngoài tỉnh. Đề án cũng tạo điều 
kiện tạo việc làm, tăng thu nhập cho người 
dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, thực 
hiện thành công kế hoạch cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp của tỉnh.

 Theo bà Chu Thị Thanh Xuân - Phó 
giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên, thời 
gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn sẽ đẩy mạnh rà soát, bổ sung, 
điều chỉnh những vùng cụ thể để phát triển 
gia súc ăn cỏ theo hướng hàng hóa; phát 
triển các vùng trồng cỏ thức ăn cho gia súc. 
Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ nâng cao chất 
lượng con giống và các sản phẩm chăn nuôi 
thông qua bình tuyển, chọn lọc trâu, bò 
giống tốt để cải tạo giống thông qua thụ tinh 
nhân tạo. Việc phát triển chăn nuôi phải đẩy 
mạnh hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị 
trường, xúc tiến thương mại; hỗ trợ xây dựng 
thương hiệu, quảng bá sản phẩm thông qua 
các hoạt động xúc tiến thương mại. Đặc biệt 
chú trọng  mô hình chăn nuôi trang trại do 
doanh nghiệp thực hiện đóng vai trò nòng 
cốt, làm mô hình mẫu hỗ trợ các hộ chăn 
nuôi về kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm đầu 
ra; hộ nông dân tham gia thực hiện các mô 
hình nhỏ; các nhà khoa học chuyển giao 
công nghệ và tư vấn; Nhà nước đứng ra với 
vai trò quản lý, kết nối. Như vậy sẽ phát huy 
được nguồn lực của ‘‘4 nhà’’ đem lại hiệu 
quả cao, phát triển bền vững và là mô hình 
mới với vùng cao Điện Biên. Xây dựng các 
mô hình, dự án trên cơ sở thực tiễn và quy 
trình kỹ thuật phù hợp dễ áp dụng trong sản 
xuất, các chuyên gia cán bộ kỹ thuật sẽ tập 
huấn cả lý thuyết và thực hành (cầm tay chỉ 
việc) và chuyển giao công nghệ đến từng hộ 
nông dân. Từ đó, thúc đẩy chăn nuôi gia súc 
theo hướng hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho người dân; đưa chăn nuôi gia súc 
trở thành một trong những hướng phát triển 
kinh tế hiệu quả của đồng bào dân tộc thiểu 
số trên địa bàn toàn tỉnh./.

Hiếu Ngân
Trung tâm Khuyến nông - giống cây trồng 

vật nuôi 
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Thời gian qua ngành 
nông nghiệp tỉnh 
Điện Biên đã phối 

hợp với các sở, ban, ngành, 
địa phương trong tỉnh thực 
hiện chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng với Đề án Tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững. 
Nâng cao hiệu quả sử dụng 
đất, hiệu quả kinh tế, tăng 
thu nhập, ổn định sản xuất, 
đời sống cho người dân, 
góp phần xây dựng nông 
thôn mới

Một trong số đó là 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên nương, triển khai trồng 
các giống cây ăn quả (cam, 
xoài, bưởi, dứa, mắc ca...).

Chất lượng đất ở Điện Biên nhìn chung 
tốt, màu mỡ, rất thuận lợi để phát triển cây 
ăn quả. Mỗi loại đất lại thích hợp với các loại 
cây ăn quả riêng và tạo cho các cây ăn quả ở 
mỗi khu vực đều có hương vị riêng. Khí hậu 
ở đây mang tính chất nhiệt đới gió mùa và có 
sự pha trộn khí hậu ôn đới do tính chất phức 
tạp của địa hình, thích hợp để phát triển một 
tập đoàn cây ăn quả phong phú, đa dạng, có 
chất lượng cao. Có nhiều tiểu vùng khí hậu 
khác nhau, cho phép phát triển nhiều loại cây 
ăn quả đặc trưng riêng. Ở độ cao trên 900m 
khí hậu mát ẩm quanh năm, rất phù hợp với 
cây ăn quả như cam, quýt, mơ, mận, đào, 
hồng; nơi có độ cao từ 500 - 900m, khí hậu 

nóng ẩm về mùa mưa, lạnh khô về mùa khô, 
phù hợp với cây trồng á nhiệt đới như nhãn, 
vải, xoài, chuối... Ở độ cao dưới 500m, khí 
hậu nóng ẩm về mùa mưa và nóng khô về 
mùa khô phù hợp với cây na, ổi, táo, chanh 
leo. Mạng lưới sông suối khá dày đặc, nguồn 
nước dồi dào, đủ nước tưới cho các vùng cây 
ăn quả. Nguồn nước mặt, nước ngầm có lưu 
lượng khá lớn. Tuy nhiên, mùa khô ở một vài 
khu vực cũng có tình trạng khan hiếm nước.

Dân cư trong tỉnh không đông, nhưng 
có lực lượng lao động lớn. Lao động trong 
ngành có ưu thế về sức khỏe, cần cù, có kinh 
nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, nhất là 
trong thu hái các loại hoa quả. Tỉnh có đội 
ngũ cán bộ khoa học, cán bộ khuyến nông ở 

CÂY ĂN QUẢ,
CÂY TRỒNG TIỀM NĂNG MỚI TRÊN ĐẤT ĐIỆN BIÊN

Nông dân bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng  
chăm sóc vườn cây ăn quả.

Ảnh: Sưu tầm
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các xã, huyện có chuyên môn tốt, am hiểu về 
cây trồng, đặc điểm sinh thái của cây trồng, 
đây là điều kiện tốt để hướng dẫn cho các hộ 
nông dân phát triển cây ăn quả. Tất cả các xã 
trong huyện, trong tỉnh đều có ít nhất 1 cán 
bộ khuyến nông, tạo điều kiện giúp đỡ các hộ 
nông dân canh tác hợp lí, ứng dụng khoa học 
kĩ thuật trong sản xuất.

Tỉnh có chủ trương, đường lối chính 
sách đúng đắn, luôn ưu tiên, phát triển cây 
ăn quả. Năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành 
Kế hoạch số 2982/KH-UBND, trong đó định 
hướng tập trung phát triển một số cây ăn quả 
có diện tích lớn, có thể trở thành hàng hóa 
theo hướng liên kết tiêu thụ gắn với chuỗi thực 
phẩm an toàn. Ngoài ra, tỉnh lựa chọn, phát 
triển một số loại cây ăn quả khác phù hợp với 
điều kiện khí hậu theo mô hình trang trại, sử 
dụng giống có năng suất cao như: bơ, xoài, 
mít, ổi, vú sữa, thanh long... theo mô hình 
“mỗi xã một sản phẩm”; xây dựng phương án 
liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ 
sản phẩm cây ăn quả tại huyện Mường Ảng, 
Tuần Giáo và Điện Biên.

Năm 2021, tổng diện tích chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng ước đạt 2.188ha (chưa bao 
gồm cây mắc ca). Trong đó, chuyển đổi sang 
trồng cây công nghiệp dài ngày (cây gai xanh) 
7ha trên đất lúa nương; chuyển đổi sang trồng 
cây ăn quả (dứa, xoài, bơ...) 189ha, chuyển 
đổi trên đất lúa nương 181ha, trên đất màu 
9ha. Riêng đối với cây mắc ca tính đến hết 
năm 2021, tổng diện tích cây mắc ca đã 
trồng trên địa bàn tỉnh là 3.821ha (trong đó 
trồng thuần 3.767ha, trồng xen canh 54ha); 
riêng năm 2021 trồng mới được 929ha chủ 
yếu trên diện tích đất lâm nghiệp, tăng 62% 
so với năm 2020. Diện tích này tập trung chủ 
yếu tại các huyện như: Tuần Giáo, Mường 
Ảng, Điện Biên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 8 
dự án trồng cây mắc ca được phê duyệt chủ 
trương đầu tư, với tổng diện tích 47.046ha, 

tổng vốn đầu tư 8.812 tỷ đồng; các doanh 
nghiệp đã trồng được 3.375ha.

Thành phố Ðiện Biên Phủ cũng là một 
trong những địa phương tích cực thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Qua rà soát, 
toàn thành phố có 37ha đất kém hiệu quả 
cần chuyển đổi gồm 35ha trồng lúa nương 
với năng suất chỉ đạt khoảng 10 tạ/ha; 2ha 
lúa ruộng 1 vụ với năng suất 25 tạ/ha. Thành 
phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, chính 
quyền cơ sở chuyển đổi 35ha sang trồng cây 
ăn quả, gồm: nhãn, chuối, bưởi, dứa, thanh 
long và chuyển 2ha sang trồng cây làm thức 
ăn cho gia súc.

Mường Chà giai đoạn 2017 - 2021 cũng 
đã có mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
trên đất lúa nương sang trồng cây dứa. Với 
mô hình này, huyện đã thực hiện chuyển 
đổi 240ha; trong đó, 75 ha chuyển đổi năm 
2017; 42ha năm 2018; 17ha năm 2019, 
36ha năm 2020 và 70ha năm 2021. Thông 
qua công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã 
và đang góp phần giảm xói mòn, rửa trôi đất, 
tăng thu nhập cho người dân (thu nhập tăng 
gấp 4 - 5 lần so với trồng lúa nương).

Huyện Điện Biên trang trại cây ăn quả 
liên kết chuỗi trong thực hiện nông thôn 
mới tại xã Thanh Hưng, Noong Luống; thực 
hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa và cây màu 
kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả khoảng 
353,85ha.

Huyện Tuần Giáo, chính quyền các xã 
phát triển chuỗi liên kết và tiêu thụ sản phẩm 
cây ăn quả như xoài Ðài Loan, bưởi Diễn, 
bưởi da xanh, táo mèo, lê Ðài Loan… với tổng 
diện tích 374,6ha. 

Mường Ảng hiện đã có khoảng 300ha 
diện tích cây ăn quả, chủ yếu là bưởi da 
xanh, xoài Đài Loan, cam và chanh leo; phấn 
đấu đến năm 2025, diện tích cây ăn quả đạt 
khoảng 1.000ha.
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Nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trên 
địa bàn tỉnh bước đầu đã hình thành được 
các vùng trồng cây ăn quả tập trung như vùng 
trồng xoài, bưởi, cam, chanh leo tại huyện 
Tuần Giáo, Mường Ảng, vùng trồng dứa tại 
huyện Mường Chà, Tuần Giáo... Tổng thu 
nhập trên diện tích chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng đến thời kỳ thu hoạch tăng từ 50 - 300 
triệu đồng/ha/năm, cao hơn so với trồng lúa 
nương và cây màu kém hiệu quả.

Điện Biên có nhiều thuận lợi để phát 
triển cây ăn quả. Các huyện trong tỉnh đã 
chú trọng đầu tư, khai thác thế mạnh để phát 

triển cây ăn quả. Sản xuất cây ăn quả  đã 
đạt được nhiều thành tựu, giúp đồng bào xóa 
đói, giảm nghèo. Để phát triển cây ăn quả 
mạnh mẽ và bền vững hơn cần có các giải 
pháp trong quy hoạch, lao động, thị trường, 
đầu tư, tuyên truyền quảng bá về sản phẩm; 
Chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất và xây dựng các cơ sở chế biến... Thực 
hiện các giải pháp trên đồng bộ thì cây ăn 
quả ở Điện Biên sẽ phát triển mạnh mẽ và 
bền vững hơn./.

Bùi Thảo (Sưu tầm và biên soạn)
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

VỀ NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Đông trùng hạ thảo là một trong 
những dược liệu quý hiếm được 
mệnh danh là vua của các loại 

thuốc bổ mang đến rất nhiều công dụng 
cho sức khoẻ con người như tăng cường sức 
khoẻ, nâng cao thể trạng, phòng tránh ung 
thư, tốt cho đường huyết, tim mạch, huyết 
áp,…. Đông trùng hạ thảo được xếp vào loại 
dược liệu đắt đỏ và quý giá mà không phải 
ai cũng có thể dùng được. Hiện nay, nhờ 
công nghệ hiện đại mà con người đã nuôi 
cấy thành công đông trùng hạ thảo để từ đó 
nhiều người có cơ hội sử dụng loại dược liệu 
quý này. Tuy nhiên không phải ai cũng biết 
đông trùng hạ thảo là gì, phân loại và cách 
sử dụng như thế nào.

Đông trùng hạ thảo là một giống nấm 
mọc kí sinh trên một loài sâu non. Loài dược 
liệu này được cho là có tác dụng chống oxy 
hóa và chống viêm. Sở dĩ có tên gọi “đông 
trùng hạ thảo” là vì vào mùa đông, một số 
sâu non thuộc chi Hepialus bị nhiễm nấm ký 

sinh Cordyceps sinensis. 
Sau đó, loại nấm này sẽ hút chất dinh 

dưỡng từ bên trong cơ thể ấu trùng và lớn 
lên theo dạng sợi. Sau 1 thời gian – thường 
là mùa hè, sợi nấm phát triển mạnh nhờ sử 
dụng dưỡng chất trong xác trùng, nấm thoát 
ra khỏi xác sâu và vươn lên mặt đất, phát 
triển thành đông trùng hạ thảo.

Đông trùng hạ thảo được sử dụng từ lâu 
trong y học cổ truyền Trung Quốc. Ngày nay 
trên thị trường có rất nhiều thực phẩm chức 
năng được chiết xuất từ đông trùng hạ thảo. 
Có 400 loài đông trùng hạ thảo, hầu hết có 
nguồn gốc từ Bhutan, Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nepal, Thái Lan và Việt Nam. 

Loài dược liệu được biết đến nhiều nhất 
có tên khoa học là Cordyceps sinensis, họ: 
Ophiocordycipitaceae. Nấm có thân dài bằng 
ngón tay và thường có màu nâu hoặc hơi nâu.

Tên gọi đông trùng có nghĩa là những 
con sâu sống vào mùa đông, còn hạ thảo 
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là loài cây cỏ phát triển 
vào mùa hè, chỉ sự biến 
chuyển từ hình thái động 
vật sang thực vật của loài 
nấm dược liệu này.

Hình dạng bên ngoài 
khi đông trùng hạ thảo còn 
tươi trông giống như những 
con sâu, đuôi sâu là một 
cành nhỏ có lá. Phần “lá” 
được tạo thành do sợi nấm 
mọc dính liền vào đầu sâu 
non, nhìn giống như ngón 
tay dài từ 4-11cm. Mặt 
khác, đầu sâu non dài 
chừng 3-5cm, giống như 
con tằm.

1. Phân loại đông 
trùng hạ thảo

Như đã nói, nguồn đông trùng hạ thảo 
tự nhiên vô cùng quý và đang dần cạn kiệt, 
thế nên con người đã nghiên cứu và ứng dụng 
thành công những công nghệ tiên tiến nhất 
để tạo ra các loại đông trùng hạ thảo khác. 
Cụ thể, phân loại như sau:

- Đông trùng hạ thảo tự nhiên có tên 
khoa học là Cordyceps Sinensis là loại đông 
dược quý có bản chất là dạng ký sinh của 
loài nấm tên Ophiocordyceps Sinensis, thuộc 
nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng 
của một vài loài bướm thuộc chi Thitarodes 
Viette 1968. Trong tự nhiên, có đến khoảng 
570 loài nấm thuộc chi Cordyceps, tuy nhiên 
Cordyceps Sinensis là loại có dược tính cao 
nhất trong các loại nấm đông trùng hạ thảo 
tự nhiên. Đây là loại đông trùng hạ thảo 
quý và hiếm, có giá trị dinh dưỡng và sinh 
học cao nhất, chỉ xuất hiện chủ yếu ở các 
vùng núi cao trên 4000m so với mặt nước 
biển, khí hậu trong lành như vùng Thanh 
Hải (Tây Tạng) hay vùng Tứ Xuyên (Trung 

Quốc). Thông thường loại dược thảo này có 
giá thành rất đắt vì nguồn hàng khan hiếm, 
chỉ xuất hiện 1 lần trong năm (mùa hè), thu 
hoạch khó khăn.

- Đông trùng hạ thảo nhân tạo Cordyceps 
Militaris là sản phẩm của quá trình nuôi cấy 
chủng nấm Cordyceps Militaris trên cơ chất 
để tạo thành sợi nấm và ký chủ nhộng tằm. 
Và để nuôi cấy ra những sợi nấm đông trùng 
hạ thảo đạt chất lượng, người nuôi trồng phải 
đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật 
hết sức khắt khe và những điều kiện nhiệt độ 
lẫn độ ẩm, PH, ánh sáng thật chuẩn xác. Đây 
là một loại nấm đông trùng cũng có nhiều 
đặc điểm về y học tương trùng với Cordyceps 
Sinensis. Thông thường sẽ cao từ 20-50 mm. 
Chúng có một màu vàng cam khá là đặc biệt 
và được mọc ra từ phần để chứa các chất 
dinh dưỡng cho cây nấm. Đông trùng hạ thảo 
Cordyceps Militaris và Cordyceps Sinensis 
tuy có nhiều giá trị dinh dưỡng giống nhau 
nhưng cũng có sự khác nhau đó chính là vẻ 
bề ngoài. Nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps 

Nấm đông trùng hạ thảo nhân tạo.
Ảnh: Trần Thơm
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Sinensis  mọc trực tiếp ký sinh trên thân của 
con sâu non còn đối với loại nấm đông trùng 
Cordyceps Militaris thì hoàn toàn có thể mọc 
trên các loại côn trùng khác, loại gạo khác 
hoặc có thể là nhộng tằm. Chính vì dễ dàng 
thích nghi như vậy nên việc nuôi trồng được 
nấm Cordyceps Militaris cũng khá đơn giản. 
Từ đó mà mức giá thành của nấm đông trùng 
hạ thảo Cordyceps Militaris trên thị trường rẻ 
hơn  và phù hợp với nhiều đối tượng khách 
hàng sử dụng. Tác dụng của đông trùng hạ 
thảo Cordyceps Militaris cũng không hề thua 
kém gì đối với bất kỳ một loại nấm đông trùng 
hạ thảo khác.

Bên cạnh đó đông trùng hạ thảo còn 
được phân loại theo dạng chế phẩm như:

- Dạng tươi nguyên con: trong tất cả các 
dạng đông trùng hạ thảo, thì đông trùng hạ 
thảo tươi nguyên con là dạng khó bảo quản 
cũng như có điều kiện vận chuyển khá khó. 
Sau khi thu hái, đông trùng hạ thảo sẽ không 
trải qua bất kỳ tác động điều chế nào mà được 
giữ nguyên dạng và đóng gói, giữ nguyên bản 
chất của đông trùng hạ thảo. Thời hạn sử 
dụng của đông trùng hạ thảo tươi ngắn nhất 
trong các loại đông trùng hạ thảo hiện nay. 
Dù cho có đóng gói bằng hộp thuỷ tinh hay 
túi chuyên dụng và bảo quản ở nhiệt độ thích 
hợp thì đông trùng hạ thảo tươi chỉ để được 
tối đa 10-14 ngày.

- Dạng sấy khô: sấy khô là phương pháp 
làm giảm độ ẩm trong nấm đông trùng hạ 
thảo giảm xuống còn 3-5 %, khi đó thời gian 
sử dụng của dược liệu này sẽ được kéo dài 
hơn, điều kiện bảo quản vận chuyển cũng 
đơn giản hơn. Mặc dù trải qua chế biến, 
nhưng hàm lượng dinh dưỡng và dược tính 
của đông trùng hạ thảo sấy khô không biến 
đổi nhiều so với dạng nguyên bản nhờ các 
phương pháp hiện đại. Thông thường, với 
7-10g đông trùng hạ thảo tươi, chúng ta sẽ 

thu được 1g đông trùng hạ thảo khô. Nếu 
như ngày xưa, người ta thường sấy khô thủ 
công thì ngày nay đông trùng hạ thảo khô 
được chế biến với 3 phương pháp: sấy nhiệt, 
sấy lạnh và sấy thăng hoa

- Dạng bột: bột đông trùng hạ thảo thực 
chất là đông trùng hạ thảo sau khi thu hái sẽ 
được sấy khô rồi nghiền nhuyễn thành dạng 
bột. Thế nên so về mặt hàm lượng dưỡng chất 
thì đông trùng hạ thảo dạng bột và dạng sợi 
sấy khô không khác nhau là mấy. Các công 
đoạn xay thành bột đều được đảm bảo các 
quy định về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và 
công nghệ nên người dùng hoàn toàn có thể 
yên tâm khi sử dụng.

- Dạng viên nang: những chế phẩm đông 
trùng hạ thảo dạng viên nang đang là sự lựa 
chọn rất phổ biến vì sự tiện dụng và bảo quản 
dễ dàng. Thời hạn sử dụng của chế phẩm 
viên nang cũng lâu nhất so với các loại đông 
trùng hạ thảo khác và giá của sản phẩm này 
cũng khá mềm. Đông trùng hạ thảo dạng 
viên nang được điều chế từ đông trùng hạ 
thảo tươi, sấy khô, nghiền nhỏ, đặc biệt kết 
hợp thêm một số dược liệu khác để tạo nên 
những công dụng đặc thù khác nhau tùy theo 
từng thương hiệu.

- Dạng nước: nước đông trùng hạ thảo 
là một dạng chế phẩm từ đông trùng hạ thảo 
nguyên chất dưới dạng dung dịch lỏng. Tuỳ 
vào thương hiệu mà thành phần có thể là 
100% đông trùng hạ thảo, kết hợp thêm các 
loại dược liệu bổ dưỡng khác như sâm, yến 
hay nấm linh chi...Và có thể nói, đông trùng 
hạ thảo dạng nước là chế phẩm đem lại hiệu 
quả cao nhất vì khả năng hấp thu cao và tác 
dụng nhanh chóng nhất.

2. Thành phần và tác dụng của đông 
trùng hạ thảo

Theo y học hiện đại, trong thành phần 
của đông trùng hạ thảo có chứa rất nhiều 
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dưỡng chất tốt cho sức khoẻ như:
- 17 loại acid amin khác nhau 

với tác dụng giúp chuyển hóa và 
tổng hợp các protein trong cơ thể.

- Các vitamin A, C, B12,  
E, K,….

- Các nguyên tố vi lượng Mn, 
Al, K, Na, Mg… tham gia vào hoạt 
động hoạt hóa, trao đổi chất và 
coenzym xúc tác.

- Thành phần D-mannitol 
giúp phòng ngừa và điều trị các 
bệnh như thiểu niệu, phù não,  
bài tiết,…

- Dinh dưỡng nhóm HEAA, 
Adenosine, Acid Cordyceptic,…

- Hoạt chất sinh học 
Hydroxyethyl Adenosine, giúp kháng khuẩn, 
diệt virus,…

- Hàm lượng lipid lớn tạo ra các nguồn 
năng lượng lớn cho mọi hoạt động của  
cơ thể.

Đông trùng hạ thảo có tác dụng đối với 
hệ thống tuần hoàn tim và não, cải thiện hệ 
hô hấp giúp tập thể dục hiệu quả hơn, có khả 
năng chống lão hoá, làm tăng sinh lực nam 
giới, tăng kháng viêm, giúp làm giảm viêm 
nhiễm, giúp ức chế sự phát triển của khối u.

Đông trùng hạ thảo có nhiều cách khác 
nhau để sử dụng như ăn trực tiếp, uống trà, 
ngâm mật ong,…

3. Đối tượng nên và không nên sử dụng
Sở dĩ đông trùng hạ thảo được nhiều 

người sử dụng như vậy là công dụng tuyệt vời 
cho sức khỏe giúp chăm sóc, bồi bổ cho hầu 
hết các đối tượng già trẻ lớn bé:

- Người đang ốm: khi đang bệnh, cơ 
thể chúng ta sẽ suy giảm thể lực và sức đề 
kháng. Lúc này bổ sung trùng thảo sẽ giúp 
bồi bổ và cơ thể sẽ mau chóng hồi phục. 

Không những vậy, người khỏe mạnh cũng có 
thể dùng để phòng bệnh tật.

- Người không hấp thu chất dinh dưỡng, 
gầy yếu và suy dinh dưỡng: có những người 
dù ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng 
không hấp thụ được. Vì vậy, cơ thể sẽ gầy 
yếu và trông thiếu sức sống. Nếu bạn sử 
dụng trùng thảo đúng cách, hệ tiêu hóa sẽ 
được cải thiện và giúp hấp thu tốt, tăng cân 
nhanh chóng.

- Người lớn tuổi: đối tượng này được 
khuyến khích sử dụng trùng thảo nhiều nhất 
để chống lại các bệnh tật của tuổi già, bồi bổ 
gân cốt. Công dụng đông trùng hạ thảo với 
đối tượng này là làm chậm quá trình lão hóa, 
kích thích ăn ngủ ngon giấc.

Tuy nói trùng thảo phù hợp với hầu hết 
các đối tượng già trẻ lớn bé nhưng cũng có 
vài trường hợp không nên dùng. Cụ thể là các 
thai phụ, phụ nữ trong thời kỳ hành kinh, trẻ 
nhỏ dưới 5 tuổi,… Nếu muốn dùng thì tốt 
nhất bạn hãy tham khảo qua ý kiến bác sĩ./.

Trần Thơm (Sưu tầm và Biên soạn)
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN

Cách sử dụng nấm Đông trùng hạ thảo đơn giản nhất 
là pha trà.

Ảnh: Trần Thơm
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KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC  
VỀ AN TOÀN THÔNG TIN ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Quyết định số 1907/QĐ-TTg 
ngày 23/11/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức 
về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”, 
ngày 24/6/2022 UBND tỉnh Điện Biên ban 
hành Kế hoạch số 1936/KH-UBND về “Tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến 
thức về an toàn thông tin đến năm 2025 trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên”.

* Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là 
triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin nhằm 
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, 
ý thức chấp hành pháp luật; giảm thiểu 
các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn 
từ nhận thức còn hạn chế của con người về 
các nguy cơ mất an toàn thông tin; người sử 
dụng internet được trang bị đầy đủ nhận thức 
và các kỹ năng cơ bản về đảm bảo an toàn 
thông tin, thực hiện các thủ tục hành chính 
hay giao dịch điện tử trên không gian mạng, 
tham gia chính quyền điện tử, góp phần xây 
dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, 
tích cực, hiệu quả; người đứng đầu các cơ 
quan, tổ chức nhận thức được vai trò, trách 
nhiệm bảo đảm an toàn thông tin khi triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; 
học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ nhận 
thức và kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, 
hiệu quả, lành mạnh trong không gian mạng 
cho học tập, giải trí.

* Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2025 là:
- Tổ chức chiến dịch nâng cao nhận 

thức và kỹ năng an toàn thông tin cơ bản quy 
mô lớn trải rộng trên các phương tiện truyền 

thông, mạng xã hội, các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thiết lập trang/kênh trên mạng xã hội 
(facebook, Zalo, Youtube) tuyên truyền nâng 
cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn 
thông tin để thu hút, tiếp cận tối đa người sử 
dụng trên địa bàn tỉnh tham gia, kết nối trên 
nhiều nền tảng khác nhau.

- 100% các sở, ngành và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố xây dựng và triển 
khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói 
quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo 
đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 
nước, chính quyền điện tử,…

- 100% công ty, doanh nghiệp nhà 
nước, bảo hiểm xã hội, ngân hàng thương 
mại và các tổ chức tín dụng, tài chính nhà 
nước khác trên địa bàn tỉnh xây dựng và 
triển khai các kế hoạch tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm 
an toàn thông tin cho cán bộ, nhân viên, 
người sử dụng dịch vụ.

- Trên 80% các trường THCS và THPT 
trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, phổ biến 
về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương 
tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 
50% các trường THCS và THPT trên địa bàn 
tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 
khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện 
về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo 
dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng 
hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.

- Trên 80% người dân, doanh nghiệp và 
100% sinh viên trên địa bàn tỉnh được tuyên 
truyền, phổ biến về các nguy cơ mất an toàn 
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thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an 
toàn thông tin trên không gian mạng; các chủ 
trương, đường lối của Đảng và chính sách 
pháp luật của Nhà nước về an toàn thông tin.

- 100% các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa 
bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến 
nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự 
cố mất an toàn thông tin.

- Trên 90% phóng viên hoạt động trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin, lãnh đạo các cơ 
quan báo chí trên địa bàn tỉnh được phổ biến 
về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong 
vấn đề mất an toàn thông tin, xu hướng và 
tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam 
và trên thế giới.

- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ 
chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh được tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm 
về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động 
của cơ quan, tổ chức, ý thức được hậu quả 
cũng như trách nhiệm của người đứng đầu 
khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.

- 80% cơ quan, tổ chức được tiếp cận 
thông tin tuyên truyền về các sản phẩm dịch 
vụ an toàn thông tin sản xuất trong nước.

*Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện
- Nhiệm vụ 1: tuyên truyền, phổ biến, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ 
năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên 
không gian mạng qua các phương tiện thông 
tin đại chúng, truyền thông xã hội

+ Thiết lập và phát triển các trang/kênh 
trên nền tảng mạng xã hội của tỉnh để tuyên 
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ 
năng bảo đảm an toàn thông tin; lan truyền 
những kiến thức, hành động, thông tin tích 
cực, định hướng thông tin cho người dùng, 
tránh ảnh hưởng của thông tin vi phạm pháp 
luật, kết nối đa kênh, đa nền tảng.

+ Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, 

video,… để đăng, phát triển trên các trang 
mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau 
và trên phương tiện thông tin đại chúng.

+ Xây dựng, tổ chức chương  trình, hội 
thảo, hội thi tìm hiểu về an toàn thông tin.

+ Xây dựng, thiết lập các chuyên trang, 
chuyên mục và tăng cường đưa tin, bài về an 
toàn thông tin trên các phương tiện thông tin 
đại chúng.

+ Tổ chức tập huấn, các cuộc thi trực 
tuyến tìm hiểu về an toàn thông tin cho các 
nhóm đối tượng phóng viên, công chức, viên 
chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên 
địa bàn tỉnh.

- Nhiệm vụ 2: tuyên truyền, phổ biến 
nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản 
bảo đảm an toàn thông tin qua các hệ thống 
thông tin cơ sở

+ Các cơ quan báo, đài phối hợp 
với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, 
công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh thực 
hiện tuyên truyền an toàn thông tin tại 
các khu vực đông người sử dụng mạng tại 
các điểm sử dụng máy tính công cộng, 
các điểm phủ sóng mạng không dây và 
truy cập internet công cộng.

+ Tuyên truyền trên hệ thống truyền 
thanh cấp huyện và cấp xã; tuyên truyền trên 
các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ 
của các cơ quan, tổ chức, địa phương trên 
địa bàn tỉnh.

Căn cứ nội dung của Kế hoạch và hướng 
dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông các 
sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tuyên truyền trong phạm vi cơ 
quan, đơn vị được trang bị đầy đủ các kỹ năng 
cần thiết bảo đảm an toàn thông tin khi ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước, Chính phủ điện tử./.

Trần Thơm 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN
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TÁC DỤNG CỦA HẠT SACHA INCHI

Sacha inchi hay 
còn gọi là Đậu 
núi (Plukenelia 

Volubilis L) thuộc họ Thầu 
dầu là loại thực vật hạt 
kín, thực vật có hai lá 
mầm. Nó gồm 19 loài có 
nguồn gốc từ vùng rừng 
rậm Amazon phân bố từ 
Bolivia tới Mexico nhưng 
phổ biến nhất là ở Peru, 
Ecuador,…Là một loại cây 
lâu năm có lá hơi rậm, 
lá hình trái tim viền răng 
cưa, hoa đực nhỏ, trắng, 
xuất hiện trước kết thành 
chùm. Hai hoa cái xuất 
hiện sau ở gốc chùm hoa 
đực, vòi nhuỵ vươn dài 2 - 205cm, đầu 
nhuỵ chia thành 4 - 7 thuỳ mỗi thuỳ 01 
hạt hình ovan màu nâu xám, khối lượng 
hạt từ 50 - 105g. 

Đây là loài cây trồng lâu năm nhưng 
cho thu hoạch hằng năm. Thời gian từ khi 
trồng đến khi thu hoạch lứa đầu tiên chỉ 
có khoảng 270 ngày (9 tháng). Sacha inchi 
là cây thuộc dạng cây thân leo bán gỗ, khi 
trồng cần có cọc đóng bên cạnh làm trụ cho 
thân cây quấn vào cọc và phát triển thân lá.

Sacha inchi là loại cây trồng đa tác 
dụng: cây công nghiệp, nông nghiệp, cây 
dược liệu và cây lấy dầu, sản phẩm được 
chế biến từ Sacha inchi cũng rất đa dạng và 
mang lại nhiều giá trị cao cho sức khoẻ như:

1. Ngăn ngừa các bệnh về tim mạch
Với hàm lượng omega 3-6-9, chất chống 

oxy hoá, vitamin A, E và một số loại axit 
amin thiết yếu khác,… đặc biệt là omega 
6 chiếm 35-37% đóng vai trò quan trọng 
trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch, 
rối loạn nhịp tim làm giảm nguy cơ đau tim 
và giúp giảm các bệnh lý về tim mạch

2. Tốt cho da
Với hàm lượng axit béo omega-3 và 

omega-6 cao, cũng như các chất chống oxy 
hóa khác nhau, loại hạt thơm ngon này có 
thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ 
chăm sóc da của bạn. Khi được hấp thụ vào 
cơ thể, chúng sẽ giúp cải thiện kết cấu của 
da từ bên trong, đồng thời làm giảm nếp 

 Hạt Sacha inchi sấy.
Ảnh: Gia Bảo
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nhăn, đốm đồi mồi và nhiều khuyết điểm 
khác trên da.

Ngoài ra, hạt sacha inchi còn sở hữu 
đặc tính chống viêm nhẹ, hỗ trợ bạn ngăn 
ngừa bệnh vẩy nến và bệnh chàm.

3. Giảm cân
Hạt sacha inchi chứa một lượng calo 

khá đáng kể nhưng vẫn đi kèm với lượng rất 
lớn chất xơ. Thậm chí, loại hạt này có thể 
làm giảm sự thèm ăn của bạn, hạn chế việc 
ăn quá nhiều. Đây sẽ là một lợi điểm tuyệt 
vời của loại hạt này.

Đây có thể là món ăn nhẹ gợi ý vào giữa 
giờ vì việc tiêu thụ loại hạt này sẽ giúp bạn 
no nhanh hơn đồng thời cung cấp một loạt 
các chất dinh dưỡng cần thiết khác, từ đó 
hỗ trợ quá trình giảm cân đạt kết quả tốt.

4. Tốt cho tóc
Nhiều người không nhận ra rằng việc cơ 

thể được hấp thụ một lượng chất béo lành 

mạnh nhất định là yếu tố cần thiết cho một 
mái tóc khỏe mạnh. Chúng có thể giúp khóa 
độ ẩm, ngăn ngừa tóc khô và chẻ ngọn. Hạt 
sacha inchi chứa nhiều dưỡng chất có lợi, 
kích thích tăng trưởng, phục hồi nang tóc 
bị tổn thương và thậm chí đẩy lùi tình trạng 
viêm trên da đầu, chẳng hạn như gàu.

5. Hạ huyết áp
Với hàm lượng kali đáng chú ý trong 

mỗi nắm hạt sacha inchi, việc tiêu thụ loại 
hạt này sẽ giúp bạn điều hòa huyết áp một 
cách an toàn nhất. Kali là khoáng chất với 
khả năng giãn mạch, giúp giảm căng thẳng 
cho các động mạch và mạch máu. Do đó, 
loại hạt này trở nên thật có ích trong thời 
đại mà nhiều người mắc chứng cao huyết 
áp như hiện nay.

6. Cải thiện tiêu hóa
Chất xơ là một yếu tố quan trọng 

trong quá trình tiêu hóa bình thường và 
hạt sacha inchi có hàm lượng chất xơ khá 

Cây và quả Sacha inchi.
Ảnh: Gia Bảo
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cao, giúp ngăn ngừa các triệu chứng táo 
bón, đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy. Bên 
cạnh đó, loại thực phẩm này còn giảm 
thiểu nguy cơ bạn gặp phải tình trạng trĩ 
do táo bón lâu năm gây nên.

7. Hỗ trợ kiểm soát chứng đái  
tháo đường

Dầu ép từ hạt sacha inchi rất giàu 
gamma và delta-tocopherols bên cạnh các 
thành phần tốt vitamin A và E, omega-3, 
omega-6 và axit béo omega-9. Đây sẽ là 
những yếu tố lý tưởng để hỗ trợ bạn kiểm 
soát chứng đái tháo đường một cách tốt 
cũng như hiệu quả hơn.

8. Tăng cơ
Theo các chuyên gia, hạt sacha inchi 

chứa nhiều protein hơn hạnh nhân, quả óc 
chó và hạt điều. Đây là một nguồn protein 
tuyệt vời, mang đến 8 axit amin thiết yếu 
mà cơ thể chúng ta không thể tạo ra. Bên 
cạnh đó, protein rất quan trọng cho cơ thể 
để giúp phát triển, chữa lành và duy trì khối 
lượng cơ nạc. Ngoài ra, loại hạt tốt lành 
này cũng rất giàu sắt, giúp cơ bắp giữ được 
sự săn chắc và đàn hồi vì khoáng chất này 
cung cấp oxy cho hành động co cơ.

9. Nâng cao tâm trạng
Hạt sacha inchi chứa đầy tryptophan, 

tiền chất của serotonin, được biết đến với 
tên gọi hormone hạnh phúc. Serotonin là 
một chất dẫn truyền thần kinh được cho là 
giúp ổn định tâm trạng và góp phần mang 
lại cảm giác an lành. Loại hạt này cũng chứa 
nhiều axit béo omega-3, hỗ trợ chống viêm 
não, từ đó ngăn ngừa tình trạng đau đầu, 
thay đổi tâm trạng và thậm chí là trầm cảm.

Giúp giảm lo âu, căng thẳng, ngủ ngon 
giấc: thường gặp ở người lớn tuổi và người 
trưởng thành khi thường xuyên phải đối mặt 

với những vấn đề rắc rối trong gia đình và 
ngoài xã hội, hay mất ngủ, ngủ không sâu 
giấc, có những dấu hiệu lo lắng, căng thẳng 
và rối loạn lưỡng cực (bệnh lý về tâm thần, 
có dấu hiệu thay đổi tâm trạng đột ngột và 
trái ngược nhau), dễ nổi nóng và không thể 
kiểm soát được tâm trạng.

* Cách sử dụng hạt Sacha inchi đúng 
cách và hiệu quả

Hạt Sacha Inchi có rất nhiều cách sử 
dụng. Tại Việt Nam phần nhiều hạt Sacha 
Inchi được ép lấy dầu. Dầu Sacha Inchi 
là loại dầu cực kỳ bổ dưỡng. Ngoài ra hạt 
Sacha Inchi còn được nghiền ra thành bột, 
hoặc dùng làm sữa hạt….

Tuy nhiên, cách thông dụng nhất để 
dùng hạt Sacha Inchi là rang. Cách này 
giúp cho hạt Sacha Inchi vẫn giữ nguyên 
được giá trị dinh dưỡng tự nhiên có trong 
hạt. Đem hạt Sacha Inchi rang giòn, khô 
mà không làm mất đi mùi vị tự nhiên. 
Ngoài ra để tránh gây ngán, sau khi rang 
chín hạt Sacha Inchi. Bạn có thể thêm hạt 
với các vị khác mật ong, socola…

Hạt Sachi đem đi tẩm gia vị, cụ thể 
là đem đi rang muối. Giúp cho hạt có vị 
đậm đà và khi ăn được ngon miệng hơn. 
Thêm vào đó, vì hạt Sacha Inchi chứa rất 
nhiều loại axit béo không no như Omega-3, 
Omega-9, Omega-6. Nên cách tốt nhất để 
ăn vẫn là rang giòn.

Hạt Sacha Inchi tuy tốt cho sức khỏe 
nhưng nếu ăn nhiều quá có thể dẫn đến 
trường hợp bị bị buồn nôn và rối loạn tiêu 
hóa do hàm lượng dinh dưỡng của hạt khá 
cao. Vì thế dẫu tốt đến đâu, bạn cũng hãy 
thưởng thức một lượng vừa phải./.

Gia Bảo (Sưu tầm và Biên soạn) 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN



Thông tin KHOA HỌC 
& CÔNG NGHỆ  

Số 2/2022

37

ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

KỸ THUẬT TRỒNG CÂY BƯỞI DA XANH ĐÚNG CÁCH 
CHO QUẢ QUANH NĂM

Bưởi da xanh là một trong 
những giống bưởi ngon 
và nổi tiếng ở Việt Nam. 

Nhưng mọi người cần biết kỹ 
thuật trồng cây bưởi da xanh 
đúng cách nhất để thu được 
năng suất hiệu quả.

1. Chuẩn bị
Giống: chỉ nên chọn một 

loại giống duy nhất là bưởi da 
xanh, không trồng xen với các 
loại cây có múi khác để tránh 
thụ phấn chéo.Nên trồng cây 
bưởi chiết vì nhanh ra quả, bảo 
đảm chất lượng giống hệt cây 
mẹ. Cây bưởi chiết có tuổi thọ 
khá cao.

2. Kỹ thuật trồng
Đất: cải tạo địa hình tương đối bằng 

phẳng, hơi cao ở giữa để thoát nước nhanh.
Cần phân tích chất đất để có chế độ bón 
phân phù hợp, cân đối. Nơi nào đất trũng, 
thấp, thường bị ngập úng vào mùa mưa thì 
đắp mô cao lên 20 - 30 cm.

Nơi nào đất cao thì đào hố. Hố trồng đào 
tròn hoặc vuông 1,2m x 1,2m, sâu 30 cm. 
Mỗi hố trồng rải 5 - 6 kg vôi bột, 2 bao phân 
chuồng đã hoai trộn thêm tro trấu, xơ dừa, 
rơm rạ mục và phủ lên một lớp đất mỏng 
trước khi trồng.

3. Trồng và chăm sóc
Mật độ: Mỗi ha trồng khoảng 500 - 600 

cây. Cây cách cây 4m; hàng cách hàng 4m. 
Đặt cây bưởi giống vào giữa hố, lấp đất phủ 
kín gốc, hơi lõm ở giữa để sau này bón thêm 
phân hữu cơ và tiết kiệm nước tưới, phủ 

quanh gốc các loại phân xanh, rơm rạ cho 
mát gốc.

Thời điểm trồng: tốt nhất là cuối mùa 
khô, đầu mùa mưa. Qua mùa mưa cây bưởi 
phát triển khá tốt nhờ nguồn nước mưa. Loại 
bỏ tất cả quả non trong năm đầu, năm thứ 
hai có thể để lại mỗi cây 1 quả, năm thứ ba 
giữ quả vừa phải; số quả giữ lại, tăng dần vào 
những năm sau.

4. Chăm sóc cây sau khi trồng
Thường xuyên giữ ẩm cho cây. Tưới phân 

bón lá Lay-O, Combi-5,komix…và bón định 
kỳ thường xuyên 1-2 lần/tháng. Cắt tỉa tạo 
tán 50cm để cành cấp 1, 30cm để cành cấp 
2 và 20cm để cành cấp 3. Tạo cho cây có bộ 
khung cành, tán rộng tốt cho quang hợp. 

Thường xuyên chăm sóc, bón phân sẽ 
cho quả căng mọng, sai quả.

Bón cho cây chưa có quả, trước mỗi đợt 
lộc bón một lần, thường 1 năm có 3 đợt lộc 
vào mùa xuân, hạ, thu. Khi cây có quả: bón 
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4 đợt/ năm. Thời kỳ sau thu hoạch quả, bón 
phân hữu cơ + lân 100%, đạm 20% vôi 
100%. Thời kỳ chuẩn bị ra hoa bón đạm, ka 
li, ZinC. Thời kỳ hạn chế dụng quả giúp quả 
lớn nhanh bón đạm, kali, boron; thời kỳ trước 
thu hoạch 1 tháng bón kali, sungar.

5. Phòng chống sâu bệnh
Sâu vẽ bùa: phá hoại mạnh ở thời kỳ 

cây còn nhỏ, chúng gây hại trên lá non, cành 
non, tạo vết thương cho cây, bệnh loét xâm 
nhập và phát triển, thời gian gây hại chủ yếu 
từ tháng 3 đến tháng 11 trong năm. Phòng 
trừ: dùng thuốc Polytin 0.2%, slrespa 0.2%. 

Sâu đục thân cành: dùng thuốc O fatox 
0.1%, Symi sidin 0.2% phun và bơm vào lỗ 
sâu đục. Phòng trừ: vệ sinh vườn, quét vôi 
gốc, bắt diệt xén tóc.

Bệnh thán thư: thường xuyên thăm vườn, 
phát hiện bệnh sớm sử dụng một trong các 
loại thuốc sau (phun khi bệnh mới chớm): 
Mancozeb 80WP, Daconil 75WP, Antracol 
70WP,… 

Bệnh loét lá và bệnh sẹo: gây hại trên 
cành, lá, quả: dùng Boocdo. 

Bệnh chảy gôm: dùng Boocdo, Benlat , 
Alliette.

6. Kích thích ra hoa, đậu quả
Bưởi da xanh ra hoa, quả quanh năm. 

Do đó để có nhiều sản phẩm đưa ra thị 
trường vào thời điểm giá cả có lợi cho người 
sản xuất, nên kích thích ra hoa, đậu quả từ 7 
đến 8 tháng trước ngày thu hoạch, nhưng nếu 
để quả nhiều quá sẽ làm suy cây.

 7. Bao quả
Quả bưởi cũng cần phải bao sớm. Khi 

quả bưởi to bằng quả trứng vịt (đường kính 
2,2-2,5cm) dùng túi nilon có đường kính  
20-40cm, dài 30-60cm, thủng hai đầu để 
bao quả có trọng lượng khi chín 0,7-4kg.

Dùng túi nylon bao chùm quả từ 
phần cuống theo hướng thẳng xuống, 

dùng dây buộc giữ túi vừa chặt. Túi nylon 
cắt bỏ hoàn toàn phần đáy vừa giữ được 
sự thông thoáng, vừa ngăn các loại côn 
trùng, sâu và ruồi đục quả tấn công. 
Khi quả được bao bằng túi nilon màu trắng 
trong, chất diệp lục ở vỏ quả vẫn hấp thu 
được ánh sáng và quang hợp bình thường 
như những quả để tự nhiên, do vậy màu 
sắc của quả không thay đổi từ khi nhỏ tới 
chín, đảm bảo màu sắc hấp dẫn tự nhiên. 
Đa số các loại côn trùng trưởng thành là bướm 
(ngài) đều bay theo phương ngang thẳng, khi 
đậu vào quả được bao bởi giấy nilon để tiến 
hành đẻ trứng gặp bề mặt giấy nilon trơn, 
nhẵn nên bướm và trứng không bám được, do 
vậy hầu hết các loại sâu như: bọ xít, xén tóc, 
bọ cánh cứng, ruồi đục quả, bọ rầy… được 
loại trừ khả năng gây hại.

Quả trong túi nilon phát triển bình thường 
ít bị sâu, bệnh phá hại có màu sắc đẹp, hấp 
dẫn, năng suất, chất lượng quả được cải thiện 
rõ rệt.

8. Thu hoạch
Nên thu hoạch khi bưởi vừa chín tới, da 

căng láng, cắt luôn cả cuống quả. Không hái 
quả khi chưa chín tới hoặc hái quá muộn, chất 
lượng không tốt. Bưởi da xanh dễ trồng, hiệu 
quả kinh tế khá cao, thị trường ưa chuộng là 
loại cây trồng phù hợp với định hướng nông 
nghiệp ở nhiều nơi.

9. Tỉa cành
Hàng năm, sau khi thu hoạch cần phải 

loại bỏ những cành đã mang quả (thường 
rất ngắn khoảng 10-15cm), cành sâu bệnh, 
cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không 
có khả năng mang trái, các cành đang chéo 
nhau, đồng thời cũng cần loại bỏ các cành 
vượt trong thời kỳ đang mang quả nhằm hạn 
chế việc cạnh tranh dinh dưỡng và sâu bệnh 
cho cây./.

Gia Bảo (Sưu tầm và Biên soạn)
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN


