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Vùng Trung du và 
miền núi phía Bắc 
(TD&MNPB) bao gồm 

14 tỉnh với tổng diện tích 
hơn 95.000km2 chiếm 1/3 
diện tích lãnh thổ của cả 
nước, là nơi sinh sống của 
hơn 13 triệu người với trên 
30 dân tộc khác nhau, là địa 
bàn chiến lược đặc biệt quan 
trọng về kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh và đối ngoại 
của cả nước, có vai trò quyết 
định đối với môi trường sinh 
thái của cả vùng Bắc Bộ; có 
tiềm năng, lợi thế phát triển 
nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy điện, khai khoáng, du 
lịch và kinh tế cửa khẩu; có 
nhiều đồng bào các dân tộc 
cùng sinh sống gắn bó lâu 
dài với bản sắc văn hóa riêng, có truyền thống 
yêu nước, đoàn kết, kiên cường chống ngoại 
xâm; trên địa bàn có nhiều di tích lịch sử, văn 
hóa, căn cứ cách mạng.

Tuy nhiên, vùng TD&MNPB vẫn là vùng 
nghèo và khó khăn nhất của cả nước; quy 
mô kinh tế của các tỉnh còn nhỏ và các địa 
phương trong vùng đều chưa cân đối được 
ngân sách, đô thị hoá thấp thuộc nhóm cuối 
của cả nước; tăng trưởng kinh tế chưa bền 
vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế của phần 
lớn các địa phương chậm; liên kết vùng còn 
thiếu và yếu thuần tuý chỉ là phép cộng cơ 
học của các địa phương, chưa mang dấu ấn 
riêng, chưa phát huy hết tiềm năng của vùng 

và lợi thế rộng lớn của nước bạn Lào và Trung 
Quốc. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân 
lực còn thấp, tỷ lệ nghèo còn cao nhất là ở 
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, tỷ lệ lao 
động qua đào tạo thấp hơn mức trung bình 
của cả nước, khoảng cách về trình độ phát 
triển và thu nhập bình quân đầu người của 
vùng so với bình quân của cả nước tiếp tục 
gia tăng làm ảnh hưởng đến kết quả phát 
triển kinh tế - xã hội của cả vùng.

Thực hiện Kết luận tại Hội nghị giao 
ban khoa học và công nghệ các tỉnh vùng 
TD&MNPB lần thứ XVII đã xác định doanh 
nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới 
sáng tạo, nhân tố quan trọng tác động đến 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Bảo Lộc
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hiệu quả hoạt động ứng dụng, chuyển giao và 
đổi mới công nghệ. Vì vậy, ngay sau Hội nghị, 
Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) các tỉnh 
trong vùng đã tích cực tham mưu cho Lãnh 
đạo tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp 
khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo phát triển. Tổ chức các cuộc hội 
thảo, diễn đàn nhằm nâng cao năng lực quản 
lý, hỗ trợ phát triển khởi nghiệp sáng tạo cho 
các tổ chức, cá nhân; ban hành kế hoạch 
triển khai hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tại địa phương; tổ chức các sự 
kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn 
như: cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, ngày hội 
Phụ nữ khởi nghiệp, cuộc thi ý tưởng sáng tạo 
khởi nghiệp thanh niên, ngày hội khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh…Đây là cơ sở để thúc 
đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và 
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 
địa phương; tạo lập môi trường thuận lợi để 
thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát 
triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng 
trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí 
tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, 
tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, 
thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội; 
các doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN, các 
doanh nghiệp KH&CN trong vùng đã bước 
đầu hình thành và phát triển và là cầu nối 
giúp đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào ứng 
dụng trong sản xuất và thương mại hóa sản 
phẩm, góp phần hình thành và phát triển thị 
trường KH&CN, qua đó nâng cao tiềm lực 
KH&CN và có những đóng góp tích cực vào 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của 
vùng. Một số sản phẩm, dịch vụ của các tổ 
chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN đã đáp 
ứng tốt nhu cầu của địa phương, phát triển ra 
các tỉnh lân cận và hướng tới xuất khẩu. Qua 
đó góp phần tạo việc làm, tăng năng suất 

lao động, đóng góp và quá trình thúc đẩy và 
nâng cao chất lượng, tăng trưởng kinh tế theo 
hướng bền vững.

Trong giai đoạn 2018-2022, hoạt 
động  khoa học công nghệ và đổi mới sáng 
tạo(KHCN&ĐMST) của các tỉnh trong vùng 
đã có những kết quả khích lệ, đóng góp tích 
cực cho sự phát triển KT-XH của từng tỉnh nói 
riêng và của cả vùng nói chung. Cụ thể: toàn 
vùng đã triển khai thực hiện 917 nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh, 164 nhiệm vụ KH&CN cấp 
quốc gia, góp phần giải quyết hiệu quả nhiều 
vấn đề mang tính cấp thiết, cấp bách, liên 
vùng, liên ngành và có tầm ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương 
trong vùng. Trong thời gian qua việc bảo hộ 
nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp, nhất 
là chỉ dẫn địa lý với các sản phẩm đặc sản 
của địa phương tiếp tục được duy trì và mở 
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; hầu hết 
các địa phương đã xác định danh mục sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế, sản 
phẩm đặc sản của địa phương và tập trung 
hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhờ đó đã nâng 
cao năng suất, chất lượng, tạo được giá trị 
và sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh 
nghiệp, đã có 2.167 nhãn hiệu được xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp; 16 chỉ dẫn địa lý 
cho các sản phẩm đặc sản; 111 kiểu dáng 
công nghiệp được bảo hộ; 58 sáng chế/giải 
pháp hữu ích được cấp bằng sở hữu trí tuệ. 
Với mục tiêu, tăng cường quản lý nhà nước về 
thông tin, thống kê KH&CN toàn vùng đã tiếp 
nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN cho 949 nhiệm 
vụ; thu thập, xử lý và cập nhật thông tin cho 
625 nhiệm vụ đang tiến hành, 599 kết quả 
ứng dụng nhiệm vụ KH&CN được đưa vào cơ 
sở dữ liệu quốc gia về KH&CN. Hoạt động 
thẩm định công nghệ tiếp tục được quan tâm, 
đổi mới, chất lượng công tác thẩm định công 
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nghệ các dự án đầu được nâng cao, 13 cơ 
sở khoa học Chương trình phát triển kinh tế - 
xã hội, thẩm định công nghệ cho 122 dự án 
đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu 
tư công. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia thường xuyên được 
rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho phù 
hợp với yêu cầu thực tiễn và mức độ hài hòa 
với tiêu chuẩn quốc tế; hoạt động tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng đã góp phần tích cực 
trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, 
chống gian lận thương mại, bảo vệ quyền, lợi 
ích của người tiêu dùng và trật tự trong sản 
xuất kinh doanh; hầu hết các cơ quan, đơn 
vị hành chính đã xây dựng, chuyển đổi và áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn 
còn một số tồn tại, hạn chế: hoạt động nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ mới chỉ 
tập trung giải quyết một số vấn đề mang tính 
bức xúc trước mắt ở từng địa phương, thiếu 
tính liên kết vùng; thị trường KH&CN hình 
thành còn chậm, hoạt động đổi mới sáng tạo 

còn nhiều hạn chế, chưa thực sự phát huy 
được vai trò của các tổ chức trung gian trong 
việc kết nối cung - cầu công nghệ; một số sản 
phẩm có thế mạnh của vùng chưa được đầu 
tư phát triển thỏa đáng;…

Trong giai đoạn tiếp theo, hoạt động 
KHCN&ĐMST vùng TD&MNPB tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ 
triển khai hiệu quả các chương trình khoa học 
và công nghệ cấp quốc gia, trong đó doanh 
nghiệp giữ vai trò trung tâm, phục vụ thiết 
thực các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. 
Cùng với đó nghiên cứu các cơ chế, chính 
sách thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo; phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ; tăng cường liên kết vùng 
và hợp tác quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, 
KHCN&ĐMST phát triển vững chắc, thực sự 
trở thành động lực tăng trưởng, góp phần 
quyết định đưa vùng TD&MNPB trở thành 
vùng phát triển xanh, bền vững, toàn diện./.

Nguyễn Thảo 
Sở Khoa học và Công nghệ

GƯƠNG TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU 
TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2022 

Tôn vinh trí thức Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) là hoạt động được 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) 
tổ chức 5 năm 2 lần. Đây được xem như 
một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa 
nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi 
trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với 
trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ, ghi 

nhận và biểu dương trí thức thuộc hội thành 
viên có thành tích xuất sắc trong công tác 
tập hợp, đoàn kết, vận động và phát huy 
sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN, 
đóng góp quan trọng vào sự phát triển Liên 
hiệp Hội Việt Nam, góp phần xứng đáng vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 
Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Năm 2022, cả nước có 106 cá nhân 
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được vinh danh trí 
thức KH&CN tiêu 
biểu, trong đó có 50 
trí thức thuộc các liên 
hiệp hội địa phương, 
40 trí thức thuộc các 
hội ngành toàn quốc; 
68 người có học hàm, 
học vị từ phó giáo sư, 
tiến sĩ và tương đương 
trở lên, 02 Anh hùng 
Lao động. Tỉnh Điện 
Biên vinh dự có 01  
cá nhân được vinh 
danh là ông Lê Văn 
Quang - Phó Giám 
đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ.

Miệt mài làm 
việc, không ngừng say mê nghiên cứu suốt 
một chặng đường dài và cống hiến trọn vẹn 
tâm huyết, trí lực cho khoa học địa phương, 
ông Lê Văn Quang là chủ nhiệm của 02 đề 
tài khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu đạt 
kết quả và mang lại nhiều ứng dụng hiệu 
quả trong thực tiễn. Đề tài “Áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2000 vào 06 cơ quan hành chính 
nhà nước tỉnh Điện Biên” cung cấp cơ sở 
thực tế, phù hợp cho giai đoạn tổ chức triển 
khai diện rộng việc áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 
vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ 
thống quản lý hành chính nhà nước tỉnh 
Điện Biên. Đề tài “Xây dựng Hệ thống 
quản lý chất lượng phòng thử nghiệm theo 
tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” đã hình 
thành năng lực thử nghiệm cho Trung tâm 
Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 

phát huy hiệu quả dự án đầu tư trang thiết 
bị đo lường, thử nghiệm của tỉnh Điện Biên.

Với những cống hiến thiết thực, quan 
trọng và ý nghĩa trong công tác quản lý, 
nghiên cứu khoa học góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng phát triển địa phương, đất 
nước của mình, ông Lê Văn Quang vinh 
dự được lãnh đạo Bộ, tỉnh tặng thưởng 
nhiều danh hiệu cao quý như: Bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
năm 2011, 2012, 2014; Bằng khen của 
UBND tỉnh năm 2010, 2013, 2019; Huy 
hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển 
tỉnh Điện Biên”, Danh hiệu “Trí thức Khoa 
học và Công nghệ tiêu biểu năm 2022”  
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật  
Việt Nam”./.

Minh Quân 
Sở Khoa học và Công nghệ 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu “Trí thức Khoa học 
và Công nghệ tiêu biểu” cho ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.

Ảnh Minh Quân
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KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – ĐỘNG LỰC TĂNG 
NĂNG SUẤT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG

Ngày 11/01/2021, 
Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt 

Quyết định số 36/QĐ-TTg 
ban hành Kế hoạch tổng 
thể nâng cao năng suất 
dựa trên nền tảng khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng 
tạo giai đoạn 2021 - 2030 
(Quyết định số 36), trong 
đó đưa ra mục tiêu về xây 
dựng, triển khai kế hoạch 
nâng cao năng suất dựa 
trên nền tảng khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng 
tạo của các Tỉnh/thành 
phố. Với mục tiêu đưa năng 
suất trở thành động lực phát triển quan trọng 
trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc 
ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, 
công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, 
công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp 
với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn 
nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc 
gia, hỗ trợ doanh nghiệp trong nghiên cứu, 
đổi mới, chuyển giao và ứng dụng công nghệ 
để nâng cao năng suất; xây dựng, triển khai 
các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, kế 
hoạch nâng cao năng suất lao động, năng 
suất các nhân tố tổng hợp (TFP) dựa trên 
nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, cơ quan đầu mối theo dõi tình hình 

thực hiện Quyết định số 36, đã giao Viện 
Năng suất Việt Nam hỗ trợ các địa phương 
và đến nay, có khoảng 22 tỉnh, thành phố 
đã phê duyệt và bắt đầu thực hiện. Ngày 
01/7/2022, Viện Năng suất Việt Nam tổ 
chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo động lực tăng năng suất và 
tăng trưởng kinh tế bền vững” nhằm cung 
cấp thông tin, kiến thức, kinh nghiệm về 
các hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất,  
ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo.

Tham dự hội thảo có TS. Hà Minh 
Hiệp - Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng 
cục TCĐLCL; TS. Nguyễn Tùng Lâm - Phó 
Viện trưởng phụ trách Viện Năng suất Việt 
Nam; PSG.TS. Vũ Minh Khương - Giảng viên 
Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại 
học Quốc gia Singapore; TS. Cao Hoàng 

Toàn cảnh Hội thảo.
Ảnh: Nguyễn Hiền
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Long - Trưởng phòng Giải pháp quản lý và 
đổi mới sáng tạo, Viện Năng suất Việt Nam 
cùng với sự tham gia của các Giám đốc, Phó 
giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh 
thành phố.

Trong khuôn khổ hội thảo, chia sẻ về 
Chiến lược và giải pháp thúc đẩy tăng năng 
suất: kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào 
thực tế Việt Nam, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, 
Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Đại 
học quốc gia Singapore cho rằng, đại dịch 
Covid-19 đã làm cho tất cả quốc gia trên thế 
giới điêu đứng, tuy nhiên dân tộc nào sau đại 
dịch có thể vực lên được là một bài toán cần 
lời giải mà thế giới đang hướng đến và trong 
đó có Việt Nam.

Việt Nam được biết đến là có vị trí địa lý 
vô cùng chiến lược, với tốc độ phát triển như 
hiện nay việc “cất cánh” thành một quốc gia 
phát triển là một bài toán rất lớn và khó. 
Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng 
khoa học công nghệ và coi đó  là bước đột 
phá để phát triển. Có thể thấy con đường đi 
lên của các dân tộc đều bắt nguồn từ việc 
đầu tư vào khoa học kỹ thuật, kể đến những 
mô hình kinh điển để tham khảo như Hàn 
Quốc, Thái Lan, Philipin, mức độ GDP/đầu 
người sẽ tương ứng với mức đầu tư khoa học 
kỹ thuật, mức sáng tạo.

Trong giai đoạn đầu năng suất lao động 
có thể tăng trưởng khi chưa cần tập trung 
đầu tư vào khoa học công nghệ mà chỉ cần 
chuyển dịch nguồn lực, cơ cấu đất đai, con 
người, vốn vào lĩnh vực mới, có năng suất 
cao hơn như từ nông nghiệp sang lĩnh vực 
chế biến chế tạo, dịch vụ thì hiển nhiên năng 
suất lao động vẫn sẽ tăng lên tự nhiên mà 
chưa cần đến khoa học sáng tạo. Chính vì 
vậy, khoa học công nghệ vẫn có sự lép vế, 

chưa thấy rõ được vai trò. Đây được xem là 
bài toán thách thức được đặt ra trong giai 
đoạn tiếp theo, làm sao ngoài chuyển dịch 
cơ cấu vĩ mô như vậy có thể chuyển sang 
chuyển dịch cơ cấu thang giá trị.

Tại Hội thảo ông Hà Minh Hiệp, Phó 
Tổng cục trưởng-Phụ trách tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ về Chính 
sách quốc gia và triển khai kế hoạch nâng 
cao năng suất dựa trên khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh 
tế xã hội địa phương, theo Phó Tổng cục 
trưởng nhìn lai chặng đường 50 năm năng 
suất của Singapore có thể thấy, thứ làm nên 
thành công của quốc gia này chính là tư duy. 
Một quốc gia bị nhiều nước đô hộ, từ việc 
người lao động luôn có tư duy chống lại chủ 
thì họ thay đổi sang thái độ tích cực, thông 
qua việc người lao động và chủ cùng bắt tay 
với nhau trong công việc.

Phó Tổng cục trưởng cũng chia sẻ về 
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 
2021 - 2025. Ngày 12/11/2021, Quốc hội 
ban hành Nghị quyết số 31/2021/QH15 về 
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 
2021-2025. Trong đó chỉ tiêu chủ yếu đến 
năm 2025 của Nghị quyết đã chỉ rõ: tốc 
độ tăng năng suất lao động bình quân trên 
6,5%/năm, trong đó tốc độ tăng năng suất 
lao động ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo đạt 6,5-7%/năm, tốc độ tăng năng suất 
lao động của các vùng kinh tế trọng điểm và 
05 thành phố trực thuộc trung ương cao hơn 
tốc độ tăng năng suất lao động trung bình cả 
nước; nâng cao tỷ trọng đóng góp của khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào tăng 
trưởng, trong đó năng suất các nhân tố tổng 
hợp (TFP) đạt khoảng 45%GDP. Thu hẹp 
khoảng cách về năng lực cạnh tranh quốc 
gia với các nước trong nhóm ASEAN-4, đặc 
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biệt đối với các chỉ số về thể chế, cơ sở hạ 
tầng, nguồn nhân lực.

Cũng tại Hội thảo TS. Cao Hoàng Long 
- Trưởng phòng Giải pháp quản lý và đổi mới 
sáng tạo trình bày giới thiệu về Tiêu chuẩn 
ISO 56000. Đây là bộ tiêu chuẩn giúp các 
doanh nghiệp thiết lập được nền tảng để đổi 
mới trong doanh nghiệp của họ. Việc xây 
dựng một hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo 
tốt là điều rất quan trọng, không chỉ để tuân 

thủ mà còn đảm bảo rằng những ý tưởng 
tốt nhất luôn được nuôi dưỡng và thực hiện 
đúng cách. Ban tổ chức cũng dành thời gian 
cho Lễ trao chứng chỉ Chuyên gia Năng suất 
quốc tế - theo tiêu chuẩn của APO cho các 
chuyên gia năng suất quốc tế đầu tiên của 
Việt Nam./. 

Nguyễn Hiền
Sở Khoa học và Công nghệ

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Ngày 17/8/2022 tại 
thành phố Đà Nẵng 
Học viện Khoa học, 

Công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo tổ chức lớp bồi dưỡng 
“Nghiệp vụ quản lý nhà nước 
về khoa học và công nghệ tại 
địa phương”. Với mục tiêu: 
cung cấp những kiến thức, 
lý luận cơ bản về hoạt động 
khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo của ngành và 
địa phương. Tham dự lớp bồi 
dưỡng còn có 250 đại biểu 
là cán bộ lãnh đạo, chuyên 
viên quản lý hoạt động khoa 
học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo tại các sở, ngành và 
huyện trong cả nước.

Lớp bồi dưỡng được 
tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, trình độ 
chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý nhà 
nước về KH&CN và đổi mới sáng tạo của 
ngành và địa phương, kỹ năng nghiệp vụ trong 
việc quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ KH&CN cho cán bộ phòng chuyên 
môn; phổ biến, cập nhật hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành 
KH&CN; trao đổi, tháo gỡ các vấn đề khó 
khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà 
nước về KH&CN, tổ chức triển khai các hoạt 

Viện trưởng GVCC TS. Trần Hậu Ngọc trình bày nội dung về đánh 
giá trình độ công nghệ sản xuất hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp 
đổi mới chuyển giao công nghệ.

Ảnh: Ngô Hương
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động KH&CN ở địa phương cũng như tăng 
cường mối quan hệ phối hợp công tác với các 
phòng chuyên môn giúp UBND huyện, thành 
phố quản lý nhà nước về KH&CN và một số 
sở ban ngành trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được 
nghe các báo cáo viên trình bày một số nội 
dung như: Quản lý tài chính trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ; đánh giá tình hình 
công nghệ địa phương; đổi mới và quản lý đổi 
mới trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Qua tập huấn đã giúp cho các học viên 

nắm bắt được các vấn đề liên quan đến công 
tác quản lý nhà nước về KH&CN ở địa phương 
để áp dụng vào thực tiễn, là cơ hội để các học 
viên được hướng dẫn, ôn tập kiến thức; trao 
đổi, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan 
đến công tác quản lý nhà nước về KH&CN. 
Qua đó góp phần nâng cao chất lượng quản lý 
về KHCN và đổi mới sáng tạo tại địa phương 
trong thời gian tới. Kết thúc khóa học, học 
viên hoàn thành các nội dung đào tạo sẽ 
được cấp Giấy chứng nhận theo quy định./.

Ngô Hương 
Sở Khoa học và Công nghệ

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN “ĐẢM BẢO ĐO LƯỜNG TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN 
ĐO NHÓM 2 VÀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN”

Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-
UBND ngày 28/02/2020 của 
UBND tỉnh Điện Biên về việc 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề 
án “Tăng cường, đổi mới hoạt động 
đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và 
hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030” 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết 
định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 
của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14-15/9/2022 tại Hội 
trường tầng 3 Trung tâm Hội nghị tỉnh 
Điện Biên, Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Điện Biên đã chủ trì phối hợp 
với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội 
nghị tập huấn “Đảm bảo đo lường trong quản 
lý, sử dụng phương tiện đo nhóm 1, nhóm 2 và 
đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn”.

Tham dự hội nghị có 50 học viên đến từ 
34 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên. Tới dự và phát biểu khai 
mạc Hội nghị ông Lê Văn Quang - Phó Giám 
đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các 
học viên tham gia tập huấn cố gắng tiếp thu, 

Ông Lê Văn Quang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Ảnh: Lê Nhàn
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nghiên cứu kỹ các nội dung được 
phổ biến tại lớp tập huấn, hoàn 
thành đầy đủ các bài tập tình huống 
và thực hành theo từng chuyên đề.

Tại Hội nghị tập huấn, ông 
Phan Minh Hải - chuyên gia về đo 
lường đã giới thiệu nội dung của 02 
phần là đảm bảo đo lường trong 
quản lý, sử dụng phương tiện đo 
nhóm 1, nhóm 2 và đo lường đối 
với lượng của hàng đóng gói sẵn. 

Qua 02 ngày tập huấn đã cung 
cấp cho học viên các kiến thức về 
khái niệm và phân loại phương 
tiện đo; các yêu cầu cơ bản đối 
với phương tiện đo; yêu cầu cụ thể 
đối với phương tiện đo nhóm 1 và 
phương tiện đo nhóm 2; tổ chức 
hoạt động kiểm soát đo lường đối 
với phương tiện đo tại doanh nghiệp; khái 
niệm và phân loại hàng đóng gói sẵn; các yêu 
cầu cơ bản đối với hàng đóng gói sẵn; yêu cầu 
cụ thể đối với hàng đóng gói sẵn nhóm 1 và 
hàng đóng gói sẵn nhóm 2; yêu cầu kỹ thuật 
và đo lường đối với lượng của hàng đóng gói 
sẵn theo quy định tại Thông tư số 21/2014/
TT-BKHCN; công bố và chứng nhận đủ điều 
kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng 
đóng gói sẵn. Các đơn vị, doanh nghiệp cũng 
được hướng dẫn, trao đổi, giải đáp các nội 
dung liên quan đến phương tiện đo, biện pháp 
kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định 
phương tiện đo được sử dụng trong ngành y 
tế và về thực hiện đổi mới hoạt động đo lường 
bao gồm đo, thử nghiệm, kiểm tra trong sản 
xuất hàng đóng gói sẵn từ giai đoạn chuẩn 
bị sản xuất đến nghiệm thu và phân phối 
sản phẩm; nắm được thực trạng đo lường tại 
doanh nghiệp hiện nay, những vấn đề cần giải 
quyết.

Đây là những kiến thức quan trọng giúp 
cho doanh nghiệp tiết kiệm nguyên vật liệu, 

nhiên liệu, năng lượng sản xuất, nâng cao năng 
suất lao động và hiệu quả trong kiểm soát chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Đặc biệt, 
việc thực hiện tốt hoạt động đo lường còn giúp 
doanh nghiệp kiểm soát tốt môi trường, bảo 
đảm an toàn sức khỏe, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội 
nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, bền vững và 
cũng là những nội dung quan trọng giúp các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt và 
hiểu rõ hơn các quy định, yêu cầu bắt buộc 
của Nhà nước trong các văn bản quy phạm 
pháp luật về đo lường trong quản lý, sử dụng 
phương tiện đo nhóm 1, nhóm 2 và đo lường 
đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; đồng 
thời đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng cho 
doanh nghiệp và người tiêu dùng, đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Kết thúc hội nghị tập huấn các học viên 
hoàn thành đầy đủ các bài tập tình huống và 
đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận đã 
hoàn thành khóa tập huấn./.

Lê Nhàn 
Sở Khoa học và Công nghệ 

Ông Phan Minh Hải - Chuyên gia về đo lường tổ công tác 
đề án 996 giới thiệu các nội dung tại hội nghi tập huấn.

Ảnh: Lê Nhàn
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PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ, NGHỀ, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Trong bối cảnh thế 
giới càng bị chi phối 
bởi chiến tranh, dịch 

bệnh và môi trường thì 
con người ngày càng có xu 
hướng quay lại với các giá 
trị truyền thống, sử dụng 
các sản phẩm thủ công 
truyền thống và thân thiện 
với môi trường. Dự báo nhu 
cầu sử dụng các sản phẩm 
nhóm Nông nghiệp nông 
thôn (NNNT) ở thị trường 
nội địa gia tăng trong những 
năm tới, đặc biệt đối với các 
nhóm ngành hàng phục vụ 
trang trí và  xây dựng như: 
mộc gia dụng, sơn mài, 
gốm sứ, mây tre, cói….
và các mặt hàng chế biến 
nông lâm sản sạch, hữu cơ 
và sinh vật cảnh. Chính vì vậy, các làng nghề 
cần liên tục tăng cường sức cạnh tranh trên 
cơ sở đổi mới thiết bị, tối ưu hóa việc sử dụng 
nguồn nguyên liệu, nâng cao chất lượng, thiết 
kế mẫu mã...Đồng thời tăng cường công tác 
tuyên truyền, quảng bá để nâng cao nhận 
thức của người tiêu dùng về các sản phẩm 
NNNT trong thời gian tới. 

Phát triển ngành nghề nông thôn trong 
giai đoạn hiện nay đang là mối quan tâm 
chung của Đảng, Chính phủ, các địa phương 
và cộng đồng người dân nông thôn. Nghị quyết 
số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương 
Đảng ngày 16 tháng 6 năm 2022 nêu rõ cần 
phải: “Bảo tồn, phát triển các ngành nghề, 
làng nghề, dịch vụ nông thôn, du lịch cộng 

đồng, du lịch sinh thái. Đẩy mạnh thực hiện 
hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), gắn với bảo tồn và phát huy giá trị 
văn hoá truyền thống. Chú trọng đào tạo, tôn 
vinh nghệ nhân ở nông thôn. Xây dựng hạ 
tầng thương mại nông thôn đa dạng, đồng 
bộ, kết hợp hài hoà giữa thương mại truyền 
thống với thương mại hiện đại, phù hợp với 
từng địa bàn”.

Theo thống kê của Chi cục Phát triển 
nông thôn, trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên 
có khoảng 44 nghề và làng nghề hoạt động, 
nhưng chưa được công nhận. Trong đó, chủ 
yếu là nghề và làng nghề hoạt động sản xuất 
trong lĩnh vực dệt thổ cẩm, mây tre đan; sản 
xuất, chế biến, bảo quản nông - lâm - thủy 

Bà Lò Thị Vân, Giám đốc Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Pa Thơm giới 
thiệu các sản phẩm của nghề dệt thổ cẩm Lào tại bản Pa Xa Lào 
gồm: khăn trải bàn, khăn hoa, trang phục váy, áo, đệm ngồi... 

Ảnh: Hoàng Châu
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sản. Các làng nghề tập trung chủ yếu trên 
địa bàn huyện: Mường Chà; Tủa Chùa ; Điện 
Biên; TP. Điện Biên Phủ … Hình thức tổ chức 
sản xuất trong các nghề và làng nghề thông 
qua mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh 
doanh cá thể.

Tuy nhiên cũng còn rất nhiều khó khăn 
trong hoạt động của các nghề và làng nghề 
hiện nay như: 

Nhận thức còn có nhiều hạn chế về tầm 
quan trọng, vai trò, vị trí của việc phát triển 
nghề truyền thống, làng nghề trong cơ cấu 
lại nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới và 
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 
vùng, miền.

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, thiết bị, máy móc vào sản xuất, kinh 
doanh nghề truyền thống, làng nghề đang 
còn nhiều hạn chế, dẫn đến chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu 
của thị trường. Việc phát triển các sản phẩm 
nghề truyền thống, làng nghề phần nhiều còn 
mang tính tự phát, phân tán, thiếu tính bền 
vững, quy mô sản xuất nhỏ, tận dụng lao 
động và sản xuất trong không gian  các hộ gia 
đình là chủ yếu.

Còn bất cập trong việc phong tặng nghệ 
nhân, thợ giỏi cấp tỉnh làm cơ sở phong tặng 
nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Chưa 
có chế độ hỗ trợ nghệ nhân, thợ giỏi trong 
công tác đào tạo nghề, truyền nghề.

Công tác bảo tồn và phát triển làng nghề 
truyền thống còn chưa được quan tâm đúng 
mức, đã dẫn đến tình trạng nhiều làng nghề 
truyền thống có tính chất độc đáo, mang đậm 
bản sắc văn hóa dân tộc đang có nguy cơ mai 
một, thất truyền.

Địa hình, giao thông đi tới một số bản, 
làng có nghề truyền thống, làng nghề, làng 
nghề truyền thống hiện nay vẫn rất xa xôi, 
hiểm trở nên việc phát triển kinh tế, đẩy mạnh 

giao thương, quảng bá sản phẩm của ngành, 
nghề nông thôn, nghề truyền thống vẫn gặp 
nhiều khó khăn. Người dân chưa được tiếp 
cận nhiều tới các chính sách hỗ trợ phát triển 
ngành, nghề nông thôn, nghề truyền thống, 
làng nghề, làng nghề truyền thống; thiếu vốn 
mở rộng sản xuất, kinh doanh. Sản phẩm làm 
ra phần lớn có nguồn gốc từ thiên nhiên nên 
việc phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên còn  
rất lớn. 

Mặc dù tỉnh ta đã triển khai một số hoạt 
động để khuyến khích phát triển đa dạng các 
sản phẩm, làng nghề truyền thống như: quảng 
bá tại các sự kiện, hội chợ thương mại trong 
và ngoài tỉnh hay tập trung triển khai Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm OCOP nhằm phát 
triển phong phú các sản phẩm theo hướng 
hàng hóa. Tuy nhiên từ việc không tìm được 
đầu ra ổn định cho sản phẩm dẫn đến việc 
làng nghề hoạt động chưa hiệu quả hoặc hoạt 
động lay lắt, cầm chừng. Đây là khó khăn lớn 
nhất đối với sự phát triển của các nghề truyền 
thống, làng nghề. Đó cũng là ý kiến của ông 
Lò Văn Thoong - Giám đốc HTX Thổ cẩm Lào 
Na Sang II tại bản Na Sang II, xã Núa Ngam, 
huyện Điện Biên, tại buổi làm việc với Đoàn 
kiểm tra, đánh giá, thẩm định các tiêu chí xét 
công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng 
nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
năm 2022. Ông cho hay: trước khi có dịch 
Covid-19 thì thị trường tiêu thụ của HTX chủ 
yếu là thị trường nội địa (người dân có nhu 
cầu và khách du lịch tới tham quan) và xuất 
một phần sang thị trường Lào. Tuy nhiên, 
từ khi có dịch, các hoạt động kinh doanh, 
thương mại, xuất khẩu gần như bị đóng băng, 
HTX gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết 
đầu ra, thiếu vốn mở rộng kinh doanh.

Triển khai hoạt động xét công nhận nghề 
truyền thống, các làng nghề trên địa bàn 
tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
32/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về Quy 
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định công nhận, quản lý và 
phát triển nghề truyền thống, 
làng nghề, làng nghề truyền 
thống, ngành nghề nông thôn; 
Quyết định số 13/2020/QĐ-
UBND ngày 14/8/2020 của 
UBND tỉnh Điện Biên về việc 
sửa đổi, bãi bỏ một số điều 
của quy định ban hành kèm 
theo quyết định số 32/2019/
QĐ-UBND ngày 16/9/2019 
của UBND tỉnh Điện Biên. 

Thực hiện các quyết định 
trên: Sở NN&PTNT đã ban 
hành Kế hoạch số 1531/KH-
HĐXCN ngày 12/7/2022 của 
Hội đồng xét công nhận nghề 
truyền thống, làng nghề, làng 
nghề truyền thống về việc 
kiểm tra, đánh giá, thẩm định 
các tiêu chí công nhận nghề 
truyền thống, làng nghề, làng 
nghề truyền thống trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên năm 2022. Trên cơ sở 
làm việc với các UBND cấp huyện, cấp xã kết 
hợp với kiểm tra, đánh giá, thẩm định thực 
tế của Đoàn kiểm tra, đánh giá, thẩm định 
các tiêu chí xét công nhận nghề truyền thống, 
làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên năm 2022 (sau đây gọi 
là Đoàn kiểm tra) đối với 04 hồ sơ đề nghị 
xét công nhận (01 làng nghề, 03 nghề truyền 
thống) tại các địa phương: Thị xã Mường Lay, 
thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, 
huyện Nậm Pồ.

Đối với làng nghề làm bánh Khẩu Xén, 
bánh Chí Chọp tại bản Bắc II, xã Lay Nưa, thị 
xã Mường Lay, về cơ bản đã đáp ứng 03 tiêu 
chí gồm: “Có tối thiểu 20% tổng số hộ trên 
địa bàn tham gia một trong các hoạt động 
hoặc các hoạt động ngành nghề nông thôn 
theo quy định”; “Hoạt động sản xuất kinh 

doanh ổn định tối thiểu 02 năm liên tục tính 
đến thời điểm đề nghị công nhận” và tiêu chí 
“Đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường 
làng nghề theo quy định của pháp luật hiện 
hành”. Hồ sơ đề nghị xét công nhận làng 
nghề làm bánh Khẩu Xén, bánh Chí Chọp tại 
bản Bắc II, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 
phải bổ sung thêm phương án bảo vệ môi 
trường, thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ 
môi trường.

Đối với 03 hồ sơ đề nghị xét công nhận 
nghề truyền thống gồm: nghề truyền thống 
Dệt thổ cẩm, bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, 
huyện Điện Biên; nghề thêu chân váy, áo 
trang phục dân tộc Mông của bản Púng Pá 
Kha, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ là nghề 
truyền thống; nghề mây tre đan thuộc bản Nà 
Tấu 1, xã Nà Tấu là các nghề truyền thống 
đảm bảo các tiêu chí “Nghề đã xuất hiện tại 
địa phương từ trên 50 năm và hiện tại đang 

Chị em phụ nữ bản Bắc II, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay thực 
hiện cắt bánh Khẩu xén

Ảnh: Hoàng Châu
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tiếp tục phát triển tính đến thời điểm đề nghị 
công nhận”; tiêu chí “Nghề tạo ra những sản 
phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc”. Đối 
với tiêu chí Nghề gắn với tên tuổi của một 
hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng 
nghề”, mặc dù các nghệ nhân của nghề chưa 
có Bằng công nhận. Tuy nhiên, qua kiểm tra 
thực tế và được nhân dân trong bản xác minh, 
công nhận là người có tay nghề cao, sáng tạo, 
là nghệ nhân, về cơ bản những người dân 
này đã đạt đủ các tiêu chí về công nhận là 
nghệ nhân: được truyền nghề và học nghề từ 
ông bà, cha mẹ và làm nghề từ khi còn nhỏ 
nên thâm niên trong nghề đều trên 20 năm, 
kỹ xảo nghề nghiệp điêu luyện, đã tham gia 
truyền nghề, dạy nghề cho nhiều thế hệ con 
cháu trong bản; có phẩm chất đạo đức tốt, 
tận tụy với nghề, chấp hành đầy đủ quy định 
của pháp luật.

Việc xét công nhận làng nghề, nghề 
truyền thống hiện nay được các cấp chính 
quyền địa phương và người dân rất quan tâm 
và có nguyện vọng giữ gìn, bảo tồn và phát 
triển các nghề truyền thống; có đổi mới trong 

phát triển, quảng bá, cải tiến mẫu mã sản 
phẩm để phù hợp với nhu cầu của khách 
hàng, song vẫn giữ được những bản sắc văn 
hóa truyền thống của dân tộc. Xu hướng phát 
triển nghề, làng nghề truyền thống gắn với du 
lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch 
văn hóa lịch sử ngày càng nhiều.

Thời gian tới sẽ tiếp tục ưu tiên triển khai 
việc công nhận các làng nghề, nghề, làng 
nghề truyền thống. Duy trì và phát triển mở 
rộng quy mô, chủng loại sản phẩm của các 
làng nghề hiện có, không phát triển tràn lan 
làng nghề theo phong trào. Thông qua các 
chương trình, dự án và các chính sách hỗ 
trợ đầu tư máy móc, thiết bị, bao bì nhãn 
mác, xúc tiến thương mại đối với các nghề 
truyền và làng nghề. Tập trung phát triển mở 
rộng quy mô, chủng loại sản phẩm của các 
làng nghề gắn với xây dựng sản phẩm OCOP 
nhằm phát huy được giá trị mang lại từ các 
làng nghề./.

Hoàng Châu
Sở Khoa học và Công nghệ 

ĐIỆN BIÊN - TÁI HIỆN TRẬN CHIẾN LỊCH SỬ KÉO DÀI  39 NGÀY ĐÊM 
(30/3/1954 - 7/5/1954) BẰNG CÔNG NGHỆ 3D

Nhắc đến Ðiện Biên là nhắc đến miền 
đất của lịch sử, của những giá trị văn 
hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân 

tộc, là tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh, 
mà chủ yếu là các di tích lịch sử cách mạng. 
Tỉnh Điện Biên có tới 45 điểm di tích thành 
phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt 
Chiến trường Điện Biên Phủ nằm trải rộng ở 
khu vực lòng chảo thành phố Điện Biên Phủ, 
huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo, trong 
đó, một số điểm di tích được đưa vào phục 

vụ khách tham quan như Di tích Ðồi A1, Đồi 
D1, Hầm De Castries, Cầu Mường Thanh, Sở 
Chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ... Tham 
quan di tích Chiến trường Điện Biên Phủ là 
hành trình không thể thiếu mà mỗi du khách 
luôn mong muốn khi đặt chân lên mảnh đất 
Điện Biên Phủ anh hùng.

Nhắc đến Điện Biên, ai ai cũng nhớ đến 
Chiến thắng lịch sử “Lừng lẫy năm châu chấn 
động địa cầu” và một trong những trận chiến 
lịch sử hào hùng đó không thể không nhắc 
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đến trận chiến đấu kéo dài 39 ngày 
đêm trên Đồi A1 giữa quân đội nhân 
dân Việt Nam với quân đội của thực 
dân Pháp, Chiến thắng Điện Biên 
Phủ trên Đồi A1 đã được đánh dấu 
là mốc son chói lọi của Quân đội 
Việt Nam, là đợt tổng công kích  
đợt cuối cùng chiến dịch Điện Biên 
Phủ 1954 và quân đội ta giành 
chiến thắng. 

Từ các tư liệu, tài liệu lịch sử 
ghi chép lại và những hồi ký của các 
nhân chứng lịch sử đã từng sống và 
tham gia chiến đấu trên cứ điểm Đồi 
A1 và sự  hỗ trợ của công nghệ 4.0 
như công nghệ số hóa hình ảnh 3D, 
mô phỏng động, công nghệ thực tại 
ảo vào phục dựng và tái hiện lại trận 
chiến lịch sử hào hùng của dân tộc 
trên cứ điểm đồi A1.

Bên cạnh đó các hiện vật, khí 
tài mang dấu ấn, chiến tích lịch sử 
cũng được mô hình hoá cho phép 
người dùng thực hiện quan sát ở các góc độ 
khác nhau, phóng to hay thu nhỏ và tương 
tác với hiện vật.

Di tích đồi A1 cũng được tái hiện và mô 
hình hoá 3D với các hạng mục tiêu biểu như: 
hầm chỉ huy cứ điểm và hầm đại liên trên 
đỉnh đồi; lô cốt cây đa cụt ụ thằng người và 
10 lô cốt khác trong tổng số 37 lô cốt của 
địch; hai hầm chỉ huy của bộ đội ta; hố bộc 
phá và đường hầm đặt bộc phá; 1030 mét 
hào lộ thiên và 92 mét đường hào có nắp 
trong tổng số gần 4.000 mét đường hào của 
địch; 52 mét đường hào tiến công chiến đấu 
của quân ta; 7.155 mét vuông hàng rào và 
400 mét đường phản kích của địch… giúp 
người dùng không chỉ được ngắm nhìn một 
cách chân thực mà còn được “sống” trong di 
sản thông qua những tương tác thực tế. 

Cùng với việc mô hình hoá 3D thì việc 

khai thác lợi thế quảng bá hình ảnh trên môi 
trường số hoá cũng được tỉnh quan tâm, ứng 
dụng thông qua các nền tảng mạng xã hội như 
webside, nền tảng trực tuyến, các trang mạng 
xã hội… giúp khách du lịch không cần trực 
tiếp có mặt tại điểm vẫn được trải nghiệm đầy 
đủ các di tích một cách sống động và chân 
thực từ đó kích thích thị giác và tác động 
không nhỏ đến việc lựa chọn điểm đến của 
du khách.

Có thể thấy rằng, bằng việc khai thác 
ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào lĩnh 
vực văn hoá, lịch sử đã góp phần bảo tồn, tôn 
tạo, tái hiện và phát huy các giá trị của những 
di tích lịch sử cách mạng vào giáo dục truyền 
thống cách mạng cho các thế hệ trẻ và thúc 
đẩy phát triển du lịch của tỉnh nhà./.

Nguyễn Hương
Sở Khoa học và Công nghệ

Giao diện khởi động khi tham quan ảo trên Web
Ảnh: Nguyễn Hương
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HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH OCOP VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG  THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Ngày 09/9/2022 
Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn (NN&PTNT) tổ 
chức Hội nghị triển khai 
chương trình OCOP và 
chương trình phát triển 
du lịch nông thôn trong 
xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2021-2025. 
Hội nghị diễn ra cùng 
với các điểm cầu tham 
dự của Uỷ ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trên 
toàn quốc, hình thức tổ 
chức Hội nghị trực tuyến 
(qua phần mềm Zoom 
Cloudmettings) kết hợp 
với trực tiếp. Đến với 
hội nghị có các đại biểu 
của các bộ, ngành trung 
ương, các tỉnh thành phố 
trực thuộc trung ương, các Hội/Hiệp hội, 
doanh nghiệp… tham dự. 

Tại điểm cầu Điện Biên tới dự có đại diện 
lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Văn hoá - Thể thao 
và Du lịch, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, 
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa 
học và Công nghệ, Văn phòng điều phối nông 
thôn mới…; cùng đại diện Văn phòng điều 
phối nông thôn mới cấp huyện, thị xã, thành 
phố; đại diện một số chủ thể OCOP, chủ thể 

du lịch tiêu biểu.
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (gọi 

tắt là Chương trình OCOP) là chương trình phát 
triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy 
nội lực, thúc đẩy nâng cao giá trị sản phẩm 
thu thập của người dân, với mục tiêu cuối 
cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
của người dân khu vực nông thôn. Sau hơn 
04 năm triển khai Chương trình theo Quyết 
định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ, chương trình OCOP đã 
có sự lan toả mạnh mẽ, được triển khai đồng 

Đ/c Ngô Trường Sơn - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới 
Trung ương, phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh: Vũ Thủy
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bộ, rộng khắp, được tất cả các địa phương 
chủ động triển khai một cách hiệu quả và 
thành công, trở thành một giải pháp được ưu 
tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn 
với xây dựng nông thôn mới. Chương trình 
OCOP đã có những tác động tích cực, đậm 
nét đến phát triển kinh tế nông thôn như: góp 
phần khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, 
lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn 
hoá vùng miền để hình thành các sản phẩm 
OCOP tích hợp “đa giá trị”, gắn kết giữa phát 
triển nông nghiệp với dịch vụ, du lịch; thông 
qua chương trình, nhiều địa phương đã quy 
hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, 
phát triển các ngành nghề nông thôn, hình 
thành nhiều sản phẩm OCOP, gắn với vai 
trò như một “đại sứ”, chuyển tải những câu 
chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của 
vùng, miền; chương trình đã thúc đẩy hướng 
đi về phát triển kinh tế ở những vùng khó khăn 
và các nhóm yếu thế như: đồng bào dân tộc 
thiểu số, phụ nữ. Đặc biệt, thông qua chương 
trình OCOP, nhiều địa phương đã chủ động 
phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch 
nông thôn và điểm du lịch. Hiện nay các địa 
phương trên toàn quốc đã đánh giá và công 
nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch 
vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, trong 
đó nhiều vùng đã phát huy được lợi thế về 
điều kiện tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, văn 
hoá, làng nghề truyền thống để hình thành 
các điểm du lịch nông thôn đặc sắc như: 
miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu 
Long. Theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 
01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết 
định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm giai đoạn 2021-2025. Giải pháp về 
khoa học công nghệ là: đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học công nghệ, đổi mới hoàn thiện công 
nghệ chế biến quy mô nhỏ và vừa, đặc biệt là 
các sản phẩm OCOP đã được công nhận đạt 
sao; tăng cường chuyển giao ứng dụng công 

nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, kết nối 
thị trường, truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là 
ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học xã 
hội và nhân văn trong phát triển OCOP gắn 
với du lịch nông thôn, bảo tồn giá trị văn hoá 
bản địa; rà soát, xây dựng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn cho sản phẩm OCOP đáp ứng các quy 
định của thị trường trong nước và xuất khẩu, 
xây dựng nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ 
sản xuất và hoạt động giám sát, đánh giá sản 
phẩm OCOP; thúc đẩy áp dụng các giải pháp 
về bảo hộ và khai thác hiệu quả giá trị tài 
sản trí tuệ (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, 
nhãn hiệu chứng nhận) cho sản phẩm OCOP, 
đặc biệt là các sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

Phát triển du lịch nông thôn là một trong 
những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên cơ 
sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp 
sang phát triển kinh tế nông thôn. Phát triển 
du lịch nông thôn theo hướng bền vững, bao 
trùm và đa giá trị, phù hợp với nhu cầu thị 
trường trên cơ sở sử dụng hiệu quả bảo tồn 
và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, 
làng nghề, các hoạt động nông nghiệp và 
môi trường sinh thái đặc trưng vùng miền, 
gắn với chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo. 
Phát huy vai trò chủ thể của người dân và 
cộng đồng, thúc đẩy sự tham gia tích cực 
và chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã, 
tổ chức kinh tế khác vào phát triển kinh tế 
du lịch nông thôn, thông qua các hình thức 
liên kết chuỗi giá trị du lịch hiệu quả. Theo 
Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 
của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê 
duyệt Chương trình phát triển du lịch nông 
thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025. UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương tổ chức thực hiện: Các địa 
phương có điều kiện phát triển du lịch nông 
thôn xây dựng đề án, chương trình hoặc kế 
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hoạch phát triển du lịch nông thôn phù hợp 
với định hướng xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn và các quy hoạch liên quan, ưu tiên 
phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng và cơ sở 
vật chất kỹ thuật tại các điểm du lịch nông 
thôn; đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn 
gắn với phát huy các giá trị độc đáo của từng 
vùng miền, địa phương; triển khai thực hiện 
và bố trí nguồn vốn đối ứng từ Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 
và lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ 
phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng và cơ sở vật 
chất kỹ thuật du lịch cho điểm du lịch nông 
thôn; đề xuất phê duyệt và triển khai mô hình 
thí điểm thuộc Chương trình hỗ trợ từ ngân 
sách trung ương, hỗ trợ kinh phí phê duyệt và 
triển khai các mô hình phát triển du lịch nông 
thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa 
bàn; triển khai các chương trình đào tạo, tập 
huấn, nâng cao năng lực cho lao động du lịch 
nông thôn, tăng cường quảng bá, giới thiệu 
các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn; tổ 
chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả 
triển khai chương trình trên địa bàn, định kỳ 
hàng năm hoặc đột xuất báo cáo về tình hình 
phát triển du lịch nông thôn trong Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Triển khai thực hiện chương trình, tỉnh 
Điện Biên cũng đã đạt được những kết quả 
cụ thể: Toàn tỉnh có 44 sản phẩm được 
chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh (trong 
đó 02 sản phẩm đạt 4 sao, 42 sản phẩm 
đạt 3 sao), các sản phẩm OCOP đã cung 
cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh; 09 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới có sản phẩm được 
chứng nhận sản phẩm OCOP gồm: xã Sam 
Mứn, Thanh Yên, Thanh An, Noong Hẹt, Pom 
Lót, Noong Luống - huyện Điện Biên, xã Lay 
Nưa - thị xã Mường Lay, xã Nà Tấu - thành 
phố Điện Biên Phủ, xã Chà Nưa - huyện Nậm 

Pồ, các sản phẩm OCOP của 09 xã cũng đã 
cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh; 
83 thôn, bản được công nhận thôn, bản nông 
thôn mới và thôn, bản nông thôn mới kiểu 
mẫu. Đến hết quý II năm 2022 toàn tỉnh đã 
huy động được 250 tỷ đồng (trong đó, nhân 
dân đã đóng góp hơn 3.095,6 triệu đồng 
bằng ngày công và hiện vật quy đổi) để thực 
hiện Chương trình, tiếp tục duy trì và giữ vững 
21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Cơ sở 
hạ tầng nông thôn, tiếp tục được đầu tư cải 
tạo, nâng cấp tạo bộ mặt khang trang hơn và 
từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển sản 
xuất, dân sinh. Kinh tế nông thôn có bước 
tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp hàng hoá 
liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành và 
phát triển, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần 
nâng cao giá trị thu nhập cho người dân nông 
thôn. Các lĩnh vực về giáo dục có sự phát 
triển cả về quy mô và chất lượng, y tế cơ sở 
nâng cao chất lượng, đời sống văn hoá ở nông 
thôn, vệ sinh môi trường ở nông thôn được cải 
thiện, hệ thống chính trị được củng cố và tăng 
cường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã 
hội được giữ vững.

Tại hội nghị các đại biểu đến dự được 
trải nghiệm qua phóng sự về “Sản phẩm 
OCOP, phát triển ngành nghề và du lịch nông 
thôn bền vững” do Văn phòng điều phối NTM 
Trung ương cung cấp, các bài phát biểu tham 
luận, những kinh nghiệm của chính quyền địa 
phương các tỉnh chia sẻ tại Hội nghị được đại 
diện các đơn vị dự hội nghị tiếp thu, trao đổi, 
áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo thêm 
ý tưởng về triển khai chương trình OCOP và 
chương trình phát triển du lịch nông thôn 
trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, 
phù hợp bền vững, thúc đẩy nền kinh tế các 
địa phương nước ta ngày càng phát triển./.

Vũ Thủy
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn  

Đo lường Chất lượng
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Giáo dục truyền 
thống cách mạng 
là nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên để thế 
hệ trẻ hiểu, nắm chắc các 
kiến thức lịch sử của dân 
tộc, bồi đắp lý tưởng cách 
mạng, lòng biết ơn, tri ân 
các anh hùng của dân tộc. 

Trong chuỗi hoạt 
động kỷ niệm 75 năm 
Ngày Thương binh Liệt sỹ 
(27/7/1947 - 27/7/2022) 
diễn ra từ ngày 13 - 26/7, 
17 đoàn viên thanh niên 
thuộc Chi Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Sở Khoa học và 
Công nghệ đã phối hợp 
cùng với Đoàn Khối Cơ 
quan và Doanh nghiệp tỉnh 
tổ chức dâng hương và thay 
lọ hoa lụa trên các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa 
trang Liệt sỹ Độc Lập. Tiếp đó, Đoàn tham 
gia dâng hương và dọn dẹp Khu tưởng niệm 
Hồ Chủ Tịch tại nhà tưởng niệm đồi di tích 
E2 và Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện 
Biên Phủ.

 Cũng trong chuỗi hoạt động, ngày 
26/7/2022 Chi đoàn đã phối hợp với Chi 
đoàn các sở trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm 
hỏi, tặng quà cho 02 gia đình chính sách trên 
địa bàn thành phố và tối cùng ngày tổ chức 
dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang 
Liệt sỹ A1.

Tại các “địa chỉ đỏ” đoàn viên, thanh 
niên được cảm nhận rõ hơn về cuộc sống, 

chiến đấu của các chiến sỹ, người dân năm 
xưa, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước 
nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay với các thế 
hệ đi trước. 

Các hoạt động là dịp để mỗi cán bộ, 
đoàn viên thanh niên tưởng nhớ, tôn vinh, tri 
ân những cống hiến vĩ đại của các anh hùng 
liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và dân tộc, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc 
đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, 
tạo tinh thần thi đua sôi nổi, góp phần thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh 
tế - xã hội của tỉnh./.

Nguyễn Hương
Sở Khoa học Công nghệ

TUỔI TRẺ NGÀNH KHOA HỌC HƯỚNG VỀ

“ĐỊA CHỈ ĐỎ”

Tập thể Liên Chi đoàn cùng đại diện UBND phường Noong Bua 
trao tặng quà và thăm hỏi gia đình mẹ liệt sỹ Bùi Thị Vừng.

Ảnh: Nguyễn Hương
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GIỚI THIỆU MỘT SỐ THÔNG TƯ MỚI QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
CHO NHÓM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN Quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về 
duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn 
đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường.

Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành Thông tư số 
04/2022/TT-BKHCN Quy định định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và 
sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; 
xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, 
thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường. 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
15 tháng 7 năm 2022.

Thông tư này quy định 31 (ba mươi 
mốt) định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về 
duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn 
đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường.

2. Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN Quy 
định Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ 
thông tin, thống kê, thư viện KH&CN

Ngày 31 tháng 5 năm 2022 Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 
06/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh 
tế - kỹ thuật các dịch vụ thông tin, thống kê, 
thư viện KH&CN. Thông tư này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022.

Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ 
thông tin, thống kê, thư viện KH&CN quy định 
tại Thông tư này được xây dựng trên cơ sở 46 

quy trình thực hiện dịch vụ tương ứng đã được 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung định 
mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các hao phí 
về lao động, về nguyên vật liệu và về máy móc 
thiết bị sử dụng để hoàn thành việc thực hiện 
một dịch vụ, trong đó:

1. Hao phí lao động là thời gian lao động 
trực tiếp và gián tiếp cần thiết của các cấp 
bậc lao động bình quân để hoàn thành việc 
thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công trong 
lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN.

Mức hao phí của lao động trực tiếp được 
tính bằng công, mỗi công tương ứng với 8 giờ 
làm việc.

Mức hao phí của lao động gián tiếp (quản 
lý, phục vụ) tính theo tỷ lệ phần trăm (%) của 
hao phí lao động trực tiếp quy định tại định 
mức kinh tế - kỹ thuật tương ứng ban hành 
kèm theo Thông tư này;

2. Hao phí nguyên vật liệu là các loại vật 
liệu cần thiết được sử dụng trực tiếp để hoàn 
thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp 
công trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện 
KH&CN. Mức hao phí trong định mức được tính 
bằng số lượng từng loại vật liệu cụ thể;

3. Hao phí máy móc, thiết bị là các loại 
máy móc, thiết bị được sử dụng trực tiếp để 
hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự 
nghiệp công trong lĩnh vực thông tin, thống 
kê, thư viện KH&CN. Mức hao phí trong định 
mức được tính bằng ca làm việc, mỗi ca tương 
ứng với 8 giờ làm việc.

3. Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN về 
quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản 
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lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
Nhà nước

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Thông tư số 07/2022/TT-
BKHCN về quy định định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 
chính Nhà nước. Theo đó, Thông tư quy định 
sáu (06) định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản 
lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 (sau đây gọi tắt là định mức) 
(Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu 
vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ 
thống hành chính nhà nước), bao gồm:

1. Định mức vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước cấp bộ, ngành tại Phụ lục I ban hành 
kèm theo Thông tư;

2. Định mức vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước cấp tổng cục, cục trực thuộc bộ và 
tương đương tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư;

3. Định mức vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước UBND cấp tỉnh Phụ lục III ban hành 
kèm theo Thông tư;

4. Định mức vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan ngành dọc 
cấp cục đóng tại địa phương trực thuộc bộ, 
ngành và tương đương Phụ lục IV ban hành 
kèm theo Thông tư;

5. Định mức vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước cấp Chi cục hoặc tương đương trực 

thuộc cơ quan cấp Sở, cấp cục trên địa bàn 
tỉnh, cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND 
cấp huyện Phụ lục V ban hành kèm theo 
Thông tư;

6. Định mức vào hoạt động của các cơ 
quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 
nước UBND cấp xã Phụ lục VI ban hành kèm 
theo Thông tư.

Thông tư ngày có hiệu lực từ ngày 
15/7/2022.

4. Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN 
ngày 06/6/2022 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ Quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, 
sự cố hạt nhân.

Ngày 06 tháng 6 năm 2022 Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã Ban hành Thông tư số 
08/2022/TT-BKHCN Quy định Định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự 
cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá 
nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo 
bức xạ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 22 tháng 7 năm 2022.

Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật 
thực hiện theo quy định tại Điều 14 Thông 
tư số 21/2019/TT-BKHCN, bao gồm các định 
mức thành phần về lao động, thiết bị, vật tư.

1. Định mức lao động
Định mức lao động áp dụng quy định tại 

Điều 15 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN, 
bao gồm định mức lao động trực tiếp (thực 
hiện) và lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ).

2. Định mức thiết bị
Định mức thiết bị áp dụng quy định tại 

Điều 16 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN.
a) Đơn vị tính bằng ca (mỗi ca tính bằng 

08 giờ).
b) Thời hạn sử dụng thiết bị và thiết bị 

phụ trợ áp dụng quy định tại Thông tư số 
45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ 
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quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố 
định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản 
cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp 
quản lý không tính thành phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp.

3. Định mức vật tư
a) Định mức vật tư áp dụng quy định tại 

Điều 17 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN.
b) Một số vật tư, thiết bị thực hiện dịch 

vụ ứng phó và xử lý sự cố chỉ sử dụng 01 
(một) lần, không sử dụng lại để bảo đảm an 
toàn bức xạ và hạt nhân.

4. Nội dung và định mức cho công tác 
chỉ đạo, điều hành và thường trực ứng phó và 
xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân áp dụng 
quy định tại Thông tư số 85/2020/TT-BTC 
ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh 
phí phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo Trung 
ương về phòng, chống thiên tai và Ban chỉ 
huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn các cấp.

Định mức huấn luyện, diễn tập ứng phó 
sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân áp dụng theo 
quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này.

5. Thông tư số 12/2022 TT-BKHCN quy 
định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về 
thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng.

Ngày 15/8/2022, Bộ Khoa học và Công 
nghệ ban hành Thông tư số 12/2022 TT-
BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Theo đó, Thông tư 12/2022/TT-BKHCN 
quy định 03 nhóm định mức kinh tế - kỹ 
thuật (KT-KT) dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
NSNN về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh 
vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Định mức KT-KT về khai thác, sản xuất 
tin bài, biên tập, xuất bản cho tạp chí điện tử, 

tạp chí giấy, Cổng thông tin điện tử Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

Định mức KT-KT về khai thác, sản xuất 
tin bài, biên tập xuất bản cho tạp chí điện tử, 
tạp chí giấy: định mức áp dụng tương ứng theo 
quy định tại Thông tư 18/2021/TT-BTTTT .

Định mức KT-KT về cổng thông tin điện 
tử Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 
định mức áp dụng tương ứng theo quy định 
tại Thông tư 06/2022/TT-BKHCN .

- Định mức KT-KT về cập nhật thông tin 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng tại Phụ lục I kèm 
theo Thông tư 12/2022.

- Định mức KT-KT về quản lý thông tin tư 
liệu chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng tại Phụ lục II kèm theo 
Thông tư 12/2022.

Thông tư 12/2022/TT-BKHCN có hiệu 
lực từ ngày 01/10/2022.

6. Thông tư số 13/2022/TT-BKHCN 
ngày 15/9/2022 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 
cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải 
thưởng chất lượng quốc gia.

Ngày 15/9/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã ký ban hành Thông 
tư số 13/2022/TT-BKHCN quy định định 
mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối 
với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia 
(gọi tắt là Thông tư), gồm các nội dung chính 
như sau:

Thứ nhất, nội dung định mức kinh tế 
- kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Điều 
14 Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 
18/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ 
quy định quy trình xây dựng định mức kinh 
tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý 
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nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, bao 
gồm các định mức thành phần như sau:

Một là, định mức lao động là mức tiêu 
hao lao động cần thiết của người lao động 
theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành 
việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công 
đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây 
dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng 
tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp 
dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 
vực, tiêu chuẩn nước ngoài và hoạt động giải 
thưởng chất lượng quốc gia theo quy định. 
Định mức lao động = Định mức lao động trực 
tiếp (thực hiện) + Định mức lao động gián 
tiếp (quản lý, phục vụ).

Hai là, định mức máy móc, thiết bị là 
thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại 
máy móc, thiết bị để hoàn thành một dịch vụ 
sự nghiệp công xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; 
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây 
dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn 
áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 
nước ngoài; hoạt động giải thưởng chất lượng 
quốc gia do cơ quan có thẩm quyền quy định, 
đơn vị tính là ca.

Ba là, định mức vật tư là mức tiêu hao 
từng loại nguyên, nhiên vật liệu, vật tư cần 
thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch 
vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, 
tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban 
hành. Tỷ lệ thu hồi vật tư áp dụng Thông tư 
số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao 
mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước 
giao cho doanh nghiệp quản lý không tính 
thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 
căn cứ vào thực tế đã thực hiện các năm gần 
đây của từng loại vật tư tiêu hao cần thiết để 
hoàn thành các bước công việc.

Thứ hai, tổng định mức, áp dụng định 
mức gồm:

Một là, định mức kinh tế-kỹ thuật dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước đối với hoạt động xây dựng tiêu chuẩn 
quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham 
gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, 
hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, 
tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và 
hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia ban 
hành kèm theo Thông tư này là mức tối đa 
các chi phí, tiêu hao các yếu tố về lao động, 
thiết bị và vật tư để hoàn thành một đơn vị 
sản phẩm hoặc một khối lượng công việc đạt 
được do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Hai là, định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 
nước phục vụ xây dựng dự toán và đơn giá 
cho dịch vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; 
xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây 
dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng 
dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và 
hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia có 
sử dụng kinh phí theo phương thức do nhà 
nước đặt hàng, giao nhiệm vụ sử dụng nguồn 
ngân sách nhà nước.

Thứ ba, các cơ quan, tổ chức xây dựng 
tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ 
thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; 
phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc 
gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước 
ngoài và hoạt động giải thưởng chất lượng 
quốc gia, căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật; điều 
kiện, tình hình thực tế cơ quan, tổ chức, địa 
bàn để áp dụng toàn bộ hoặc từng phần định 
mức ban hành kèm theo Thông tư này, trừ 
trường hợp có quy định khác.

Thông tư gồm có 08 điều, 05 phụ lục và 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2022 
(nội dung chi tiết xem tại Thông tư số 
13/2022/TT-BKHCN)./.

Hoài Linh
Sở Khoa học và Công nghệ 
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KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 
VÀ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2022

Ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày 
chuyển đổi số quốc gia và là ngày 
Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên. Hưởng 

ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh 
năm 2022 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 
số 2966/KH-UBND ngày 15 tháng 9 năm 
2022 tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 
Chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh năm 
2022 với mục đích lan toả và thu hút sự 
ảnh hưởng tích cực của cả hệ  thống chính 
trị và toàn xã hội đối với công cuộc chuyển 
đổi số của tỉnh, hướng tới mục tiêu phục vụ 
hiệu quả cao nhất cho người dân và doanh 
nghiệp, góp phần nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý 
của chính quyền các cấp và chất lượng cuộc 
sống của người dân, thúc đẩy phát triển kinh 
tế, đảm bảo an sinh và công bằng xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển 
đổi số quốc gia và của tỉnh được tổ chức thực 
hiện một cách thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, 
tiết kiệm, đảm bảo mục đích, ý nghĩa, tinh 
thần cũng như chủ đề năm 2022 là “Chuyển 
đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một 
cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

1. Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng các nội dung trọng tâm Quyết định 
số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về Ngày chuyển đổi số quốc 
gia; Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 
15/9/2022 của UBND tỉnh về Ngày chuyển 
đổi số tỉnh Điện Biên và các hoạt động hưởng 
ứng Ngày chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 
Bằng các hình thức đưa các tin, bài tuyên 
truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 
kênh hành chính công của tỉnh; các chuyên 
trang, chuyên mục, kênh thông tin trên 

nền tảng các mảng xã hội (Fanpage, Zalo, 
Youtube) của Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh; cổng/trang thông 
tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh.

- Tuyên truyền cổ động trực quan và lưu 
động (băng zôn, khẩu hiệu, cờ, phướn, xe loa 
cổ động,…) về Ngày chuyển đổi số tại một số 
tuyến đường chính.

- Các cửa hàng điện tử, siêu thị điện máy 
treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày 
chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh phù hợp 
với quy định của pháp luật.

- Nhắn tin tuyên truyền đền các thuê bao 
di động trên địa bàn tỉnh.

2. Các hoạt động hưởng ứng Ngày 
chuyển đổi số năm 2022

- Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người 
dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số: 
hướng dẫn người dân đăng ký, đăng nhập, sử 
dụng dịch vụ công trực tuyển; cài đặt, đăng 
ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên 
ứng dụng VneID; kỹ năng sử dụng các nền 
tảng số; các kỹ năng liên quan đến thương 
mại điện tử, sàn thương mại điện tử; hướng 
dẫn học sinh và gia đình học sinh sử dụng 
các chương trình học trực tuyến,…

- Thúc đẩy mua sắm trực tuyến tại các 
sàn thương mại điện tử (vỏ sò, Postmart): 
đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về sàn 
thương mại điện tử (vỏ sò, Postmart). Phối 
hợp triển khai chương trình khuyến mãi, 
chính sách giảm giá đối với đơn hàng cho 
khách hàng khi mua sắm trực tuyến,…tổ 
chức vận động các chủ thể có gian hàng trên 
sàn thương mại điện tử triển khai các chương 
trình khuyến mại, tặng quà,…nhằm thu hút 
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khách hàng tham gia đặt mua sản phẩm trên 
sàn thương mại điện tử.

- Thúc đẩy sử dụng sản phẩm, dịch 
vụ số: tổ chức các gian hàng giới thiệu sản 
phẩm chuyển đổi số của doanh nghiệp; tặng 
quà cho khách hàng có nhu cầu trải nghiệm 
giải pháp chuyển đổi số; khuyến mại đối với 
khách hàng mua các giải pháp chuyển đổi số; 
tổ chức phát động một số cơ chế, chính sách 
khuyến mại, khuyến khích người tiêu dùng sử 
dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp 
cung cấp (tặng tháng cước dịch vụ, tặng 10% 
thẻ cào, tặng quà cho khách hàng thứ 01, 
10, 101, 1010…) phù hợp với quy định của 
pháp luật.

- Thúc đẩy sử dụng ngân hàng số: tuyên 
truyền về các lợi ích, tiện ích và tính an toàn 
khi sử dụng ngân hàng số tới khách hàng và 
các tầng lớp nhân dân. Tổ chức khuyến mại, 
khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản 
phẩm, dịch vụ ngân hàng số như: tặng các 
mã giảm giá khi khách hàng thực hiện thanh 
toán bằng cách quét mã trên ứng dụng ngân 
hàng số; tích điểm khách hàng thân thiết khi 
có giao dịch thanh toán trên ứng dụng số,…

- Tổ chức Hội nghị diễn đàn chuyển đổi 
số: giới thiệu các nền tảng, giải pháp chuyển 
đổi số trên địa bàn tỉnh; khái quát về “Chuyển 
đổi số trong tình hình mới và vai trò của thanh 
niên trong chuyển đổi số” tại tỉnh Điện Biên; 
thông tin các chủ trương, chính sách của 
tỉnh về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 
hiện đại, công nghệ cao trong sản xuất nông 
nghiệp; giới thiệu một số mô hình chuyển dổi 
số trong nông nghiệp của thanh niên,….

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ 
chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển 
khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, 
thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030. Chuyển đổi số là cuộc cách 
mạng của toàn dân, nâng cao nhận thức của 
người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và 
lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham 
gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành 
động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của 
toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển 
đổi số. Mỗi người dân phải trở thành công 
dân số thì Chuyển đổi số mới thành công./.

Trần Thơm
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN

HỘI NGHỊ DIỄN ĐÀN NÔNG NGHIỆP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁ TRỊ LÚA GẠO CÁNH ĐỒNG MƯỜNG THANH

Ngày 16/9/2022, tại TP. Điện Biên 
Phủ, Trung tâm Khuyến nông quốc 
gia cùng Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên 

tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng - giá 
trị lúa gạo trên cánh đồng Mường Thanh, 
tỉnh Điện Biên”.

Điện Biên là tỉnh Trung du miền núi phía 
Bắc là vùng có quỹ đất lớn, đa dạng về khí hậu 
và địa hình, xen lẫn các dãy núi là các thung 
lũng với những tiểu vùng khí hậu rất khác 
nhau đặc biệt là cánh đồng rộng lớn Mường 

Thanh tạo nên các sản phẩm lúa gạo đặc sản 
được nhiều người tiêu dùng biết đến như Bắc 
Thơm 7 Điện Biên, Séng Cù, Hana112.

Giai đoạn 2017-2021, ngành Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế 
hoạch phát triển trong điều kiện có những 
thuận lợi cơ bản, song cũng là giai đoạn  đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn:

 (1) toàn tỉnh đã phát sinh 03 đợt dịch 
COVID-19 với nhiều ca mắc mới trong cộng đồng; 

(2) tác động bất lợi của thời tiết như: 
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rét đậm, rét hại, hạn hán, mưa 
đá, dông lốc….; 

(3) giá cả vật tư như thức 
ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc 
BVTV tăng cao,.... gây ảnh 
hưởng không nhỏ đến sản xuất 
lúa, gạo. 

Với sự quan tâm, hỗ trợ 
của Bộ, ngành TW; sự lãnh 
đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, 
kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, 
UBND tỉnh, sự vào cuộc của 
hệ thống chính trị, cấp ủy, 
chính địa phương và các tổ 
chức đoàn thể; nông dân các 
dân tộc trong tỉnh hăng hái 
thi đua lao động sản xuất; 
sự nỗ lực vượt qua khó khăn 
của cộng đồng doanh nghiệp 
và nông dân duy trì sản xuất lúa gạo, cung 
cấp đầy đủ lương thực, tiếp tục xuất bán một 
phần gạo chất lượng ra ngoài tỉnh. 

Kết quả đạt được 
Tổng sản lượng lúa năm 2021 ước 

đạt 200.196,9 tấn, tăng 12,4% với năm 
2017 và đạt 103,36% kế hoạch năm, cụ 
thể như sau:

- Lúa Đông xuân: diện tích gieo cấy ước 
đạt 9.916,2 ha, tăng 9,2% so với năm 2017, 
đạt 103,36% kế hoạch năm; sản lượng ước 
đạt 59.998,6 tấn, tăng 12,7% so với năm 
2017, đạt 103,6% kế hoạch năm. 

- Lúa Mùa: diện tích gieo cấy ước đạt 
20.138,1 ha, tăng 13,08% so với năm 
2017, đạt 102% kế hoạch năm; sản lượng 
ước đạt 105.063,1 tấn, tăng 15,5% so với 
năm 2017, đạt 102,4% kế hoạch năm. 

- Lúa Nương: diện tích gieo cấy ước đạt 
23.755,5 ha, tăng 2% so với năm 2017, đạt 
102,3% kế hoạch năm; sản lượng ước đạt 
35.135,2 tấn, tăng 3,5% so với năm 2017, 
đạt 101,3% kế hoạch năm.

*Đánh giá chung:  sản xuất lúa của tỉnh 
tiếp tục duy trì hiệu quả, sản xuất chú trọng 
áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất, 

sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm gạo. 
Sản phẩm gạo thị trường tiêu thụ chủ yếu 

trong tỉnh, một số đã xuất đi các tỉnh (khoảng 
40-45% sản lượng) Nam Định, Hà Nội, Hà 
Nam, Ninh Bình, Sơn La, Lai Châu..., giá cả 
tương đối ổn định. 

Trong những năm qua Sở nông nghiệp  
và phát triển nông thôn đã chủ động, tích cực 
trong chỉ đạo sản xuất lúa, chú trọng tuyên 
truyền hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ 
kỹ thuật, chủ động giám sát dịch, bệnh, tăng 
cường điều tra, phát hiện, xử lý sớm nên đã 
giảm thiểu thiệt hại cho người sản xuất; công 
tác thủy lợi đã làm tốt nhiệm vụ điều tiết 
nước phục vụ sản xuất; tăng cường chỉ đạo và 
thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp cấp bách 
trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên 
tai góp phần giảm thiểu thiệt hại trong sản 
xuất. Tiếp tục chú trọng việc kiểm soát, cung 
ứng giống trên địa bàn tỉnh; duy trì việc khảo 
nghiệm giống mới có năng suất, chất lượng 
cao, khả năng chống chịu sâu bệnh, chịu 
hạn… tốt, phù hợp với tập quán canh tác của 
địa phương để đưa vào sản xuất. Liên kết sản 
xuất được chú trọng và đẩy mạnh phát triển. 
Các doanh nghiệp, HTX liên kết sản xuát, đầu 
mối thu mua tiêu thụ, góp phần ổn định trên 

Ban cố vấn trả lời các câu hỏi cho nông dân tại diễn đàn
Ảnh: Khắc Tân
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thị trường, tạo niềm tin 
trong sản xuất lúa của 
nông dân. 

Một số tồn tại,  
hạn chế

Lượng giống gieo 
vãi, lượng phân bón vô 
cơ người dân sử dụng 
còn cao; tình trạng sử 
dụng thóc thịt, giống 
không rõ nguồn gốc để 
gieo cấy vẫn diễn ra, 
mô hình tích tụ, tập 
trung ruộng đất sản 
xuất hàng hóa quy mô 
lớn đạt kết quả còn 
thấp. 

Trong phòng chống 
vi sinh vật gây hại nông 
dân chưa áp dụng triệt 
để các biện pháp canh 
tác; tình trạng phun 
phòng trừ một đối 
tượng nhiều lần trên cùng một diện tích và 
phun phối trộn nhiều loại thuốc/lần phun vẫn 
còn xảy ra.

Khâu chế biến, bảo quản  vẫn là khâu 
yếu nhất đối với sản xuất lúa gạo của tỉnh 
Điện Biên; chưa có cơ sở bảo quản, chế biến 
đồng bộ, quy mô cơ sở nhỏ. 

Hoạt động xúc tiến thương mại nông, 
lâm, thủy sản còn hạn chế. Liên kết giữa các 
tác nhân trong chuỗi giá trị để thúc đẩy cơ 
giới hóa, ứng dụng công nghệ cao giảm chi 
phí trung gian, nâng cao giá trị gia tăng chưa 
nhiều.

Nguyên nhân
Biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt, thiên tai diễn biến bất thuận, nắng 
nóng kéo dài gây hạn hán, mưa lũ, sạt lở 
đất…ảnh hưởng thường xuyên đã làm thiệt 
hại không nhỏ đối với sản xuất lúa trên địa 
bàn tỉnh

Ý thức, trình độ canh tác sản xuất của 
một bộ phận nông dân, cơ sở sản xuất kinh 
doanh vẫn còn hạn chế. Việc vận động tuyên 

truyền đến các hộ nông dân, cơ sở kinh doanh 
chưa thường xuyên liên tục, chưa tạo thành 
phong trào sâu rộng.

Rủi ro về thị trường, biến động giá cả, 
tiềm lực của nông dân, doanh nghiệp còn 
yếu, cơ chế chia sẻ lợi ích chưa thực sự rõ 
ràng nên chưa khuyến khích nông dân tham 
gia liên kết, đầu tư sản xuất. 

Một số cấp ủy chính quyền địa phương 
chưa thực sự sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm 
trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt là trong 
việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện 
trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành 
bảo vệ thực vật tại các địa phương (cấp xã)  
còn yếu.

Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, 
nguồn lực đầu sản xuất lúa gạo chưa nhiều; 
chưa tạo đột phá trong tập trung nguồn lực 
cho sản xuất lúa, gạo. 

  Giải pháp nâng cao chất lượng giá trị 
lúa gạo Điện Biên 

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất lúa, tăng 
thu nhập cho nông dân; bảo vệ diện tích đất 

Nông dân hội thảo đầu bờ tại đồng ruộng
Ảnh: Khắc Tân
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lúa vùng lòng chảo cánh đồng Mường Thanh. 
Cải tạo đất trồng lúa bằng các biện pháp dân 
gian, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiến 
tiến. Tập trung tuyên truyền, vận động nông 
dân rà soát, chuyển đổi cơ cấu chủng loại, lựa 
chọn giống lúa chất lượng (3-4 giống chủ lực 
trên một khu vực cánh đồng của xã); nguồn 
gốc giống sử dụng rõ ràng, phù hợp với tiểu 
vùng khí hậu, mở rộng liên kết  tạo sản phẩm 
hàng hóa phục vụ nhu cầu sử dụng trong tỉnh 
và khách du lịch. Hướng dẫn nông dân áp 
dụng chương trình “ba giảm ba tăng”, IPM, 
SRI… nhằm giảm chi phí sản xuất, nâng cao 
hiệu quả thâm canh, chất lượng nông sản 
và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đồng hành, 
tạo điều kiện, triển khai nhân rộng mô hình 
liên kết sản xuất lúa cánh đồng lớn; mở rộng 
diện tích dồn điền đổi thửa để phát triển sản 
phẩm hàng hóa. Từng bước ổn định quy mô, 
tập trung vào nâng cao chất lượng, phát triển 
thương hiệu, mở rộng thị trường sản phẩm 
đối với các sản phẩm gạo,… Tiếp tục hỗ trợ, 
củng cố, nâng cao hiệu quả các vùng sản 
xuất lúa cánh tác theo hướng VietGAP, truy 
xuất nguồn gốc.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ưu 
tiên nguồn lực và các cơ chế, chính sách hỗ 
trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trong đó 
có sản xuất lúa gạo tập trung các chính sách 
thu hút khuyến khích mạnh mẽ các doanh 
nghiệp đầu tư vào sản xuất lúa gạo, ứng dụng 
công nghệ  trong bảo quản, chế biến sản 
phẩm quy mô lớn.

Tại hội thảo, chuyên gia nghiệp Viện 
Khoa học Kỹ thuật nông - lâm nghiệp miền 
núi phía Bắc và cán bộ chuyên môn Sở Nông 
nghiệp - Phát triển nông thôn Điện Biên đều 
chung khuyến cáo gửi đến nông dân, chính 
quyền địa phương tập trung ở 3 nhóm giải 
pháp gồm: chính sách; kỹ thuật; cơ sở hạ 
tầng sản xuất. Trong đó cần chú trọng xây 
dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa gạo chất 
lượng cao tại các xã vùng lòng chảo (cánh 
đồng Mường Thanh); đảm bảo thực hiện 
đồng bộ các hoạt động theo quy trình 7 khâu 
liên hoàn: Canh tác - Thu hoạch - Chế biến 
- Đóng gói - Bảo quản - Vận chuyển - Tiêu 

thụ nhằm nâng cao chất lượng, giảm chi phí 
và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; 
đảm bảo sản lượng, chất lượng, chủng loại 
gạo đáp ứng nhu cầu của thị trường hoặc đơn 
đặt hàng của doanh nghiệp.

Việc xây dựng hạ tầng cơ sở vùng chuyên 
canh sản xuất cần quan tâm đầu tư xây dựng 
hạ tầng canh tác và hạ tầng sau thu hoạch. 
Trọng tâm là thực hiện 3 nội dung: Dồn diền 
đổi thửa, kiên cố hóa kênh thủy lợi nội đồng; 
hỗ trợ xây dựng kho bảo quản, dây truyền chế 
biến sau thu hoạch

Đề xuất, kiến nghị
Cục Trồng trọt, Trung tâm Khuyến nông 

Quốc gia, UBND huyện Điện Biên. Tiếp tục 
quan tâm ưu tiên các chương trình, dự án 
hỗ trợ tỉnh tỉnh Điện Biên trong việc khai 
thác, phát huy giá trị sản xuất lúa cánh đồng 
Mường Thanh; hỗ trợ xây dựng mô hình lúa 
theo hướng an toàn, hữu cơ, các mô hình cơ 
giới hoá đồng bộ các khâu sản xuất lúa trên 
địa bàn tỉnh. Hỗ trợ kết nối thị trường, kết nối 
doanh nghiệp ngoài tỉnh với nông dân tạo tiền 
đề phát triển chuỗi giá trị cho sản phẩm gạo 
trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả 
các biện pháp chỉ đạo sản xuất hàng năm; 
Tiếp tục chỉ đạo mở rộng diện tích sản xuất 
lúa hàng hóa theo mô hình cánh đồng lớn, 
cánh đồng một giống, cấy lúa bằng máy; gắn 
sản xuất nông sản hàng hóa với thị trường 
tiêu thụ, tăng cường liên kết giữa người dân 
và doanh nghiệp, HTX. Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông 
nghiệp trên địa bàn, ngăn chặn tình trạng 
kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng 
gây thiệt hại cho nông dân.

Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ sản xuất lúa, 
gạo cánh đồng Mường Thanh đặc biệt trong 
việc hỗ trợ áp dụng cơ giới hoá các khâu sản 
xuất lúa; sản xuất lúa an toàn, trang thiết bị, 
máy móc trong chế biến, bảo quản lúa, gạo./. 

Khắc Tân
Trung tâm Khuyến nông -  

Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên
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DƯA MÈO HƯỚNG ĐI MỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
CỦA BÀ CON VÙNG CAO XÃ TỎA TÌNH - TUẦN GIÁO

Dưa Mèo Tỏa Tình huyện Tuần 
Giáo được ví như những chú 
“heo con” vì to đẹp, vỏ bóng, 

giòn ngọt.  Trên các quả đồi, nương 
sắn xưa nay bỏ hoang, đã được bà 
con xã Tỏa Tình tận dụng trồng thu 
được những quả dưa Mèo ngon, đạt 
chất lượng đã và đang vươn tới các 
siêu thị, điểm bán rau, củ, quả sạch 
ở thành phố Điện Biên, thị trấn 
Tuần Giáo. 

Dưa mèo là giống dưa chuột 
quả to đến mức kỷ lục: quả to nhất 
cân được 1,5kg, quả nhỏ nhất cũng 
nặng tới 300g. Giống có vỏ quả trơn 
bóng, màu xanh sáng xen lẫn những 
vết sọc xanh mờ, đặc trưng của dưa 
chuột. Quả dài 25-30cm, đường 
kính quả to nhất đo được 8,5cm, 
ruột trắng, cùi dày, nhiều hạt. Nhiều 
người được mời nếm thử đều tỏ ra thích thú. 
Giống dưa mèo ăn giòn, ngọt mát có mùi 
thơm đặc trưng của dưa chuột.

Giống được trồng xen canh trong các 
nương lúa, ngô và hoa màu. Dưa mèo thường 
trồng vào đầu mùa mưa, tháng 4-5 để thu 
hoạch cùng với ngô tháng 8-9. Mỗi cây cho 
2-3 quả, mỗi sào thường cho sản lượng 200-
300 kg. Hiện tại bà con xã Tỏa Tình và chính 
quyền địa phương  đang có kế hoạch trình cấp 
trên của tỉnh, huyện để sưu tầm, phục tráng, 
tuyển chọn để lưu giữ các nguồn gen quí và 
nhân rộng một số giống cây trồng đặc sản của 
địa phương trong chương trình chuyển đổi cơ 
cấu giống cây trồng nhằm phù hợp với trình 
độ canh tác còn hạn chế của bà con đồng 
thời từng bước hướng tới sản xuất hàng hóa 
lớn, tập trung có tính cạnh tranh cao.

Trao đổi với chúng tôi: Ông Vàng A Thu 
- cán bộ Khuyến nông xã Tỏa Tình cho biết 
giống dưa mèo do bà con người Mông ở xã 
Tỏa Tình dùng trồng xen trong các nương 
ngô, nương lúa vừa để lấy rau ăn, vừa đem 
bán cho khách du lịch ven quốc lộ từ đỉnh 
đèo Pha Đin về Điện Biên Phủ và tỉnh Sơn 
La hoặc các khách sạn, nhà hàng để tăng 
thêm nguồn thu. Dưa mèo thực sự là giống 
rau sạch vì bà con không phun thuốc trừ sâu 
nên tại địa phương thường bán được giá cao 
tới 10-12 ngàn đồng/kg.

Với kinh nghiệm trồng dưa từ 10 năm 
nay, anh Mùa A Già, bản Hua Sa A, xã Tỏa 
Tình chia sẻ: dưa Mèo còn đặc biệt ở chỗ, 
mặc dù có ngoại hình “siêu khủng”, song đây 
lại là loại quả tốn ít chi phí đầu tư, chăm 
sóc nhất. Sau khi thu hoạch lúa nương xong, 
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tôi chỉ cần cuốc hố, xuống giống, bón phân 
chuồng rồi để dưa tự mọc bò lan dưới mặt 
đất. Trong thời gian nắng nóng kéo dài thì 
gia đình tôi lấy nước ở các khe suối tưới nước 
cho cây. Sau 30 ngày trồng là dưa bắt đầu 
cho thu hoạch. Năm nay thời tiết mưa nhiều 
nên thuận lợi cho dưa Mèo phát triển. Đến 
thời điểm này, gia đình anh Già đã thu hoạch 
được hơn 3 tấn dưa. Với giá bán tại nương đồi  
từ 10.000 - 12.000/kg, dự kiến vụ năm nay 
gia đình anh thu về trên 30 triệu đồng. Gia 
đình trồng gối lứa liên tục, cứ lứa dưa này sắp 
lụi, tôi lại trồng thêm lứa khác. Giờ một vụ tôi 
trồng được 2-3 lứa liên tiếp. 

Ông Sùng A Chứ, Phó Chủ tịch UBND xã 
Tỏa Tình đánh giá: thực tế những năm qua 
cho thấy cây dưa Mèo đã mang lại giá trị kinh 
tế cao hơn nhiều cho người dân so với trồng 
lúa nương trước kia. Trong khi đó, hiện nay 
nhu cầu và thị trường tiêu thụ dưa còn khá 
rộng, bà con chưa bao giờ phải lo đầu ra.  
Chúng tôi xác định đây là một trong những 
cây trồng nằm trong định hướng giúp người 
dân địa phương xóa đói giảm nghèo. Do vậy, 
xã đã có kế hoạch mở rộng diện tích trồng 
dưa trên địa bàn. Trước mắt, năm 2023 sẽ 
trồng thêm khoảng 10ha, phối hợp chặt chẽ 

với HTX Nông sản sạch Tây Bắc để chuyển 
giao kỹ thuật, giúp sản phẩm đạt chất lượng 
tốt nhất và ổn định về đầu ra. Đồng thời phối 
hợp Hợp tác xã (HTX) để thu mua giúp bà 
con sản phẩm.  Vì vậy năm 2021, dưa Mèo 
của HTX được công nhận là sản phẩm OCOP 
3 sao. Hiện nay HTX đang sở hữu vùng trồng 
dưa Mèo rộng hơn 6ha và 3ha liên kết với 
người dân.

Chia sẻ với chúng tôi bà Hạng Thị 
Manh, Phó Giám đốc HTX Nông sản sạch 
Tây Bắc: vụ dưa năm nay HTX bắt đầu ký 
kết nhiều hợp đồng cung ứng dưa Mèo cho 
chuỗi các siêu thị cửa hàng lớn. Ví dụ như: 
Công ty Phúc An, Tâm An, Siêu thị Đức 
Thành, Vinmart... với số lượng trên 20 tấn 
sản phẩm. Từ những tín hiệu tích cực này, 
dự kiến trong năm 2023, chúng tôi sẽ liên 
kết với người dân mở rộng diện tích trồng 
dưa theo phương pháp hữu cơ để đáp ứng 
nhu cầu thị trường. Đồng thời thay đổi canh 
tác mới cho bà con, mang lại sản phẩm chất 
lượng nhất cho người tiêu dùng./.

Hiếu Ngân
Trung tâm Khuyến nông - 

Giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên

CÁCH BỌC TRÁI CÂY TRỒNG HIỆU QUẢ

Thị trường nông sản ngày càng tăng tính 
cạnh tranh. Đi song song với chất lượng 
thì mẫu mã nông sản được các nhà 

vườn quan tâm và chú trọng. Kỹ thuật bọc 
trái đã trở thành kỹ thuật bắt buộc trong quy 
trình sản xuất cây trồng chất lượng cao.

Với nhiều ưu điểm mang lại khi thực hiện 
bọc trái. Tuy nhiên việc bọc trái không đúng 
kỹ thuật lại làm tăng chi phí và giảm hiệu quả 
kinh tế. Để người dân hiểu rõ hơn về kỹ thuật 
bọc trái cây ăn quả, chúng tôi xin giới thiệu 
cách bọc trái hiệu quả kinh tế cao với những 
nội dung sau:

1. Ưu điểm của kỹ thuật bọc trái cây 
ăn quả

- Là một đất nước nhiệt đới đặc trưng, 
nhiệt độ, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi 
cho sâu bệnh hại phát triển. Việc bảo vệ trái 
là điều kiện tiên quyết để nông sản có tính 
canh tranh cao nhất. Kỹ thuật bọc trái cây ăn 
quả là khâu cuối cùng mang tính chất quyết 
định đến tính cạnh tranh của sản phẩm nông 
nghiệp.

- Làm giảm sự tác động bất thuận của 
thời tiết đến mẫu mã chất lượng của nông 
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sản như giảm sự gây 
hại của sâu bệnh hại, 
tăng tính mẫu mã cho 
trái, tăng năng suất cây 
trồng…

2. Thời điểm thích 
hợp tiến hành kỹ thuật 
bọc trái

- Lựa chọn thời 
điểm thích hợp để bọc 
trái quyết định đến 
70% hiệu quả của 
việc bọc trái. Nếu việc 
bọc trái sai thời điểm 
sẽ làm tăng công lao 
động, tăng chi phí đầu 
tư,… Điều này đồng 
nghĩa với việc giảm 
hiệu quả kinh tế.

- Thời điểm bọc 
trái thích hợp là thời 
điểm cây đang trong thời kỳ nuôi dưỡng quả 
non. Tùy vào từng loại cây trồng khác nhau 
mà thời điểm bọc trái có thể thay đổi cho phù 
hợp. Thông thường việc bọc trái được tiến 
hành khi cây kết thúc rụng sinh lý lần 2. Tức 
sau khi đậu quả từ 45 - 60 ngày.

- Một số nhà vườn chia sẻ: “Việc bọc trái 
được các nhà vườn thực hiện thông thường 
vào đầu tháng 5 dương lịch, trước khi bước 
vào thời điểm nắng nóng gay gắt tháng 6, 
tháng 7, trái không bị rám nắng, tránh được 
côn trùng gây hại. Như vậy sẽ đảm bảo được 
mẫu mã, chất lượng của nông sản”.

3. Xử lý vườn trước khi tiến hành bọc 
trái

- Tiến hành dọn sạch cỏ dại, bón phân 
theo đúng quy trình chăm sóc cây trồng, 
nhằm hạn chết sâu bệnh hại lây nhiễm.

- Cắt tỉa dọn sạch tán cây, chùm quả 
như: cắt tỉa cành khô, cành sinh trưởng kém, 
cành mang bệnh, chùm trái không đậu, cắt 

tỉa trái không đạt trái thương phẩm, …
- Phun thuốc bảo việc thực vật phòng trừ 

bệnh trước khi bao trái từ 5 - 7 ngày.
4. Kỹ thuật bọc trái cây trồng
- Hiện nay có rất nhiều kích cỡ túi bọc, 

chất lượng túi bọc khác nhau. Tùy vào điều 
kiện kinh tế, mục đích mà nhà vườn đưa ra 
lựa chọn thích hợp. Nên chọn lựa đơn vị cung 
cấp túi bọc uy tín chất lượng đúng tiêu chuẩn 
theo quy định.

- Ngày bọc trái chọn ngày thời tiết nắng 
ráo tiến hành bọc trái. Cần tập trung bọc 
trái đồng loạt để tăng tính đồng đều cho sản 
phẩm.

- Lồng bọc bên ngoài trái hoặc chùm trái 
theo chiều từ dưới lên, buộc miệng túi phía 
trên bằng dây mềm. Đầu dưới có thể kín hoặc 
hở hoặc đục lỗ để thoát nước, tản nhiệt./.

Minh Quang (Sưu tầm và biên soạn)
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 

TBKHCN

Túi giấy bọc bảo vệ trái bưởi.
Ảnh: Sưu tầm
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT 
QUẢN LÝ LÚA CỎ (LÚA MA)

Lúa cỏ có tên gọi khác như lúa ma, lúa 
hoang, lúa dại,… cùng là loài lúa như 
lúa trồng nhưng là loài phụ. Lúa cỏ 

không có các đặc điểm về năng suất, chất 
lượng như mong muốn, gây ảnh hưởng đến 
canh tác lúa thông qua việc cạnh tranh dinh 
dưỡng, ánh sáng làm giảm sinh trưởng của 
cây với lúa trồng; lẫn hạt lúa cỏ làm giảm 
chất lượng thóc, gạo (lẫn tạp). Lúa cỏ có 
thời gian sinh trưởng ngắn, chín sớm, hạt 
rất dễ rụng nên có khả năng lây lan nhanh, 
khó phòng trừ và có thể gây thất thu năng 
suất, thậm chí mất trắng.

1. Đặc điểm, tác hại và sự lây lan của 
lúa cỏ

a. Đặc điểm lúa cỏ

- Đặc điểm hình thái và sinh trưởng:

+ Giai đoạn 5 -10 ngày sau nảy mầm: 
Cây sinh trưởng nhanh, thân mảnh và đứng, 
phiến lá nhỏ, có màu vàng hơn lúa trồng.

+ Giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái: 
Cây đẻ nhánh kém, thân mảnh, lóng vươn 
dài, lá thưa, phiến lá nhỏ, khóm lúa có màu 
vàng hơn lúa trồng.

+ Giai đoạn trỗ bông: lúa cỏ trỗ sớm 
hơn lúa trồng 5 - 7 ngày, thời gian trỗ dài, 
trên bông có hạt đang phơi màu, hạt ngậm 
sữa, hạt chắc xanh nên không có sự đồng 
đều về màu sắc bông lúa như lúa trồng; hạt 
có râu dài hoặc không có râu; hạt có dạng 
thon dài hoặc bầu dục màu vàng - vàng 
sẫm, dạng hạt có mỏ tím, tỉ lệ lép cao.

- Một số đặc điểm sinh học, sinh thái: 
lúa cỏ có sự giao phấn (tỷ lệ nhỏ) với lúa 
trồng, việc tự để giống khiến lúa phân ly với 
tính trạng xấu trở nên phức tạp, khó nhận 
biết và khó quản lý hơn.

Thời gian sinh trưởng ngắn hơn, hạt lúa 
rất dễ rụng ngay cả khi có gió thoảng qua. 
Sau khi hạt rụng xuống nếu gặp điều kiện 
thuận lợi có thể nảy mầm ngay, nếu gặp 
điều kiện bất thuận (khô hạn, vùi sâu trong 
bùn, …) hạt có thể ngủ nghỉ nhưng vẫn có 
sức sống cao, duy trì sức nảy mầm trong vài 
năm. Do vậy, lúa cỏ tồn tại, tích tụ lâu trong 
đất và tăng dần số lượng qua các vụ. Đặc 
tính này thể hiện sự khác nhau giữa các 
dòng lúa cỏ khác nhau, nhưng nhìn chung 
sức sống của hạt lúa cỏ thường cao hơn rất 
nhiều so với lúa trồng. Khả năng nảy mầm 
của lúa cỏ bị ảnh hưởng rất lớn ở tuổi hạt, 
kết cấu đất, chế độ nước trên đồng ruộng 
và độ sâu bị chôn vùi trong bùn. Cây lúa cỏ 
thường xuất hiện ở tất cả các vụ trồng lúa, 
xuất hiện nhiều ở vụ Mùa, vụ Hè Thu.

b. Tác hại của lúa cỏ

Lúa cỏ có khả năng lây lan nhanh làm 
thất thu năng suất và khó phòng chống. 
Lúa cỏ sinh trưởng và phát triển rất mạnh, 
cạnh tranh trực tiếp về dinh dưỡng và ánh 
sáng với lúa trồng làm giảm năng suất của 
lúa. Lúa có có thể gây thất thu năng suất 
từ 15-20%, thậm chí mất trắng, đồng thời 
lây nhiễm càng trầm trọng cho những vụ 
sau. Ruộng bị nhiễm lúa cỏ nặng làm giảm 
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phẩm chất gạo cũng như giảm giá trị tiêu 
dùng và xuất khẩu (chỉ tiêu độ lẫn tạp).

c. Nguyên nhân lúa cỏ lây lan

- Hạt giống bị lẫn lúa cỏ.

- Thường xuyên sử dụng lúa thương 
phẩm làm giống lúa bị phân ly, thoái hóa 
và tính chất di truyền có xu hướng trở lại 
các đặc tính của nguồn gốc lúa hoang dại 
ban đầu (hiện tượng lại giống) và xuất hiện 
lúa cỏ với nhiều kiểu hình khác nhau.

- Người dân tự để giống lúa, nhất là sử 
dụng giống trong vùng đã nhiễm lúa cỏ để 
gieo cấy cho vụ sau làm gia tăng lúa cỏ trên 
đồng ruộng.

- Thời gian chuyển vụ ngắn nên nguồn 
hạt lúa cỏ lưu tồn trên đồng ruộng từ những 

vụ trước chưa được xử lý.

- Hạt lúa cỏ có thể di chuyển, phát tán 
theo nguồn nước, nhờ chim hoặc theo máy 
móc nông cụ (máy làm đất, máy gặt, …) từ 
ruộng này sang ruộng khác, nơi này sang 
nơi khác.

2. Biện pháp phòng chống lúa cỏ

a. Chọn giống lúa đảm bảo chất lượng

- Sử dụng giống lúa đạt tiêu chuẩn chất 
lượng

- Không để giống lúa đối với ruộng đã 
bị nhiễm lúa cỏ từ vụ trước; loại bỏ hạt lép 
lửng trước khi ngâm ủ.

b. Biện pháp canh tác

- Chuyển đổi phương thức gieo cấy: 

Hình ảnh Lúa cỏ (lúa ma)
Ảnh: Sưu tầm
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những vùng có tập quán sạ lan (gieo vãi) 
nhiễm lúa cỏ cần chuyển sang sạ hàng 
hoặc cấy (cấy tay hoặc cấy bằng máy) để 
dễ dàng làm cỏ sục bùn và dễ nhận biết, 
loại bỏ lúa cỏ ngay từ khi cây còn nhỏ.

- Luân canh cây trồng: những khu vực 
đã nhiễm lúa cỏ nhiều cần luân canh lúa với 
cây trồng cạn hoặc cây trồng nước nhưng 
khác họ để dễ dàng nhận biết, loại bỏ hầu 
hết lúa cỏ sau 1 - 2 vụ.

- Phòng chống lúa cỏ khi làm đất:
+ Khi cho nước vào ruộng để làm đất 

cần đặt lưới chắn hạt lúa cỏ tại đầu đường 
dẫn nước vào ruộng; nếu có lúa cỏ, hạt thóc 
lép, lửng trôi dạt vào góc ruộng thì vớt mang 
đi tiêu hủy.

 + Những ruộng bị nhiễm nặng lúa cỏ 
ở vụ trước nhưng chưa được xử lý thì đầu 
vụ sau khi thời tiết thuận lợi, nền nhiệt còn 
cao, lấy nước và tiến hành lồng bừa nông, 
san phẳng rồi rút cạn nước ruộng (như gieo 
mạ) để nhử lúa cỏ nẩy mầm. Khi cây lúa cỏ 
có 3 - 5 lá tiến hành lấy nước cày lật úp, 
làm đất nhuyễn để diệt lúa cỏ ngay khi còn 
non. Nếu có đủ thời gian, biện pháp này 
cần làm lặp lại 2 - 3 lần sẽ diệt được hầu 
hết hạt lúa cỏ bị vùi trong đất.

- Ngăn chặn lây lan lúa cỏ theo máy 
móc: vệ sinh máy gặt, máy cày để hạt lúa 
cỏ không theo máy móc lây lan sang khu 
ruộng khác, từ vùng bị nhiễm lúa cỏ sang 
vùng không bị nhiễm lúa cỏ.

- Nhổ, khử lúa cỏ sau khi mọc:
+ Giai đoạn lúa đẻ nhánh – phân hóa 

đòng:
Đối với lúa cấy hoặc sạ hàng: Làm cỏ 

kết hợp sục bùn bằng tay, bằng dụng cụ 
hoặc bằng máy đồng thời diệt được lúa cỏ 

mọc ngoài khóm, ngoài hàng lúa.
Đối với lúa gieo sạ: Đi theo từng lối hoặc 

băng, quan sát kỹ và nhổ bỏ những cây lúa 
có đặc điểm khác với giống lúa trồng về 
kiểu hình (màu sắc thân, màu sắc lá, chiều 
cao cây, góc lá, độ rộng phiến lá, …).

+ Giai đoạn lúa đòng – trỗ: Cắt các 
bông lúa cỏ khi mới trỗ - ngậm sữa; riêng 
bông lúa cỏ chắc xanh - chín phải cắt cho 
vào túi tránh rơi vãi hạt và đem tiêu hủy 
(cho gia cầm ăn hoặc đốt). Tuyệt đối không 
được để bông lúa cỏ sắp chín, đã chín 
trên ruộng, bờ ruộng hoặc vứt xuống kênh 
mương dẫn nước.

c. Biện pháp sinh học
- Khi gặt xong có thể thả vịt vào ruộng 

để ăn các hạt lúa rụng trên ruộng trong đó 
có cả hạt lúa cỏ.

- Những ruộng nhiễm lúa cỏ nặng 
không cho thu hoạch, cần tiêu hủy toàn bộ 
ruộng (bằng cách cắt cho gia súc ăn hoặc 
cày vùi), chậm nhất trước khi những bông 
lúa cỏ trỗ đầu tiên vào giai đoạn ngậm sữa. 
Khi cày vùi có thể sử dụng các chế phẩm vi 
sinh để nhanh phân hủy rơm rạ và cả hạt 
lúa cỏ.

d. Biện pháp hóa học
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có 

hoạt chất Pretilachlor trong Danh mục 
thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng 
tại Việt Nam.

- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo 
đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và tuân 
thủ nguyên tắc 4 đúng.

Ong Kiên (Sưu tầm và biên soạn)
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN
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Mít Thái là giống cây dễ 
trồng, ít công chăm 
sóc, không cần sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật, thời gian 
sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch 
nhanh, năng suất cao, đậu quả 
quanh năm, múi mọng và giòn 
ngọt, đặc biệt cây trồng phù hợp 
với vùng đất đồi. Cây mít thái là 
một trong những cây mang lại 
giá trị kinh tế hàng đầu Việt Nam 
hiện nay. Mít thái được nhiều 
nước trên Thế Giới ưa chuộng và 
nhập khẩu khá nhiều nên nông 
dân nước ta trồng mít thái ngày 
một nhiều hơn. Tuy nhiên để có 
một mùa vụ trồng mít thành công 
thì bà con cần nắm chắc các 
quy trình trồng trọt, hy vọng bài 
viết kỹ thuật trồng và chăm sóc 
cây mít thái trên sẽ giúp bà con 
tham khảo được đầy đủ thông tin 
cần thiết.

1. Chọn giống
Dùng hạt cây mít mật, mít rừng gieo làm 

gốc ghép cho mít dai. Tiến hành ghép khi 
cây gốc ghép được 5-6 tháng, cao 30-40cm, 
khi lá đã ổn định. Có thể ghép mắt kiểu cửa 
sổ hoặc ghép áp, trong đó tỷ lệ thành công 
của ghép áp cao hơn. Thời vụ cho chiết, giâm 
hom, ghép cây tốt nhất là tháng 3-4 (vụ 
xuân) và tháng 8-9 (vụ thu) khi nhựa trong 
cây ổn định. Bí quyết thành công của các 
phương pháp nhân giống mít là giâm, ghép 
phải làm nhanh ngay sau khi cắt; với chiết 

cần để nhựa khô 2-3 ngày mới bó bầu nếu 
không sẽ bị nhiễm khuẩn mà chết khô cành.

2. Thời vụ và mật độ trồng

Việc lựa chọn thời vụ thích hợp giúp tạo 
điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt nhất, 
đồng thời tăng tỉ lệ sống sót cho cây mít thái. 
Thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu gieo 
trồng là vào mùa mưa.

Mật độ thích hợp để trồng là 300-350 
cây/hecta, khoảng cách giữa các cây theo 
hàng ngang và hàng dọc vào khoảng 5-6m.

KỸ THUẬT TRỒNG MÍT THÁI
RA QUẢ QUANH NĂM

Cây mít thái giống
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3. Làm đất và đào hố trồng
Đối với đất bằng phẳng phải xẻ 

mương rãnh sâu ít nhất 30 - 40cm 
để chống úng vào mùa mưa. Làm hốc 
sâu 40 x 40 x 40cm và đắp mô cao 
40-70cm.

- Đối với đất có độ dốc khoảng 5%, 
không cần đắp mô, chỉ cần làm hốc có 
kích thước 40 x 40 x 40cm.

- Đối với đất có độ dốc 
cao hơn 7%, làm hốc có kích 
thước 40 x 40cm và sâu 60cm.  
- Mỗi hốc có thể trộn: 0,5kg vôi bột, 
1-3kg phân hữu cơ Better HG01 3-2-
2. Hố trồng đào 50 cm x 50 cm x 50 
cm, khi đào hố nên để riêng lớp đất trên 
mặt ra một bên và đất ở lớp phía dưới ra 
một bên, bón lót mỗi hố 10-12kg phân 
chuồng đã ủ hoai, hoặc phân hữu cơ 
Komix 1kg, 150-250g Super lân, trộn 
đều với lớp đất mặt xung quanh, trộn 
thêm với 50g Basudin 10H và 0,5kg 
vôi để phòng trừ mối kiến và nâng cao độ pH 
đất. Ngoài vật liệu bón lót trên không nên 
dùng phân hữu cơ chưa hoai hay tro bếp bón 
lót dễ gây thối rễ và làm mặn đất.

4. Phân bón lót
Bón lót mỗi hố 10-12kg phân chuồng đã 

ủ hoai, hoặc phân hữu cơ Komix 1kg, 150-
250g Super lân, trộn đều với lớp đất mặt 
xung quanh, trộn thêm với 50g Basudin 10H 
và 0,5kg vôi để phòng trừ mối kiến và nâng 
cao độ pH đất. Ngoài vật liệu bón lót trên 
không nên dùng phân hữu cơ chưa hoai hay 
tro bếp bón lót dễ gây thối rễ và làm mặn đất.

5. Kỹ thuật trồng
Đào một lỗ nhỏ giữa hố trồng sâu hơn 

chiều cao túi đựng thanh trà khoảng 2-3cm, 
kích thước to hơn bầu cây đôi chút, để túi cây 
trên mặt đất, dùng dao sắc rạch một đường 

xung quanh túi nilon, cách đáy 2-3cm, bóc 
lấy đáy túi ra. Xem xét bộ rễ, cắt bỏ tất cả 
các phần rễ cái, rễ con ăn ra khỏi bầu đất, 
sau đó đặt vào hố trồng, lấp đất và rút bọc 
nilon ra. Lấp và ém chặt lớp đất xung quanh 
để cố định gốc cây con không bị gió lay, chú 
ý đặt cây vào hố trồng sao cho sau khi trồng 
cổ rễ ngang bằng với nền đất xung quanh, 
không trồng âm hay lấp phần thân cây. Sau 
khi trồng cần làm bồn đường kính khoảng 1m 
để nước tưới không chảy ra ngoài. Trồng xong 
lấy cọc cắm, buộc thân cây vào cọc tránh gió 
lay gốc, nên buộc lỏng bằng dây nilon. Nếu 
trồng vào mùa mưa không cần che mát.

6. Kỹ thuật chăm sóc

Tưới nước: cần cung cấp đủ nước cho 
cây nhất là trong mùa khô, khi quả đang lớn 
và lúc quả sắp chín. 

Cây mít thái trồng cho thu hoạch

Ảnh: Trần Thơm
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Phòng trừ cỏ dại: Phủ gốc mít bằng cỏ, 
rác, cây phân xanh... để hạn chế cỏ dại; xới 
phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm cỏ vụ 
xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9, xới sạch 
toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới 
gốc 2-3 lần.

Tỉa cành tạo tán khi cây mít đạt chiều 
cao khoảng 1m trở lên, khi cây chưa cho quả, 
tỉa cành 2-3 lần/năm. Cây đã cho quả tỉa 
cành 1 năm/lần vào thời điểm thu hoạch quả 
xong. Khi tỉa cắt bỏ các cành gần sát mặt đất, 
cành tược, cành nhỏ mọc không đúng hướng, 
cành sâu bệnh. Giữ lại cành cấp 1 cách gốc 
khoảng 40cm trở lên, chọn các cành mọc 
theo các hướng khác nhau, cành trên cách 
cành dưới khoảng 40 – 50cm, tạo thành tầng 
không quá 5 cành cấp 1. Tỉa bỏ bớt cành cấp 
2, cấp 3… cho cây thoáng nhằm chống sâu 
bệnh và tăng năng suất.

bón phân: Năm thứ 1: Sau khi trồng cứ 
1-1,5 tháng bón phân 1 lần, bón cho mỗi 
gốc 100-150 g NPK(15:15:15), xịt bổ sung 
phân bón lá vi lượng như: number one hay 
Fetrilon-combi theo liều hướng dẫn, mục đích 
giúp cây có đủ dưỡng chất và chất vi lượng 
cần thiết khi bộ rễ chưa bám vào đất.

+ Năm thứ 2: lượng bón cho một cây 
là: 1,5-2,0 phân NPK theo tỷ lệ 2:1:2.  
+ Năm thứ 3: Cây bắt đầu cho quả kinh 
doanh, lượng phân tăng so với năm trước 
0,5-1,0 kg/cây. Chia làm hai lần bón đầu 
và cuối mùa mưa. Trong thời gian quả đạt 
trọng lượng tối đa sử dụng phân bón gốc Kali 
sulphate (K2SO4), bón mỗi gốc 400-500g, 
kết hợp với phân bón lá 0-52-34 hoặc 10-
52-17 phun cho cây 2-3 lần, mỗi lần cách 
nhau 1 tuần như vậy quả sẽ chín tập trung, 
màu thịt quả vàng hơn và mùi vị thơm ngon 
hơn.

7. Phòng trừ sâu bệnh
Sâu đục thân, đục cành: Có tên 

Margronia, thành trùng đẻ trứng trên lá 

non, quả non sau đó đục vào thân cành. 
Xịt thuốc trừ sâu vào giai đoạn ra lá non, 
quả non như Cyperan 5 EC, 10 EC, Decis 
2,5EC, Bian 40-50 EC, Basudin 50 EC.  
Ruồi đục quả: Do loài dacus sp, đẻ trứng 
vào quả già, gây thối nhũn quả. Dùng chất 
dẫn dụ sinh học để diệt ruồi đực. Bao bọc 
quả hay xịt thuốc diệt ruồi như trebon 10Nd, 
decis 25EC,…

Sâu đục quả: Gây hại nặng trên mít làm 
giảm chất lượng và sản lượng. Thường ở các 
phần tiếp giáp các quả hay giữa quả tiếp giáp 
với thân, bị gây hại nặng nhất. Quả có thể bị 
hư hỏng hay bị rụng sớm. Không nên dùng 
biện pháp xử lý thuốc hóa học mà dùng biện 
pháp sinh học để phòng trừ sự gây hại hay 
bọc quả vào cuối giai đoạn quả rụng sinh lý.

Rầy, rệp: Có rất nhiều loài gây hại trên 
mít, chúng chích hút nhựa lá non, đọt non, 
làm lá quăn queo, cây chậm lớn, quả dị hình 
và kèm theo là nấm đốm bồ hóng tấn công 
làm giảm khả năng quang hợp của cây và quả 
không đẹp. Khi trồng ở nơi cao ráo thường 
bị rệp sáp tấn công ở phần gốc và rễ. Dùng 
các loại thuốc hóa học sau đây để trị rầy rệp 
khi điều tra có mật số cao: Bassan 50 EC, 
Supracide 40 EC, Basudin 50 ec...

8. Thu hoạch và bảo quản
Cây mít cho quả rải vụ quanh năm, song 

vụ chính vào tháng 6, 7. Thời gian từ lúc ra 
hoa đến lúc quả già khoảng 5 tháng, do đó 
có thể căn cứ vào màu sắc quả để thu hoạch. 
Quả mít già, các gai nở căng, chuyển từ màu 
xanh sang màu xanh vàng hoặc nâu nhạt, mủ 
lỏng và trong, vỗ kêu bồm bộp, để vận chuyển 
đi xa nên thu hoạch lúc quả già./.

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

TBKHCN


