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Chiến lược phát triển chăn nuôi 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045

Với quan điểm,
phát huy tiềm
năng, lợi thế của

các vùng sinh thái để phát
triển chăn nuôi toàn diện,
hiệu quả, bền vững và
thích ứng với biến đổi khí
hậu gắn với phát triển các
chuỗi giá trị, nâng cao giá
trị gia tăng, bảo đảm an
toàn sinh học, dịch bệnh,
môi trường và an toàn
thực phẩm, đối xử nhân
đạo với vật nuôi, đáp ứng
nhu cầu thị trường trong
nước và tăng cường xuất
khẩu, tạo việc làm, tăng
thu nhập cho người dân;
Phát triển ngành chăn nuôi
theo hướng công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, đồng
thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ,
chăn nuôi truyền thống theo hướng
sản xuất hàng hóa chất lượng cao, an
toàn.

Phát triển ngành chăn nuôi theo
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi hữu
cơ, chăn nuôi truyền thống theo
hướng sản xuất hàng hóa chất lượng
cao, an toàn; Đẩy mạnh việc xã hội
hóa các hoạt động trong chăn nuôi,
phát triển chăn nuôi phù hợp với kinh
tế thị trường và hội nhập quốc tế, tạo
môi trường kinh doanh bình đẳng để
mọi thành phần kinh tế tham gia đầu
tư phát triển, ngày 06/10/2020, Thủ
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết

định số 1520/QĐ-TTg phê duyệt
Chiến lược phát triển chăn nuôi giai
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045 với
mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa, phát triển bền vững và nâng cao
sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi.
Đến năm 2030, sản xuất chăn nuôi
nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên
tiến trong khu vực; Sản phẩm chăn
nuôi hàng hóa được sản xuất chủ yếu
trong các trang trại, hộ chăn nuôi
chuyên nghiệp bảo đảm an toàn sinh
học, an toàn dịch bệnh, thân thiện với
môi trường, đối xử nhân đạo với vật
nuôi, đáp ứng yêu cầu chất lượng, an
toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong
nước và tăng cường xuất khẩu.
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Định hướng
phát triển chăn
nuôi đến năm
2030, tổng đàn
lợn có mặt
thường xuyên ở
quy mô từ 29
đến 30 hiệu con,
trong đó đàn lợn
nái từ 2,5 đến
2,8 triệu con;
đàn lợn được
nuôi trang trại,
công nghiệp
chiếm trên 70%; tổng đàn gà có mặt
thường xuyên từ 500 đến 550 triệu con,
trong đó khoảng 60% được nuôi theo
phương thức công nghiệp; đàn bò sữa
đạt quy mô từ 650 đến 700 nghìn con,
trong đó khoảng 60% đàn bò sữa được
nuôi trong các trang trại… Nâng cao
năng lực kiểm soát chất lượng vật tư và
an toàn thực phẩm sản phẩm chăn
nuôi, nhất là vấn đề kiểm soát ô nhiễm
vi sinh vật, tồn dư chất cấm, lạm dụng
kháng sinh và hóa chất trong chăn nuôi,
thú y, giết mổ, chế biến thực phẩm.
Nâng cao năng lực kiểm soát môi
trường trong chăn nuôi, giết mổ và chế
biến sản phẩm chăn nuôi đáp ứng các
quy định của pháp luật về môi trường. 

Đến năm 2045, chăn nuôi Việt Nam
là ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại và
được công nghiệp hóa ở hầu hết các
khâu từ sản xuất, chế biến, bảo quản
đến kết nối thị trường tiêu thụ sản
phẩm.

Chiến lược đưa ra các giải pháp về
hoàn thiện các nhóm chính sách phát
triển chăn nuôi như chính sách đất đai,
tài chính và tín dụng, chính sách
thương mại, khuyến nông và thông tin
tuyên truyền; triển khai có hiệu quả việc
xây dựng bản đồ dịch tễ để kiểm soát

các loại dịch bệnh nguy hiểm và dịch
bệnh mới nổi, chủ động trong công tác
phòng, chống dịch bệnh, phát triển các
loại công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi
gắn với sản xuất phân bón hữu cơ, chế
biến chế phẩm nuôi trồng thủy sản…
nhằm nâng cao năng lực phòng, chống
dịch bệnh và bảo vệ môi trường; nâng
cao năng suất, chất lượng giống vật
nuôi; nâng cao chất lượng, hạ giá thành
thức ăn chăn nuôi; nâng cao năng lực
giết mổ và chế biến sản phẩm chăn
nuôi; đào tạo nguồn nhân lực; đổi mới
tổ chức sản xuất; phát triển công nghiệp
hỗ trợ ngành chăn nuôi và tăng cường
năng lực quản lý nhà nước ngành chăn
nuôi, thú y.

Đề án ưu tiên: Phát triển công nghiệp
sản xuất giống vật nuôi; phát triển công
nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi; phát
triển công nghiệp chuồng trại và xử lý
chất thải chăn nuôi; phát triển công
nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường
sản phẩm chăn nuôi; nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt
động khoa học - công nghệ, khuyến
nông trong chăn nuôi và tăng cường
năng lực quản lý nhà nước ngành chăn
nuôi.▲

Ánh Nguyệt
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Vai trò của Sở Khoa học và Công nghệ 
trong Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng
Chính phủ đã ký Quyết định
số 1068/QĐ-TTg phê duyệt

Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm
2030 (Chiến lược); ngày 31/10/2019,
Bộ KH&CN đã có công văn số
3490/BKHCN-SHTT gửi các Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương
hướng dẫn triển khai thực hiện Chiến
lược; ngày 03/3/2020 Bộ trưởng Bộ
KH&CN đã ký Quyết định số
508/BKHCN-SHTT ban hành Kế
hoạch thực hiện Chiến lược Sở hữu
trí tuệ (SHTT) giai đoạn 2020-2025.
Kế hoạch được xây dựng dựa trên
việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải
pháp được Thủ tướng Chính phủ
phân công cho Bộ KH&CN tại Quyết
định số 1068/QĐ-TTg. 

Từ những văn bản trên, các địa
phương đã tiến hành xây dựng Kế
hoạch thực hiện Chiến lược của địa
phương. Cách thức triển khai Chiến
lược ở các địa phương không bắt
buộc theo một khuôn mẫu chung và
do các địa phương chủ động, linh
hoạt xây dựng tùy theo tình hình hoạt
động và định hướng, kế hoạch phát
triển của mình, để khai Chiến lược
được thuận lợi, tại Hội nghị Giám đốc
các Sở KH&CN năm 2020, Cục SHTT
cho rằng, các Sở KH&CN cần quan
tâm đến một số vấn đề sau khi tổ
chức triển khai:

Ở địa phương, Sở KH&CN là đầu

mối triển khai Chiến lược theo chỉ đạo
của UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, cần
xác định rõ SHTT không chỉ là vấn đề
của ngành KH&CN mà có sự gắn kết
mật thiết với các ngành, lĩnh vực
khác. Điều này cũng được thể hiện rõ
trong Chiến lược thông qua nhiệm vụ
“Lồng ghép chính sách, giải pháp thúc
đẩy sáng tạo, xác lập, khai thác và
bảo vệ quyền SHTT trong các chiến
lược, chính sách phát triển khoa học,
công nghệ và đổi mới sáng tạo, chính
sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội
của quốc gia và các ngành, lĩnh vực”
và một loạt các nhiệm vụ khác. Do
vậy, Sở KH&CN cần phối hợp chặt
chẽ với các Sở ban ngành khác trong
việc xây dựng kế hoạch thực hiện
Chiến lược chung của tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương cũng như trong
quá trình thực hiện kế hoạch. 

Khoản 8 Điều 2 Quyết định số
1068/QĐ-TTg có nêu: “Ủy ban nhân
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương có trách nhiệm triển khai
thực hiện Chiến lược, bảo đảm tính
thống nhất, đồng bộ với việc thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương”. Do vậy, một số địa
phương băn khoăn khi Chiến lược
SHTT đến năm 2030 được ban hành
trước khi có Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội đến năm 2030. Về cơ
bản, các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra
trong Chiến lược đều đi theo xu thế
phát triển chung của thế giới và phù
hợp với định hướng chung của Việt
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Nam (như kiện toàn bộ máy quản lý
nhà nước; nâng cao hiệu quả sử dụng
và quản lý tài sản trí tuệ; đẩy mạnh
thực thi quyền SHTT…). 

Riêng một số nội dung về các chỉ
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến
phát triển các ngành công nghiệp có
mức độ sử dụng tài sản trí tuệ cao,
các ngành, lĩnh vực, sản phẩm trọng
điểm/chủ lực… sẽ phụ thuộc vào định
hướng, quy hoạch phát triển các
ngành, địa phương nói riêng cũng như
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
nói chung. Bên cạnh đó, một số ngành
đã xây dựng Chiến lược phát triển đến
năm 2030, ví dụ Chiến lược phát triển
công nghiệp, Chiến lược phát triển du
lịch…, đây cũng là cơ sở để các địa
phương tham khảo khi xây dựng kế
hoạch chi tiết. 

Từ góc độ quản lý nhà nước của
các Sở KH&CN, Cục Sở hữu trí tuệ
cho rằng có một số nhiệm vụ, giải
pháp sau đây cần được chú trọng đẩy
mạnh: Kiện toàn hệ thống cơ quan
quản lý nhà nước về SHTT theo
hướng kiến tạo và hiệu quả; đẩy mạnh
cơ chế phối hợp liên ngành trong quản
lý nhà nước về SHTT; tăng cường
kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm
các hành vi xâm phạm quyền SHTT,
đặc biệt là hành vi xâm phạm quyền
SHTT trong môi trường kỹ thuật số…;
cung cấp dịch vụ thông tin SHTT cho
các viện nghiên cứu, trường đại học,
doanh nghiệp; xây dựng và triển khai
các chương trình khoa học, công
nghệ, hỗ trợ các viện nghiên cứu,
trường đại học hợp tác với doanh
nghiệp theo hướng tạo ra kết quả
nghiên cứu được bảo hộ quyền SHTT,

trong đó tăng cường sử dụng công cụ
SHTT để phát triển các ngành, lĩnh
vực trọng điểm, các sản phẩm, dịch vụ
có lợi thế cạnh tranh; Nâng cao hiệu
quả hoạt động của các hiệp hội trong
hỗ trợ và triển khai hoạt động sáng
tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền
SHTT; Tập trung đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực của các cơ quan quản lý nhà
nước, cơ quan bảo vệ quyền SHTT;
Tăng cường truyền thông trên các
phương tiện thông tin đại chúng nhằm
nâng cao nhận thức về SHTT, khuyến
khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý
thức tôn trọng và bảo vệ quyền
SHTT…

Trong các nhiệm vụ nêu trên, có
những nhiệm vụ sẽ do Sở KH&CN
chủ trì thực hiện, nhưng cũng có
những nhiệm vụ Sở KH&CN chỉ đóng
vai trò phối hợp, ví dụ nhiệm vụ về
tăng cường sử dụng công cụ SHTT để
phát triển các ngành, lĩnh vực trọng
điểm, các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế
cạnh tranh như phối hợp với Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch để phát triển
ngành du lịch với những địa phương
có ngành du lịch phát triển; về phát
triển các ngành công nghiệp có mức
độ sử dụng tài sản trí tuệ cao… Vì vậy,
Sở KH&CN có vai trò rất quan trọng
trong việc phối hợp chặt chẽ với các
Sở ban ngành, hướng dẫn, hỗ trợ các
cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các tổ
chức nghiên cứu (Viện, trường) thực
hiện các hoạt dộng cụ thể để triển khai
Chiến lược SHTT. ▲

Ánh Nguyệt
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Chuyển đổi số quốc gia: 
Động lực cho doanh nghiệp đổi mới và phát triển

Trong bối cảnh cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư, công
nghệ số được hiểu là một bước

phát triển cao hơn của công nghệ thông
tin, cho phép tính toán nhanh hơn, xử lý
số liệu nhiều hơn, truyền tải dung lượng
lớn hơn, với chi phí rẻ hơn. Chính sự phát
triển đột phá này của công nghệ đã cho
phép chuyển đổi số một cách tổng thể và
toàn diện mà trước kia không thể làm
được.

Hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi cho
chủ động tham gia cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) và quá trình
chuyển đổi số quốc gia là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị
quyết 52/NQ-TW của Bộ Chính trị. Mục
tiêu phấn đấu đến năm 2025 trong Nghị
quyết 52/NQ-TW là cơ bản hoàn thành
chuyển đổi số trong các cơ quan đảng,
nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị-xã hội. Thuộc nhóm bốn nước
dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ
điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc.
Có ít nhất ba đô thị thông minh tại ba vùng
kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và
miền Trung. Kinh tế số chiếm trên 30%
GDP; năng suất lao động tăng bình quân
khoảng 7,5%/năm. Hoàn thành xây dựng
Chính phủ số. Hình thành một số chuỗi đô
thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng
điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung;
từng bước kết nối với mạng lưới đô thị
thông minh trong khu vực và thế giới….
Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một
trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ
thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi
mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu
vực Châu Á; có năng suất lao động cao,

có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công
nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh
tế-xã hội, môi trường, quốc phòng, an
ninh.

Trong Chương trình chuyển đổi số
quốc gia, Chính phủ định hướng đến năm
2030 Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số,
ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử
nghiệm các công nghệ và mô hình mới;
đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động
quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, phương thức sống, làm việc của
người dân, phát triển môi trường số an
toàn, nhân văn, rộng khắp.

Để đạt được điều này, Chính phủ sẽ
kiến tạo thể chế, chính sách nhằm sẵn
sàng chấp nhận và thử nghiệm cái mới
một cách có kiểm soát; hình thành văn
hóa chấp nhận và thử nghiệm cái mới; làm
điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân
rộng; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng
tạo. Chính phủ đẩy nhanh tiến trình phát
triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính
phủ số. Doanh nghiệp công nghệ số Việt
Nam là lực lượng chủ lực phát triển các
hạ tầng, nền tảng, dịch vụ, tư vấn, cung
cấp giải pháp chuyển đổi số; đi từ ứng
dụng, đến sản phẩm, dịch vụ, đến làm chủ
một số công nghệ lõi, từ đó, vươn ra thị
trường toàn cầu. Ngoài ra, hợp tác quốc
tế là giải pháp quan trọng để thực hiện
chuyển đổi số, đặc biệt là thúc đẩy chuyển
đổi số trong xã hội, từ đó, tạo lực kéo tiến
trình chuyển đổi số trong cơ quan nhà
nước. Tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam
hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ
lớn trên thế giới để nghiên cứu, phát triển,
chuyển giao, tiên phong áp dụng công
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nghệ mới, mô hình mới vào Việt Nam.

Đề cập đến điểm mạnh của chuyển đổi
số quốc gia, Thứ trưởng Bộ Khoa học và
Công nghệ Bùi Thế Duy cho rằng, “Nhận
thức và chủ trương đúng, kịp thời của
Đảng và Chính phủ về cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số,
đây là điểm mạnh của nước ta thể hiện ý
chí và khát vọng của hệ thống chính trị,
doanh nghiệp, con người Việt Nam về xây
dựng đất nước Việt Nam hùng cường;
không bị áp lực và tổn thất lớn do phải
chuyển đổi mô hình cũ, công nghệ cũ; hạ
tầng công nghệ thông tin và tỷ lệ sử dụng
công nghệ phát triển rất nhanh; nguồn
nhân lực trẻ, thông minh, ham học hỏi,
sáng tạo, thích ứng nhanh và có khát vọng
làm giàu; điều kiện tốt về vị thế chính trị ổn
định, dân số, địa lý, khí hậu, tài nguyên”
[3]

Về cơ hội, Chính phủ số giúp Chính phủ
hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh
bạch hơn, giảm tham nhũng; Kinh tế số
thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị
mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo
động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu
nhập trung bình; Xã hội số giúp người dân
bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào
tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát
triển, giảm bất bình đẳng. Các ngành, lĩnh
vực được tối ưu, thông minh hóa hướng
đến nâng cao trải nghiệm và chất lượng
cuộc sống của người dân. [3]

Chuyển đổi số là cơ hội vô giá của
chúng ta. Chuyển đổi số cũng là cơ hội
cuối cùng của chúng ta trong vòng vài thập
kỷ tới. Những đột phá về công nghệ số
đều thai nghén trong nghiều chục năm
mới có một lần. Chúng ta không tiến khi
người khác tiến là chúng ta đã tụt lại. Nếu
bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ bị tụt lại sau
các quốc gia khác xa hơn nữa, do người
đi trước thắng cuộc là người lấy được tất
cả.

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng
thể và toàn diện. Với một tổ chức, vì sự
thay đổi nên trước tiên đó là việc của lãnh
đạo, của người đứng đầu, vì nếu không thì
không ai dám làm và có thể làm. Vì là tổng
thể và toàn diện nên đó là việc của tất cả
mọi thành viên trong tổ chức. Chuyển đổi
số là chuyển đổi tư duy và nhận thức.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chuyển
đổi số nhanh hơn, tiết kiệm hơn, hiệu quả
hơn thông qua việc sử dụng các nền tảng.

Có thể nói, chuyển đổi số là cuộc cách
mạng toàn dân, nhưng doanh nghiệp phải
giữ vai trò tiên phong. Chuyển đổi số là
câu chuyện chung cho tất cả doanh
nghiệp, không phân biệt ngành, nghề.
Chuyển đổi số là sân chơi của tất cả
doanh nghiệp mà ở đó bất kỳ ai đủ nhanh
nhạy đều có thể nắm bắt được thời cơ.
Doanh nghiệp công nghệ chỉ là một phần
nhỏ, là những người tạo ra công nghệ số
hoặc tư vấn ứng dụng công nghệ số. Theo
quan điểm của Chính phủ trong Chương
trình chuyển đổi số quốc gia thì “Doanh
nghiệp công nghệ số Việt Nam là lực
lượng chủ lực phát triển các hạ tầng, nền
tảng, dịch vụ, tư vấn, cung cấp giải pháp
chuyển đổi số; đi từ ứng dụng, đến sản
phẩm, dịch vụ, đến làm chủ một số công
nghệ lõi, từ đó, vươn ra thị trường toàn
cầu”. Như vậy, những doanh nghiệp khác
dùng công nghệ số để thực hiện chuyển
đổi số mới là phần lớn và là phần quan
trọng nhất.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế số với
trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công
nghệ số, trong Chương trình chuyển đổi
số Chính phủ cũng đã đề ra nhiệm vụ phát
triển 04 loại hình doanh nghiệp công nghệ
số: 

+ Các tập đoàn, doanh nghiệp thương
mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế
- xã hội chuyển hướng hoạt động sang
lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu
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công nghệ lõi;

+ Các doanh nghiệp công nghệ thông
tin đã khẳng định được thương hiệu đảm
nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu,
phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ
động sản xuất;

+ Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng
dụng công nghệ số để tạo ra các sản
phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh
vực kinh tế - xã hội;

+ Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi
mới, sáng tạo về công nghệ số.

Để phát triển doanh nghiệp công nghệ
số, Bộ Thông tin và Truyền thông đang Dự
thảo Chiến lược quốc gia về phát triển
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến
năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030 phát
triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ số,
phát triển 1,5 triệu nhân lực công nghệ số,
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
đóng góp 20% tăng trưởng GDP. Theo đó,
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam
phát triển theo định hướng chiến lược
Make in Viet Nam, phấn đấu từng bước
làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế,
chế tạo các sản phẩm, chủ động trong
sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình
kinh doanh mới, hợp tác nhưng không
phụ thuộc vào các doanh nghiệp công
nghệ nước ngoài.

Chuyển đổi số mang lại thay đổi lớn,
làm gián đoạn toàn bộ nhiều ngành công
nghiệp, đồng thời lại tạo ra sự sáng tạo
“phá hủy” giúp một số doanh nghiệp tăng
trưởng và phát triển kỷ lục, nghĩa là vòng
xoáy sáng tạo liên tục hình thành các
sáng kiến mới và nghiền nát những cái cũ
trên đường đi của nó. Đưa doanh nghiệp
qua chặng đường chuyển đổi số không
phải là việc dễ dàng. Khi vừa phải củng cố
thế mạnh hiện tại, vừa xây dựng cho
tương lai, nghĩa là người lãnh đạo phải
quản lý đồng thời hai doanh nghiệp.

Doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn
chuyển đổi có thể sẽ giảm, trước khi có
thể sẽ tăng lên. Tuy nhiên, theo xu hướng
hiện tại, quá trình chuyển đổi số hứa hẹn
sẽ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí,
kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu suất lao
động, hiệu quả kinh doanh và đặc biệt là
tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn, rộng rãi
hơn và nhanh chóng hơn.

Chia sẻ tại Tọa đàm "Chuyển đổi số:
Cơ hội và thách thức" năm 2020, Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, chuyển đổi
số tại Việt Nam cần thực hiện theo cách
của Việt Nam vì chuyển đổi số liên quan
đến mọi ngành nghề và cần được tiến
hành theo cách phù hợp với văn hóa Việt
Nam. Mấu chốt quan trọng để chuyển đổi
số thành công là cần có sự thay đổi trong
nhận thức của những người lãnh đạo đơn
vị, người đứng đầu các đơn vị. Đối với các
doanh nghiệp, chuyển đổi số liên quan
đến chuyển đổi mô hình, quản trị, mô hình
kinh doanh, cách thức hoạt động, vận
hành và nên bắt đầu từ những việc đơn
giản, cụ thể, nằm trong khả năng, trong
tầm tay. Nhận định chuyển đổi số là vấn
đề toàn dân, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh
Hùng tin tưởng, với Việt Nam, những vấn
đề vì nhân dân, cần sự hợp lực của toàn
dân thì Việt Nam sẽ chiến thắng, sẽ làm
được. [1].

Tài liệu tham khảo

1. https://dangcongsan.vn/khoa-giao/chuyen-doi-
so-can-su-vao-cuoc-cua-chinh-phu-doanh-nghiep-va-
nguoi-dan-558486.html

2. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030.

3. http://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/day-
manh-qua-trinh-phat-trien-dat-nuoc-tren-nen-tang-so-
qua-thuc-tien-phong-chong-dich-covid_19-va-trong-boi-
canh-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu.html

Ngọc Loan
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Bình Dương: 

Dự báo trong 10 năm tới, Bình Dương sẽ có sự tăng dân
số cơ học so với hiện nay, chiếm tỷ lệ khoảng 15% đến
17% vào năm 2030 (trong giai đoạn 2010-2020 tăng
thêm 14,9%), dân số trong độ tuổi thanh niên chiếm
khoảng từ 31% đến 35% vào năm 2030 (đến năm 2020
là 30,77%).

Trong những năm qua, từng sở,
ngành đã phối hợp với Đoàn
Thanh niên cùng cấp xây dựng

kế hoạch, chương trình, đề án liên quan
đến việc thực hiện cơ chế, chính sách
dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên
và cán bộ, công chức, viên chức trẻ ở
các ngành, các cấp thông qua chương
trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh, đặc
biệt là chính sách thu hút hỗ trợ chế độ
đào tạo trong và ngoài nước theo trình
độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm
vụ công tác và các chính sách về công
tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết
chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt
và vui chơi, giải trí dành cho thanh niên
thiếu niên trong thời gian qua. 

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn cũng đã chủ động
phối hợp và tổ chức ký kết liên tịch cùng
các Sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội
như: Sở Khoa học & Công nghệ, Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, Hội Cựu Chiến binh tỉnh,
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh,... qua đó
huy động các nguồn lực cùng chăm lo
cho thanh niên. Bên cạnh đó, một số sở,
ngành có sự chủ động trong xây dựng kế
hoạch phối hợp cùng Tỉnh Đoàn và các
ngành có liên quan tổ chức triển khai các
nhóm giải pháp thực hiện chính sách
dành cho thanh niên hàng năm và giai

đoạn, từng bước tạo được sự đồng bộ
trong công tác phối hợp giữa các ngành
đối với việc chăm lo, bồi dưỡng phát triển
thanh niên. Bài viết này sẽ trình bày một
số nội dung thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu
Chiến lược phát triển thanh niên theo
Quyết định số 1042/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về kế hoạch thực hiện
Chiến lược phát triển thanh niên Việt
Nam giai đoạn II trên địa bàn tỉnh Bình
Dương.

Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất
lượng cao, gắn với nghiên cứu và ứng
dụng khoa học công nghệ

Với chỉ tiêu tăng 15% số thanh niên
được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý
tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu
khoa học phục vụ sản xuất và đời sống:
Tỉnh tập trung ban hành các Quyết định
và Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ
thanh niên nghiên cứu khoa học, hỗ trợ
hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp, ứng
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào
sản xuất và đời sống. Trong đó, tỉnh đã
chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện các
giải pháp sáng tạo khoa học và kỹ thuật,
tổ chức các cuộc thi phát triển sáng tạo
đoàn viên, thanh thiếu niên và cuộc thi
tìm hiểu ý tưởng khoa học kỹ thuật cấp
tỉnh đã góp phần tạo điều kiện để thanh

Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, 
gắn với ứng dụng khoa học và công nghệ
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niên tiếp cận các công trình nghiên
cứu, ứng dụng sáng tạo vào thực tiễn
đời sống để phát triển kinh tế, thực hiện
hiệu quả mô hình khởi nghiệp trong các
đối tượng thanh niên. Kết quả chỉ tiêu
này tỉnh đã đạt được 15% đảm bảo
theo chỉ tiêu đề ra.

Chỉ tiêu tăng 15% số thanh niên làm
việc trong các tổ chức khoa học và
công nghệ: Để thực hiện hiệu quả chỉ
tiêu trên Sở Khoa học và Công nghệ
phối hợp cùng Tỉnh đoàn tham mưu
ban hành các quy định về quản lý, tổ
chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn
tỉnh, đã thu hút nhiều thanh niên tham
gia học tập, nghiên cứu khoa học, ứng
dụng công nghệ và làm việc tại các tổ
chức khoa học và công nghệ của tỉnh.
Kết quả so với năm 2015 lĩnh vực khoa
học công nghệ của tỉnh đã thu hút 45%
người tham gia lĩnh vực này từ 45 tuổi
trở xuống, trong đó thanh niên chiếm
đa số.  

Chỉ tiêu tăng 20% số công trình khoa
học và công nghệ do thanh niên chủ trì:
Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tập trung chỉ
đạo thực hiện các nội dung thông qua
các hội thi tìm hiểu, cuộc thi sáng tạo
khoa học, kỹ thuật và kỹ năng ứng
dụng khoa học đã thúc đẩy hoạt động
thi đua sáng tạo dành cho thanh niên
trên địa bàn tỉnh, từ đó có nhiều công
trình khoa học và công nghệ do thanh
niên phát minh, sáng chế được đưa
vào sử dụng có hiệu quả, phục vụ sản
xuất và đời sống. Với chỉ tiêu này đã
được thống kê rà soát đạt chỉ tiêu đề
ra. 

Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố
trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội
ngũ cán bộ trẻ khoa học kỹ thuật, cán
bộ, công chức, viên chức lãnh đạo,
quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà

nước, tổ chức chinh trị - xã hội và các
tổ chức kinh tế

Chỉ tiêu 20% thanh niên làm việc
trong các cơ quan nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội được đưa vào quy
hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và
tương đương. Thực hiện chỉ tiêu này
UBND tỉnh giao Thường trực Ban chỉ
đạo Chương trình phối hợp cùng Ban
Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp rà soát thống
kê đối với chỉ tiêu quy hoạch thanh niên
làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ
chức chức chính trị - xã hội ở các
ngành, các cấp trên địa bàn, tính đến
nay có 23% tỷ lệ thanh niên được quy
hoạch, vượt 3% chỉ tiêu. 

Chỉ tiêu 15% thanh niên đảm nhiệm
các chức vụ lãnh đạo trong các cơ
quan nhà nước; 15% thanh niên đảm
nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong các
tổ chức chính trị - xã hội, Sở Nội vụ chủ
trì phối hợp cùng các ngành liên quan
rà soát việc thực hiện công tác bổ
nhiệm cán bộ, công chức trong độ tuổi
thanh niên tham gia các chức vụ lãnh
đạo, quản lý ở các ngành các cấp trên
địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được là 15,7%
và 16,2% so với chỉ tiêu trên.

Chỉ tiêu 20% thanh niên là chủ
doanh nghiệp, chủ trang trại: tỉnh đã chỉ
đạo đối với công tác này thông qua việc
xây dựng chương trình hỗ trợ khởi
nghiệp và tổ chức hoạt động trải
nghiệm tại doanh nghiệp, hỗ trợ vốn
vay khởi nghiệp; xây dựng dự án khởi
nghiệp theo yêu cầu, đặt hàng của
doanh nghiệp nhằm tạo môi trường,
động lực, thúc đẩy tinh thần, khuyến
khích thanh niên khởi nghiệp. Trong đó
nổi bật là Hội Doanh nhân trẻ tỉnh được
củng cố thường xuyên và hoạt động
đạt đươc nhiều kết quả khích lệ đối với
phong trào thanh niên của tỉnh, qua đó
giúp thanh niên trong tỉnh trải nghiệm
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và học tập kinh nghiệm của Hội Doanh
nhân trẻ để có được hành trang và tâm
thế vững bước trong khởi nghiệp, hiện
nay Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình
Dương có 594 hội viên (thuộc Hội
LHTN tỉnh). 

Mỗi huyện, thị, thành Đoàn triển khai
các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi
nghiệp và xây dựng dự án khởi nghiệp
sáng tạo của thanh niên. Sở Khoa học
và Công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng tiên tiến (ISO 9001, HACCP,
ASC, BRC,…), kiểm toán năng lượng,
hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công
nghiệp (bảo hộ nhãn hiệu), đăng ký mã
số, mã vạch,… đặc biệt chú ý đến
doanh nghiệp khởi nghiệp; xây dựng,
triển khai thực hiện cơ chế, chính sách
đầu tư, hỗ trợ ban đầu và khuyến khích
đầu tư tiếp theo cho các tổ chức, cá
nhân thanh niên tham gia khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo. Từ đó, đã giúp không
ít thanh niên khởi nghiệp thành công trở
thành chủ doanh nghiệp, chủ trang trại
tại địa phương. Qua kết quả rà soát đạt
được 28%, vượt 8% so với chỉ tiêu trên. 

Chỉ tiêu 20% thanh niên là người
khuyết tật làm chủ các cơ sở sản xuất,
kinh doanh của người khuyết tật: đối
với chỉ tiêu này kết quả đạt so với chỉ
tiêu đề ra. 

Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại
ngữ và tin học, trình độ chuyên môn
nghiệp vụ cho thanh niên 

Với chỉ tiêu 80% thanh niên đô thị đạt
trình độ trung học phổ thông và tương
đương trở lên: Trong thời gian qua, tỉnh
đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đổi
mới, trong đó có việc nâng cao công tác
tuyên truyền và thường xuyên vận động
thanh niên nâng cao ý thức trong học
tập. Đồng thời, các cấp chính quyền và

nhà trường cũng thường xuyên phối
hợp cùng gia đình để tìm hiểu tâm tư,
nguyện vọng, đồng thời động viên, giúp
đỡ các em có nhận thức sai lệch, tự ý
bỏ học trong khi tuổi đời còn trẻ, qua đó
kịp thời uống nắn giúp đỡ các em thay
đổi nhận thức và hành vi phấn đấu rèn
luyện thành người có ích, chăm chỉ
trong học tập, vượt khó, vươn lên đạt
chuẩn trình độ trung học phổ thông trở
lên. 

Để đạt chỉ tiêu đề ra Sở Giáo dục và
Đào tạo và UBND các cấp hằng năm
tăng cường điều tra, rà soát số lượng
học sinh và thanh niên trên địa bàn để
kịp thời giúp đỡ, vận động học sinh
tham gia học tập nâng cao trình độ kiến
thức, góp phần phổ cập giáo dục phổ
thông đối với thanh niên tại các cơ sở
đào tạo, trung tâm giáo dục thường
xuyên và trung tâm học tập cộng đồng
tại xã, phường, thị trấn (trên địa bàn
tỉnh có 29 trường Trung học phổ thông
công lập, 08 trường ngoài công lập, 06
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo
dục thường xuyên, 01 Trung tâm Giáo
dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp
vụ tỉnh, 08 Trường Đại học, 07 trường
Cao đẳng, 12 trường Trung cấp). Kết
quả đạt 94,5%% thanh niên trong độ
tuổi đạt trình độ Trung học phổ thông và
tương đương, vượt 15,17% so với chỉ
tiêu đề ra.

Chỉ tiêu 80% thanh niên nông thôn,
thanh niên công nhân, thanh niên đồng
bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội còn khó khăn của tỉnh
đạt trình độ trung học cơ sở trở lên.
Tỉnh đã chỉ đạo các ngành có liên quan
triển khai đồng bộ các giải pháp như
các đối tượng thanh niên đô thị, nên tỷ
lệ đạt được của đối tượng này khá cao.
Với chỉ tiêu đạt trình độ từ trung học trở
lên, qua rà soát, thống kê của ngành
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giáo dục thì kết quả đạt được chiếm tỷ
lệ cao là 95,59%, vượt 25,59% chỉ tiêu.

Đối với chỉ tiêu 80% thanh niên là
cán bộ, công chức cấp xã được bồi
dưỡng nâng cao trình độ, năng lực
quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học:
Ủy ban nhân dân Tỉnh đã cụ thể hóa
Quyết định số 1374 / QĐ - TTg và
Quyết định số 163 /QĐ - TTg ngày
25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt đề án đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
giai đoạn 2011 - 2015 và  2016 - 2025,
Chương trình hành động số 20-CTrHĐ
/TU của Tỉnh ủy về Nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-
2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Dương ban hành Quyết định số
74/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 và
thực hiện Nghị quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh số 05/2019/NQ - HĐND
ngày 31/7/2019 đã ban hành chính
sách thu hút chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực tỉnh Bình Dương. 

Trên cơ sở đó, hằng năm tỉnh khảo
sát nhu cầu thực tế của các cơ quan,
đơn vị, địa phương, tổng hợp ban hành
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức, viên chức. Từ đó, kịp thời
rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục
tiêu đặt ra, bảo đảm tính khả thi, sát với
nhu cầu thực tế, đi vào thực chất đã đạt
được kết quả cao. Công tác đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ,
tin học cho cán bộ, công chức cấp xã
cũng được thực hiện thường xuyên
hàng năm, nhằm bồi dưỡng nâng cao
ứng dụng công nghệ và trình độ ngoại
ngữ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán
bộ, công chức cấp xã theo quy định và
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập
quốc tế (theo thống kê của Sở Giáo dục

và Đào tạo, hiện nay trên địa bàn tỉnh
đã cấp phép cho 101 trung tâm Ngoại
ngữ - Tin học; 30 chi nhánh Ngoại ngữ
- Tin học - Bồi dưỡng văn hóa, nghiệp
vụ luyện thi đại học và 08 cơ sở hoạt
động giáo dục kỹ năng sống cho học
sinh đã được ban hành quyết định
thành lập và cấp phép hoạt động). Kết
quả thực hiện có trên 98% thanh niên
là công chức cấp xã đã được bồi
dưỡng nâng cao trình độ, năng lực
quản lý nhà nước, vượt so với chỉ tiêu
đề ra 18%...

Từ thông tin của một số chỉ tiêu trên
cho thấy, trong 10 năm qua các cấp các
ngành đã nỗ lực rất lớn trong việc thực
hiện các mục tiêu Chương trình phát
triển thanh niên của tỉnh. Các ngành,
các cấp đã dự báo tình hình và triển
khai thực hiện các chính sách, pháp
luật phù hợp, kịp thời để thực hiện hiệu
quả vai trò quản lý nhà nước của mình,
đồng thời đáp ứng hiệu quả tâm tư,
nguyện vọng của thanh niên. Ngoài ra,
các tổ chức Đoàn - Hội cũng đã đổi mới
căn bản nội dung và phương thức, chủ
động xây dựng chương trình hành động
và phối hợp tích cực cùng các ngành,
các cấp để tăng cường các biện pháp,
giải pháp thực hiện hiệu quả công tác
tuyên truyền vận động thanh niên, tránh
những hình thức lạc hậu chưa theo kịp
với nhu cầu phát triển của thanh niên
hiện nay, để tập hợp ngày càng nhiều
thanh niên vào tổ chức, góp phần xây
dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới,
giàu lòng yêu nước, yêu quê hương
sống có trách nhiệm, hoài bảo, có trình
độ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cao,
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước,
địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

Thy Diễm
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Sở Khoa học và Công nghệ: 
Cải cách hành chính 2020 và phương hướng 2021

Thực hiện Kế hoạch số 6793/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bình
Dương năm 2020 và Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày
13/01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về Cải cách hành
chính năm 2020. Quá trình tổ chức, triển khai hoạt động cải cách
hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ đạt những kết quả
như sau:

Công tác chỉ đạo, điều
hành công tác Cải cách
hành chính (CCHC)

Nhằm định hướng mục
tiêu và đảm bảo thực hiện
tốt công tác CCHC năm
2020, ngay từ đầu năm
Sở đã ban hành Kế hoạch
cải cách hành chính và Kế
hoạch truyền thông, tuyên
truyền hoạt động cải cách
hành chính; kiểm soát thủ
tục hành chính; thực hiện
cơ chế một cửa trong giải
quyết thủ tục hành chính.
Bên cạnh đó, để triển khai
tốt các nhiệm vụ do Ủy
ban nhân dân tỉnh giao để
thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP và Nghị quyết
số 02/NQ-CP ngày
01/01/2020 của Chính
phủ, Sở đã kịp thời chỉ
đạo, xây dựng kế hoạch
và phân công trách nhiệm
từng cá nhân, đơn vị phụ
trách. Kết quả 05/06
nhiệm vụ thực hiện cải
cách hành chính đạt 100%
so với kế hoạch đề ra.

Riêng nhiệm vụ Hiện đại
hóa hành chính đạt trên
95% kế hoạch.

Công tác tuyên truyền
về cải cách hành chính
trong năm qua luôn được
chú trọng với nhiều hình
thức, nội dung phong phú;
trong năm đã tổ chức 01
cuộc thi trực tuyến “Tìm
hiểu cải cách hành chính
nhà nước” dành cho công
chức, viên chức và người
lao động của ngành.

Kết quả thực hiện
công tác CCHC

Cải cách thể chế:
Nhằm kịp thời quy định chi
tiết các văn bản được Luật
giao, Sở đã xây dựng và
tham mưu trình UBND tỉnh
ban hành 02 Quyết định
quy phạm pháp luật.
Ngoài ra, đã tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh ban
hành Quyết định về triển
khai thực hiện Đề án hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa khởi nghiệp sáng tạo

trên địa bàn tỉnh Bình
Dương đến năm 2025; tổ
chức 16 hội thảo, hội nghị
tập huấn, giới thiệu pháp
luật và các chính sách của
ngành tại địa phương với
hơn 3.202 tổ chức, cá
nhân tham dự. 

Cải cách thủ tục hành
chính (TTHC):Phê duyệt
Đề án tổ chức Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa 01
đơn vị sự nghiệp công lập.
Đồng thời cử công chức
một cửa trực tại Trung tâm
Hành chính công tỉnh theo
đúng danh sách đã được
Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt. Tổng số TTHC Sở
đã tiếp nhận tại bộ phận
một cửa của Sở và các
đơn vị trong năm là 1.158
hồ sơ, trong đó số hồ sơ
nhận trực tuyến mức độ 3,
4 tại Cổng Dịch vụ công
của tỉnh là 239 hồ sơ, hồ
sơ nộp qua cổng một cửa
quốc gia là 858 hồ sơ, số
hồ sơ giải quyết đúng hạn:
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1.158 hồ sơ và không có
hồ sơ trễ hẹn. 

Thực hiện rà soát,
đánh giá thủ tục hành
chính năm 2020 đã kiến
nghị cấp có thẩm quyền
sửa đổi, bổ sung 02
TTHC với chi phí cắt
giảm khi đơn giản hóa là
28,5%. Phối hợp với Văn
phòng UBND tỉnh trình
Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành 03 Quyết định về
công bố TTHC mới, sửa
đổi, bổ sung và Quyết
định chuẩn hóa Thủ tục
hành chính thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở.
Đến thời điểm hiện tại,
tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết
của Sở là 59 TTHC
(trong đó có 03 TTHC
đặc thù) với 04 lĩnh vực
hoạt động của ngành.

Cải cách tổ chức bộ
máy hành chính nhà
nước: Tổ chức thanh tra
việc thực hiện các quy
định pháp luật trong công
tác quản lý phòng, chống
tham nhũng đối với 02
đơn vị trực thuộc Sở.
Trình Chủ tịch UBND tỉnh
ban hành 03 Quyết định
phê duyệt phương án tự
chủ của tổ chức khoa
học và công nghệ công
lập của 03 đơn vị trực
thuộc trong giai đoạn
2020-2022. Đến nay
100% đơn vị sự nghiệp

của ngành đã chuyển
sang cơ chế tự chủ của
tổ chức khoa học và
công nghệ công lập, theo
Đề án đã được UBND
tỉnh phê duyệt, Sở đã tổ
chức sắp xếp lại các
phòng trực thuộc, từ 07
phòng đã sắp xếp còn 05
phòng.

Xây dựng và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán
bộ, công chức, viên
chức: Trong công tác
quản lý cán bộ, công
chức, viên chức được
thực hiện trên cơ sở Luật
Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức, quản lý
bằng nội quy, quy chế
làm việc, quy chế phối
hợp trong công tác, quy
tắc ứng xử… Qua đó, Sở
đã tăng cường công tác
kiểm tra giám sát thực
hiện công tác quản lý cán
bộ công chức tại các
phòng, đơn vị trực thuộc.
Chú trọng việc đào tạo,

bồi dưỡng nhằm mục
đích chuẩn hóa và ổn
định đội ngũ cán bộ, công
chức để từng bước đạt
chuẩn về tiêu chuẩn,
chức danh. Cùng với Sở
Nội vụ tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh tổ chức Hội
đồng xét tuyển dụng
công chức theo chính
sách thu hút sinh viên tốt
nghiệp xuất sắc tại Nghị
định số 140/2017/NĐ-CP
ngày 05/12/2017 của
Chính phủ. 

Cải cách tài chính
công: Triển khai thực
hiện Quyết định giao dự
toán, thu chi ngân sách
nhà nước năm 2020, Sở
đã ban hành Quyết định
giao dự toán Ngân sách
nhà nước năm 2020 cho
Văn phòng Sở và 04 đơn
vị trực thuộc. Trên cơ sở
đó các đơn vị tự xây
dựng kế hoạch thu, chi
nguồn kinh phí trên tinh
thần tiết kiệm, sử dụng
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kinh phí hiệu quả vào các
lĩnh vực được giao để
hoàn thành nhiệm vụ.
Ban hành Quyết định về
quy chế chi tiêu nội bộ
của Sở và Kế hoạch thực
hiện Chương trình thực
hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2020.

Hiện đại hóa hành
chính: Tổ chức triển khai
hệ thống quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn
ISO TCVN 9001:2015
năm 2020. Đến nay đã có
53/59 TTHC được công
bô ́hệ thống quản lý chất
lượng phu ̀ hơp̣ theo
TCVN ISO 9001:2015
(đạt tỉ lệ 89,83%). Triển
khai 100% văn bản đi của
Sở đều thực hiện ký số
theo quy định, đồng thời
văn bản được gửi, nhận
không kèm bản giấy giữa
các cơ quan hành chính
nhà nước. 

Đánh giá về cải cách
hành chính

Những ưu điểm: Công
tác chỉ đạo triển khai kế
hoạch các nhiệm vụ cải
cách hành chính năm
2020 của Sở được thực
hiện đúng tiến độ đề ra.
Công tác tuyên truyền cải
cách hành chính được
thực hiện thường xuyên,
liên tục; Việc giải quyết
thủ tục hành chính theo
cơ chế một cửa đã được
triển khai thực hiện theo

đúng quy định. Số lượng
TTHC nộp qua cổng dịch
vụ công trực tuyến tăng.
Đã tổ chức được cuộc
Thi tìm hiểu trực tuyến
“Cải cách hành chính nhà
nước” năm 2020.

Hạn chế: Do tình hình
dịch COVID-19 vì vậy
một số hoạt động về
công tác CCHC bị gián
đoạn: công tác tuyên
truyền, hội nghị, hội thảo
về các văn bản, chính
sách của ngành cũng
như công tác đào tạo, bồi
dưỡng bị trễ so với tiến
độ đề ra. Ngoài ra, quy
trình trong quá trình tiếp
nhận hồ sơ trực tuyến
mức độ 3, 4 chưa được
thống nhất gây khó khăn
trong việc xử lý, lưu trữ
hồ sơ trực tuyến.

Một số nhiệm vụ
trọng tâm năm 2021

1. Xây dựng và triển
khai Kế hoạch thhực hiện
Chương trình Cải cách
hành chính nhà nước giai
đoạn 2021-2030;

2. Trình Ủy ban nhân
dân tỉnh xây dựng các
văn bản pháp luật có liên
quan đến lĩnh vực khoa
học công nghệ.

3. Tiếp tục tuyên
truyền, hướng dẫn triển
khai thực hiện thủ tục
hành chính trên môi
trường điện tử (cổng

thông tin một cửa Quốc
gia, Cổng Dịch vụ công
Quốc gia và của tỉnh, qua
dịch vụ Bưu chính công
ích, thanh toán phí và lệ
phí trực tuyến) đến toàn
thể công chức, viên chức
và tổ chức, cá nhân khi
thực hiện TTHC tại Sở.

4. Rà soát, sắp xếp lại
cơ cấu tổ chức của Sở và
các đơn vị trực thuộc
theo Nghị định số
107/2020/NĐ-CP ngày
14/9/2020 của Chính
phủ.  

5. Tổ chức triển khai
thực hiện hiệu quả các
Kế hoạch trọng tâm trong
công tác cải cách thủ tục
hành chính; tập trung
thực hiện tốt việc rà soát,
đánh giá đơn giản hóa
TTHC và kiến nghị cấp
có thẩm quyền cắt giảm
hoặc bãi bỏ các TTHC
rườm rà, không còn phù
hợp thực tiễn, … 

6. Chỉ đạo Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường
Chất lượng tiến hành tổ
chức các khóa đào tạo
cũng như tham gia đoàn
cải cách hành chính của
tỉnh kiểm tra, xây dựng,
áp dụng và duy trì hệ
thống quản lý chất lượng
TCVN ISO 9001 năm
2021.▲

Minh Thông
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Sản xuất và chế biến các sản phẩm từ Bưởi
Tại Triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2020; Gian hàng
trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Thị xã Tân Uyên gây ấn tượng bởi các sản phẩm:
Rượu bưởi, mứt bưởi, tinh dầu bưởi,… Chủ nhân của các sản phẩm này là ông
Dương Văn Minh - Một lão nông tri điền của cù lao Bạch Đằng. Nơi nổi tiếng với
bưởi ổi, bưởi đường lá cam...đã được công nhận nhãn hiệu tập thể từ năm 2011.

Cù lao Bạch Đằng có diện tích
hơn một ngàn ha, trong đó có
khoảng gần 400 ha trồng bưởi.

Những năm gần đây, bưởi mang lại giá
trị kinh tế cao hơn trồng cao su. Song,
người trồng bưởi cũng phải đầu tư khá
nhiều về chi phí và công sức. Thông
thường, để vườn bưởi đạt hiệu quả cao,
trong quá trình chăm sóc, người trồng
thường loại bỏ bớt khoảng 1/3 trái bưởi
non. Cách làm này giúp cho cây phát
triển tốt, cho nhiều trái đạt chất lượng.
Tuy nhiên, những trái bưởi loại thải
thường bị vứt bỏ trong vườn, khi bị phân
hủy thường gây ô nhiễm môi trường. Do
vậy, ở một số nơi, người dân đã nghĩ ra
cách tận dụng những trái bưởi loại thải
để làm ra rượu bưởi, nem chay, mứt
bưởi, tinh dầu bưởi... 

Ở cù lao Bạch Đằng, Ông Dương Văn

Minh là một trong những người tiên
phong trong việc vận dụng phương pháp
truyền thống của người xưa để nâng cao
giá trị sử dụng của trái bưởi. Theo ông,
các sản phẩm nông nghiệp của Việt
Nam, quá trình sơ chế, chế biến chưa
được phát triển. Vì vậy, tình trạng đất
đồng ế chợ, được mùa mất giá vẫn còn.
Trong quá trình tìm hiểu về công dụng
của trái bưởi và các thành phần có trong
trái bưởi, với sự trợ giúp của một số kỹ
sư hóa và thực phẩm; ông Minh đã hoàn
thiện được qui trình chế biến từ xử lý
nguyên liệu, ủ rượu, chưng cất trích ly
tinh dầu, ngâm và sấy mứt,... Ông cho
biết: “ Việc xây dựng được qui trình chế
biến sau trái bưởi tạo hàng rào bảo vệ
cho giá trị của trái bưởi. Các sản phẩm
làm từ trái bưởi, như: Tinh dầu bưởi,
rượu có giá trị cao, lại đáp ứng được nhu
cầu của người tiêu dùng khó tính. Nhờ
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có các bạn trẻ có kiến thức khoa học kỹ
thuật mà chúng tôi tạo ra được các sản
phẩm ổn định về chất lượng, đáp ứng
được các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn
thực phẩm về thực phẩm và thức uống
có cồn. Ví dụ như khi test sản phẩm thì
không có các vi sinh vật, kim loại nặng,
methanol… . Tuy nhiên, với xuất phát
điểm là ít vốn, trang thiết bị, dụng cụ còn
hạn chết nên quá trình chế biến còn
mang tính thủ công”.

Hiện nay, với thị trường tiêu thụ rải rác
nên ông Minh chỉ thực hiện sản xuất sản
phẩm với qui mô nhỏ, chủ yếu là thủ
công. Qui trình chiết xuất tinh dầu được
ông áp dụng bằng phương pháp chưng
cất và trích ly bằng hơi nước truyền
thống. Vỏ bưởi sau khi đã làm sạch,
được đem xay nhuyễn để phá vỡ các
tinh dầu, giúp quá trình trich ly ngắn hơn.
Sau đó, đem chưng cất lôi kéo nước
bằng thiết bị nồi hơi. Ông chia sẻ thêm:
“quá trình chưng cất tinh dầu bí quyết để
thu hồi được tất cả các thành phần có
trong vỏ bưởi là phải xay nhuyễn vỏ. Khi
xay nhuyễn, các mô chứa tinh dầu sẽ bị
phá vỡ, dễ bốc hơi trong quá trình chưng
cất hơn”.

Theo các chuyên gia, bưởi là loại cây
ăn trái thuộc họ quýt cam, có tên khoa
học là Citrus Grandis Osbek. Bưởi là loại
trái cây rất tốt cho sức khỏe. Mỗi bộ phận
của trái đều có công dụng riêng. Thịt quả
là phần được dùng chủ yếu, chứa rất
nhiều các loại Vitamin, Glucoxit,
Canxi,..Vỏ quả, chứa tỷ lệ lớn Cellulose
và mang lại nhiều thành phần có giá trị
như Pectin, tinh dầu thơm,… Các sản
phẩm làm từ vỏ bưởi có công dụng tốt để
phòng ngừa một số căn bệnh do thiếu
chất xơ gây ra, như:  Tiểu đường, tim
mạch, ung thư ruột kết, cao huyết áp, táo
bón, trĩ, tình trạng máu và gan nhiễm mỡ.
Riêng lớp vỏ xanh có tác dụng trừ

phong, tiêu đờm, giảm đau dạ dày, đầy
bụng, ăn uống không tiêu hoặc ho. Tinh
dầu từ vỏ bưởi có tác dụng kháng khuẩn
(làm giảm độc trực khuẩn lao, tụ cầu
vàng, phế cầu, có khả năng tiêu diệt lỵ
amip), giúp giải cảm, thư giãn, giảm
stress. Đặc biệt tinh dầu bưởi còn giúp
tóc dài mượt, chống hói rụng tóc, làm
đẹp da. 

Khai thác và tận thu tất cả để mang lại
giá trị cao cho hơn cho trái bưởi không
phải là ý tưởng mới mẻ. Hiện, đã có rất
nhiều doanh nghiệp, nhà máy sản xuất
ra các sản phẩm như mứt bưởi, tinh dầu
bưởi, các loại đồ uống và thức ăn từ
bưởi. Song, đối với những nông dân, chỉ
biết đến trồng và cung cấp trái ra thị
trường; phải phụ thuộc vào giá cả và đối
tác tiêu thụ; thì việc linh hoạt để chế biến,
sản xuất các sản phẩm từ trái bưởi sẽ
giúp người trồng chủ động trong việc
cung ứng, nâng cao giá trị kinh tế của
loại cây trồng. Bên cạnh đó, việc tận thu
trái bưởi loại thải còn tránh ô nhiễm môi
trường, gia tăng thu nhập. 

Hiện nay, các sản phẩm tinh dầu bưởi,
mứt bưởi, rượu bưởi,...của ông Dương
Văn Minh đã được đăng ký nhãn hiệu
“Hai Dương”. Ông cùng với 3 thành viên
khác thành lập nên Hợp tác xã bưởi
Bạch Đằng. Hiện, Hợp tác xã đang xúc
tiến xây dựng qui trình đăng ký các thủ
tục để phân phối tại hệ thống Coop Mart
và trên Website của MyVietel,.. Các sản
phẩm mang thương hiệu Hai Dương
được cam kết sản xuất theo chuỗi an
toàn từ nhà vườn đến thu hoạch, chế
biến. Trong tương lai, ông Minh hy vọng
sẽ liên kết được nhiều nhà vườn trên địa
bàn vào Hợp tác xã để khai thác “tài
nguyên bản địa” một cách tốt nhất.▲

Thu Huyền
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Xây dựng tập thể măng cụt huyện Dầu Tiếng
Thực hiện chủ trường, đường lối đổi

mới của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ
công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông
nghiệp, nông dân và nông thôn. Nông
dân huyện Dầu Tiếng đã khác phục khó
khăn, nổ lực học tập trao đổi kinh
nghiệm, tiếp thu những tiến bộ khoa học
kỹ thuật tiên tiến... đã vươn lên phát triển
kinh tế gia đình, ngày càng nâng cao đời
sống vật chất tinh thần, góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát
triển kinh tế trên địa bàn huyện.

Huyện Dầu Tiếng có đất đai khá phì
nhiêu, ít bị lũ lụt, ngập úng, thuận lợi cho
việc phát triển nông nghiệp, nhất là trồng
cây ăn quả. Nắm bắt lợi thế đó, Dầu
Tiếng đã có chủ trương phát trển các xã
này thành vùng chuyên canh cây ăn quả,
trong đó có măng cụt, nhằm phát triển du
lịch sinh thái ven sông Sài Gòn, tạo
thương hiệu sản phẩm vùng, nâng cao
thu nhập cho người dân ở địa phương.

Cây măng cụt được trồng ở Dầu Tiếng
trong những năm gần đây, phù hợp với
điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng nên măng
cụt cho năng suất và chất lượng cao,
được người tiêu dùng tín nhiệm thông
qua các hội chợ triển lãm, hội thi trong
tỉnh, khu vực Đông Nam bộ. Các giải
thưởng đã đánh dấu thành quả lao động
và sự học hỏi không ngừng của người
trồng cây măng cụt ở huyện Dầu Tiếng.

Thực tế, tình trạng xâm phạm quyền
sở hữu công nghiệp, đặc biệt là nhãn
hiệu tập thể các loại trái cây khá phổ
biến, nhưng chủ sở hữu chưa mạnh dạn
hoặc chưa có biện pháp đấu tranh cụ thể
để bảo vệ quyền lợi của tập thể đối với
hành vi xâm phạm quyền. Vì vậy, để tăng
cường hoạt động của chương trình xúc

tiến thương mại, quảng bá nhãn hiệu
hàng hóa, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa
lý, tổ chức tốt hoạt động sở hữu công
nghiệp ở địa hương thì việc xây dựng
thương hiệu cho măng cụt Dầu Tiếng là
rất cần thiết.

Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể
măng cụt huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình
Dương” được Trung tâm Ứng dụng tiến
bộ khoa học và công nghệ Bình Dương
triển khai với mục tiêu xây dựng thiết lập
cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát
triển nhãn hiệu tập thể măng cụt Dầu
Tiếng cho người dân trồng măng cụt
nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng sản
phẩm mang nhãn hiệu tập thể, đảm bảo
việc xúc tiến thương mại góp phần nâng
cao giá trị kinh tế xã hội, văn hóa của địa
phương, bảo tồn giống măng cụt ngon,
truyền thống của địa phương. Tạo quy
trình canh tác chuẩn cho việc trồng và
sản xuất các sản phẩm từ trái măng cụt
với thương hiệu măng cụt Dầu Tiếng, có
chất lượng, tiêu chuẩn đóng gói đặc
trưng.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thu
thập các tài liệu, đề tài khoa học và
nghiên cứu về sản phẩm măng cụt: danh



19Bản tin KH&CN số 09.2020

tiếng sản phẩm, đặc điểm mô tả, thương
mại hóa sản phẩm. Khảo sát hiện trạng
vùng sản xuất, thị trường tiêu thụ từ đó
đánh giá năng lực, khả năng sản xuất,
tiêu thụ cho thương hiệu măng cụt; khảo
sát và lập bản đồ vùng quy hoạch sản
xuất măng cụt để phục vụ cho việc xây
dựng và phát triển NHTT Măng cụt Dầu
Tiếng.

-Xác định tổ chức đứng tên NHTT - là
chủ sở hữu NHTT - là đơn vị có quyền
quản lý việc sử dụng nhãn hiệu theo Quy
chế sử dụng NHTT, bao gồm: cấp phép
sử dụng, kiểm soát, kiểm tra việc sử
dụng nhãn hiệu để đảm bảo uy tín của
sản phẩm; đình chỉ việc sử dụng NHTT. 

-Xác định mẫu nhãn hiệu để đăng ký

bảo hộ. Tổ chức đưa ra ý tưởng thiết
mẫu NHTT: Tên sản phẩm, dấu hiệu
nhận biết; Tên địa danh, biểu tượng của
địa danh; Ý nghĩa nhãn hiệu đối với sản
phẩm của địa phương; Thành lập hội
đồng đánh giá, chấm điểm thống nhất,
góp ý và lựa chọn sử dụng chung cho tổ
chức cá nhân được trao quyền; Hoàn
thiện mẫu nhãn hiệu để tiến hành xây
dựng hồ sơ đăng ký NHTT.

-Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho
từng sản phẩm dự kiến mang NHTT;
Phối hợp với chủ sở hữu, các cơ quan
liên quan, cơ quan chuyên môn soạn
thảo quy chế; Tổ chức các hội thảo góp
ý ở địa phương và các chuyên gia về
việc xác định nội dung, cơ chế kiểm soát
về NHTT… 

-Tổ chức phổ biến, tập huấn cho
các tổ chức, cá nhân liên quan
quản lý, khai thác và phát triển
nhãn hiệu tập thể.

-Xây dựng mô hình 3 nhà: nhà
quản lý, nhà vườn, nhà khai thác: 
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-Xây dựng hệ thống các phương tiện,
điều kiện quảng bá và khai thác giá trị
NHTT: Hệ thống tem nhãn sản phẩm và
các tài liệu giới thiệu sản phẩm được
thiết kế với các nội dung theo yêu cầu
của chủ sở hữu. Nội dung tài liệu phải
đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin
về sản phẩm, đặc trưng của sản phẩm
nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến
với đông đảo công chúng; Triển khai một
số chương trình hoạt động quảng bá
NHTT tại các hội chợ triển lãm, xây dựng
một số chuyên mục: Phóng sự, tình
huống thương hiệu, tọa đàm … trên đài
phát thanh truyền hình Bình Dương, thiết
kế vào website Sở KHCN để giới thiệu
và xúc tiến thương mại cho sản phẩm,
các tin bài trên báo địa phương, trung
ương

Triển khai thực hiện thí điểm một số
nội dung quản lý và khai thác NHTT: Dự
án đã tổ chức in tem và hỗ trợ cho chủ
sở hữu số tem nhãn là 100.000 cái. Ban
quản lý nhãn hiệu tập thể đã tổ chức họp,
cấp cho các cá nhân sử dụng theo đúng
quy định đáp ứng được điều kiện sử
dụng

Trên cơ sở triển khai thí điểm mô hình
quản lý nhãn hiệu, đơn vị thực hiện dự
án kết hợp với các cơ quan phối hợp
thực hiện dự án, các cơ quan liên quan
tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả của
việc triển khai mô hình

Dự án được triển khai từ năm 2016,
đến ngày 17/6/2019, Cục Sở hữu trí tuệ
cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
măng cụt Dầu Tiếng tại Quyết định số
47585/QĐ-SHTT. Dự án đã tổ chức in
tem và hỗ trợ cho chủ sở hữu số tem
nhãn là 100.000 tem. Ban quản lý nhãn
hiệu tập thể đã tổ chức họp, cấp cho các
cá nhân sử dụng theo đúng quy định đáp

ứng được điều kiện sử dụng.

Hiệu ứng từ nhãn hiệu tập thể Măng
cụt Dầu Tiếng làm cho các vùng sản xuất
tập trung học tập, họ đang tập hợp các
nhà sản xuất trong vùng cùng có chung
loại sản phẩm để xây dựng nhãn hiệu tập
thể, qua sự tập hợp đó số lượng sản
phẩm có cùng chất lượng sẽ đáp ứng đủ
nhu cầu thị trường hiện nay. Bảo vệ
vườn trái cây truyền thống của địa
phương là cơ sở vững chắc cho việc
phát triển vườn cây ăn trái gắn với du lịch
vùng Dầu Tiếng. Bên cạnh đó nông dân
vườn trồng măng cụt từng bước ý thức
việc tuân thủ theo quy trình canh tác vừa
đáp ứng nhu cầu an toàn vệ sinh thực
phẩm của người tiêu dùng, vừa bảo vệ
môi trường. Với quy trình canh tác ưu
tiên sử dụng phân hữu cơ giúp hệ sinh
thái cân bằng, đất tơi xốp hạn chế hiện
tượng chai đất, đất bị thoái hóa.

Việc xây dựng thương hiệu trái măng
cụt của huyện Dầu Tiếng là rất cần thiết.
Việc có được giấy chứng nhận quyền sở
hữu công nghiệp đối với sản phẩm Măng
cụt sẽ góp phần nâng cao giá trị sản
phẩm, bảo vệ uy tín của nhà sản xuất;
giúp họ an tâm hơn trong sản xuất và
tiêu thụ, đồng thời các ngành chức năng
có điều kiện để ứng dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật vào sản xuất để chọn
lọc giống thích nghi, cải tạo các biện
pháp canh tác, nâng cao năng suất lẫn
chất lượng của sản phẩm. Giấy chứng
nhận nhãn hiệu tập thể thể còn như một
điều kiện, một giấy thông hành để sản
phẩm măng cụt huyện Dầu Tiếng đáp
ứng được yêu cầu hội nhập vào thị
trường thế giới ngày một gắt gao trong
điều kiện nước ta đã gia nhập WTO.▲

Mỹ Linh
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Điều trị trượt đốt sống bằng phương pháp cố định cột sống qua
cuống kết hợp hàn xương liên thân đốt tại khoa Ngoại thần kinh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2019
Nguyễn Minh Khôi, Nguyễn Văn Đông

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Trượt đốt

sống (TĐS) là bệnh lý do
nhiều nguyên nhân gây ra
như bẩm sinh, thoái hoá,
khuyết eo, chấn thương…
Mỗi nguyên nhân của
bệnh gây nên một biến đổi
giải phẫu riêng, tuy nhiên,
chúng có đặc điểm chung
nhất là gây nên sự di
chuyển bất thường ra phía
trước của thân đốt sống
cùng với cuống, mỏm
ngang và diện khớp phía
trên. Chuyên khoa về
ngoại thần kinh đã tiến
hành mổ thường quy bệnh
lý này bằng phương pháp
cố định cột sống qua
cuống và hàn xương liên
thân đốt. Vì thế chúng tôi
tiến hành nghiên cứu đề
tài:“Điều trị trượt đốt sống
thắt lưng bằng phương
pháp cố định cột sống qua
cuống kết hợp hàn xương
liên thân đốt tại khoa
Ngoại thần kinh Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Bình
Dương”.         

Mục tiêu: Đánh giá kết
quả phẫu thuật bệnh TĐS

thắt lưng bằng phương
pháp cố định cột sống qua
cuống kết hợp hàn xương
liên thân đốt

Phương pháp nghiên
cứu: Nghiên cứu tiền cứu
mô tả lâm sàng. Bệnh
nhân được chẩn đoán là
TĐS thắt lưng, điều trị
phẫu thuật trong thời gian
nghiên cứu (4/2018-
6/2019) tại Khoa Ngoại
Thần kinh  Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Bình Dương.
Bệnh nhân có chỉ định mổ
- Được mổ thống nhất một
phương pháp là cố định
cột sống qua cuống kèm
hàn xương liên thân đốt
hai bên lối sau. Được theo
dõi và đánh giá kết quả
sau mổ khi bệnh nhân
(BN) ra viện và có tái
khám lại một trong các
thời điểm khám lại theo
nghiên cứu. 

Kết quả: Qua khảo sát
45 bệnh nhân ghi nhận: đa
phần là người bệnh bị ảnh
hưởng đến chức năng cột
sống: gặp nhiều nhất ở 24
BN (53,3%) mất chức
năng ở mức 3; 13 BN

(28,9%) mất chức năng
mức 4 và đặc biệt có 1 BN
(2,2%) mất chức năng
mức 5. Mức độ TĐS, dựa
trên phân loại của Meyerd-
ing cho thấy gặp nhiều
nhất là  trượt độ 1-2: 41
BN (91,1%). Thời gian
phẩu thuật: 112,92± 32,78
phút (60 -120 phút). BN
được nắn chỉnh trong mổ
khá tốt. Tât cả các BN đều
giảm mức độ trượt sau
mổ. Những BN có mức độ
hạn chế chức năng cột
sống thấp thì kết quả tốt
và những trường hợp có
mức độ hạn chế chức
năng cột sống lớn thì kết
quả thường kém. Sau mổ
có 6 BN (13,2%) có biến
chứng: nhiễm khuẩn vết
mổ, tổn thương rễ không
hoàn toàn đã được xác
định trong quá trình mổ, bí
đại tiểu tiện, chảy máu vết
mổ

Kết luận: Mức độ
giảm chức năng cột sống
ở BN TĐS đa phần ở mức
nhiều và rất nhiều. Kết
quả điều trị phẫu thuật
bệnh TĐS thắt lưng bằng
phương pháp cố định cột
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sống qua cuống kết hợp
hàn xương liên thân đốt:
mức độ đau lưng và đau
chân theo VAS giảm rõ
đau. Tất cả BN sau mổ
đều cải thiện mức độ
trượt, cải thiện tốt chức
năng cột sống. Có biến
chứng sau mổ là nhiễm
trùng vết mổ và tổn
thương rễ thần kinh trong
lúc mổ.

ĐẶT VẤN ĐỀ
Trượt đốt sống là sự

di chuyển bất thường ra
phía trước của thân đốt
sống cùng với cuống,
mỏm ngang và diện khớp
phía trên. Bệnh lý này là
một trong những nguyên
nhân hàng đầu gây đau
thắt lưng, bệnh ảnh
hưởng lớn tới đời sống và
kinh tế của người bệnh,
đồng thời là gánh nặng
cho xã hội…Theo thống
kê tại Mỹ, có khoảng 2-3%
dân số mắc bệnh trượt đốt
sống (TĐS), chi phí hàng
năm trên 21 tỷ đô la Mỹ
cho việc khám và chữa
bệnh.

TĐS là bệnh lý do
nhiều nguyên nhân gây ra
như bẩm sinh, thoái hoá,
khuyết eo, chấn thương…
Mỗi nguyên nhân của
bệnh gây nên một biến đổi
giải phẫu riêng. Tuy nhiên
chúng có đặc điểm chung
nhất là gây nên sự di
chuyển bất thường ra phía
trước của thân đốt sống
cùng với cuống, mỏm

ngang và diện khớp phía
trên.

Nhằm đánh giá hiệu
quả của một phương pháp
điều trị bệnh TĐS phổ biến
tại Việt Nam hiện nay cùng
đánh giá các ưu nhược
điểm, khó khăn và biến
chứng thường gặp trong
phẫu thuật. Vì thế chúng
tôi tiến hành nghiên cứu
đề tài: “Điều trị trượt đốt
sống thắt lưng bằng
phương pháp cố định cột
sống qua cuống kết hợp
hàn xương liên thân đốt tại
khoa Ngoại thần kinh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Bình Dương”. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

Thiết kế nghiên cứu:
Nghiên cứu tiền cứu mô tả
lâm sàng. 

Đối tượng nghiên
cứu: Bệnh nhân được
chẩn đoán là TĐS thắt
lưng, điều trị phẫu thuật
trong thời gian nghiên cứu
(4/2018- 6/2019) tại Khoa
Ngoại Thần kinh Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Bình
Dương.

Tiêu chuẩn chọn mẫu: 

- Các bệnh nhân (BN)
đã qua thăm khám lâm
sàng tỉ mỉ, có chẩn đoán
hình ảnh cần thiết (X
quang thường quy, X
quang động, cộng hưởng
từ cột sống thắt lưng) để
chẩn đoán chính xác là

TĐS thắt lưng, có chỉ định
mổ. Được mổ thống nhất
một phương pháp là cố
định cột sống qua cuống
kèm hàn xương liên thân
đốt hai bên lối sau.

Tiêu chuẩn loại trừ:

- BN có dị tật hai chi
dưới, các bệnh lý nội khoa
ảnh hưởng lớn tới chẩn
đoán (lao cột sống, viêm
màng nhện tủy…), những
BN TĐS không có biểu
hiện lâm sàng hay không
được thăm khám theo dõi
sau phẫu thuật

- BN TĐS thắt lưng có
loãng xương nặng ảnh
hưởng đến chẩn đoán và
điều trị. Bệnh nhân trượt
độ nặng (độ 3-4) mà
không thể nắn chỉnh giảm
độ trượt gây ảnh hưởng
đến ghép xương liên thân
đốt được

- Những BN không
thoả mãn với tiêu chuẩn
lựa chọn.

Phương pháp phẫu
thuật:

Chuẩn bị phẫu thuật:
BN được chuẩn bị trước
phẩu thuật. thụt tháo, nhịn
ăn, khám gây mê trước
mổ và sử dụng thuốc an
thần nhẹ tối ngày trước
mổ; Chuẩn bị dụng cụ
phẫu thuật: Bộ dụng cụ
bắt vít cố định cột sống và
bộ dụng cụ phá đĩa ghép
xương liên thân đốt.

Các bước tiến hành
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phẫu thuật: Phẫu thuật
điều trị TĐS thắt lưng: Với
mục đính chung là phòng
quá trình tiến triển trượt,
làm vững đoạn cột sống
trượt, giải phóng chèn ép
rễ thần kinh giúp hồi phục
triệu chứng thần kinh, hết
đau lưng và đau chân,
sửa biến dạng đoạn thắt
lưng cùng

Phương pháp phẫu
thuật: Kỹ thuật cố định
trực tiếp qua vùng khuyết
eo; sử dụng phương tiện
cố định cột sống kết hợp

ghép xương; nẹp vít
cuống cung và ghép
xương sau bên; nẹp vít
cuống cung và ghép
xương liên thân đốt lối
sau.

Chăm sóc và theo dõi
sau mổ: Bất động trong 1-
2 ngày đầu; sử dụng
kháng sinh cefalosporin
thế hệ 3, thuốc giảm đau,
truyền dịch; theo dõi các
biến chứng: chảy máu,
nhiễm khuẩn, tổn thương
thần kinh thứ phát sau
mổ...; mặc áo nẹp cố định

cột sống.

Hướng dẫn BN cách
vận động trên giường và
vận động đi lại khi ra viện:
Ngày thứ nhất và ngày thứ
2: mặc áo nẹp mềm trên
giường bệnh, tập thụ động
và chủ động dần các
nhóm cơ cẳng chân và cơ
đùi; ngày thứ 3-4: nằm
nghiêng, lăn trở tại
giường, tập ngồi trong
vòng 5-10 phút; ngày thứ
5: BN đứng dậy và tập đi
lại có sự hỗ trợ người nhà
và nhân viên y tế.

Đánh giá kết quả lâm sàng sau mổ: 

Đánh giá tình trạng giảm đau của bệnh nhân dựa vào thang điểm VAS (visual
analog pain scale). 

Đánh giá kết quả khám lại sau mổ: tại các thời điểm 3, 6 tháng, 12 tháng và thời
điểm khám lại xa sau mổ. Đánh giá mức độ đau lưng và đau chân dựa vào thang
điểm VAS; sự phục hồi; mức độ hạn chế chức năng cột sống thắt lưng  và so sánh
giữa các thời điểm khám lại xem mức độ hồi phục chức năng cột sống.

Chúng tôi đánh giá mức độ can xương của tất cả BN khám lại (từ sau mổ 6 tháng
trở lên), mức độ trượt thứ phát dựa vào hình ảnh phim chụp X quang thường quy...
Dựa theo phân độ của của Bridwell để đánh giá mức độ can xương.
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Một số đặc điểm chung của bệnh nhân

Nhận xét: BN chủ yếu bị trượt đốt sống L4-L5 chiếm tỉ lệ 51,1%( 23 BN), TĐS L5-
S1 tỉ lệ 44,45% (20 BN).
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Nhận xét: Dựa trên bảng 8, bảng 9: mức độ hạn chế chức năng cột sống có ảnh
hưởng đến kết quả chung sau mổ. Những BN có mức độ hạn chế chức năng cột
sống thấp thì kết quả tốt và những trường hợp có mức độ hạn chế chức năng cột
sống lớn thì kết quả thường kém. Sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Nhận xét: Sau mổ có 6
BN (13,2%) có biến
chứng, gặp nhiều nhất là 3
BN (3,3%) có nhiễu khuẩn
vết mổ, một BN có tổn
thương rễ không hoàn
toàn đã được xác định
trong quá trình mổ, một
BN bí đại tiểu tiện khi rút
sonde tiểu lần đầu, sau 4
tuần điều trị. Một BN
(2,2%) có chảy máu vết
mổ do đóng da không tốt,
cả hai BN chỉ cần khâu
tăng cường thêm, BN ổn
định ra viện tốt.

BÀN LUẬN

Đặc điểm chung
của bệnh nhân: Nghiên

cứu của chúng tôi tỷ lệ
nữ/nam là: 2,23, nữ giới
chiếm 69% (biểu đồ 1).
Các tác giả trong nước và
thế giới đều có chung
nhận định là bệnh TĐS
thắt lưng gặp ở nữ nhiều
hơn nam. Tỷ lệ nữ/nam
trong các nghiên cứu
được công bố như: Võ
Văn Thanh (2014) là 3 [2],
Refaat (2014) là 2,7 [3].
Tuổi trung bình là: 48,40
±12,23. Nhóm tuổi gặp
nhiều nhất là từ 50-59 tuổi
chiếm 33,3%. Nghiên cứu
của các tác giả trong nước
và thế giới cho kết quả
tương tự: Võ Văn Thành
tuổi trung bình là

49,5±10,1 (28-73) [2]; với
nhóm 50-59 (35,3%) và
40-49 (19,3%). Hầu hết
bệnh tập trung ở nhóm
tuổi lao động cho thấy vai
trò của lao động thể lực
trong cơ chế bệnh sinh
của bệnh lý TĐS.

Mức độ giảm chức
năng cột sống theo Os-
westry: Gặp nhiều nhất là
mất chức năng nhiều:
mức 3 có 24 BN (53,4%),
mất chức năng rất nhiều
(61-80) đi lại khó khăn cần
có sự giúp đặccbiệt. Kết
quả trên cho thấy đều có
mức giảm chức năng cột
sống trung bình trước mổ
mức mất chức năng
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nhiều. Nghiên cứu của
chúng tôi cho kết quả mất
chức năng cột sống trung
bình cao; thể hiện mức độ
ảnh hưởng trầm trọng của
những BN đến viện quá
muộn, không được điều trị
đúng và đầy đủ. Điều này
sẽ ảnh hưởng rất lớn đến
kết quả phẫu thuật của
chính người bệnh, khả
năng phục hồi hạn chế
hơn.

Vị trí trượt đốt sống: Vị
trí trượt cột sống thắt lưng
thường gặp nhất ở tầng
L4L5 (51,1%), sau đó là
L5S1 (44,5%). Trên lâm
sàng vị trí TĐS có những
ảnh hưởng nhất định đến
các dấu hiệu: đau cách
hồi, biểu hiện kích thích rễ
nặng (Lasègue <300), dấu
hiệu bậc thang rối loạn cơ
tròn gặp nhiều ở tầng
L5S1. 

Phân độ trượt đốt sống
theo Meyerding: Phim
chụp X quang thường quy
tư thế nghiêng giúp chẩn
đoán xác định mức độ
TĐS, dựa vào phân độ
của Meyerding, nghiên
cứu của chúng tôi thu
được: 32 BN (71,1%)
trượt độ 1. Nghiên cứu
của Võ Văn Thanh [3] thấy
chủ yếu gặp trượt độ 1 và
độ 2. Cộng hưởng từ là
phương pháp có giá trị tin
cậy cao trong việc đánh
giá các nguyên nhân chèn
ép thần kinh, giúp tiên
lượng trong và sau mổ đối

với bệnh TĐS. 

Mức độ giảm chức
năng cột sống theo Os-
westry: Nhằm đánh giá
mức độ ảnh hưởng đến
chức năng của cột sống
vùng thắt lưng, chúng tôi
dựa trên bảng đánh giá
Oswestry. Gặp nhiều nhất
là mất chức năng nhiều có
24 BN (53,4%); mất chức
năng rất nhiều gặp ở 13
BN (28,9%), đặc biệt có 1
BN (2,2%) đi lại khó khăn
cần có sự trợ giúp đặc
biệt. Theo Võ Văn Thanh
[2] có mức giảm chức
năng cột sống trung bình
trước mổ ở mức mất chức
năng nhiều. 

Thời gian phẩu thuật:
Thời gian phẫu thuật trung
bình trong nghiên cứu của
chúng tôi là 112,92 ±
33,78 phút (60-120 phút).
Nghiên cứu của Võ Văn
Thanh thời gian phẫu
thuật trung bình tương
đương với chúng tôi là
123,9 ± 13,2 phút [2],
nghiên cứu của Sakaura
cho thấy thời gian phẫu
thuật  là: 145 ± 32 phút
(82-232 phút) [5].

Mức độ trượt trước và
sau phẩu thuật: Khả năng
nắn chỉnh độ trượt 100%
BN đều được nắn chỉnh
giảm mức trượt trong đó
91,1% (41/45 BN) BN
được nắn chỉnh tốt hết
trượt, 8,9% được nắn về
độ 1. Điều này cho thấy
việc nắn chỉnh trong

nghiên cứu của chúng tôi
cho kết quả tốt, sự khác
biệt về mức độ trượt trước
và sau mổ có ý nghĩa
thống kê với p<0,05. Võ
Văn Thanh [2] kết quả
tương tự .

Đánh giá mức độ đau
theo VAS: Đánh giá mức
độ cải thiện đau theo điểm
VAS lưng trung bình
chúng tôi thấy có sự cải
thiện đáng kể sau mổ, sự
khác biệt này có ý nghĩa
thống kê (p<0,05). Poh [4]
VAS lưng trung bình trước
mổ 7,2; sau mổ là 2,3;
VAS chân trung bình trước
mổ 7,8 sau mổ  là 1,7.

Đánh giá kết quả sau
mổ theo phân loại của
JOA: Sau mổ tái khám,
các biểu hiện lâm sàng
bệnh của BN đã có sự
phục hồi đáng kể, hầu hết
BN đã bắt đầu trở về cuộc
sống với sinh hoạt tương
đối bình thường, chúng tôi
nhận thấy có sự hồi phục
đáng kể. 

Đánh giá kết quả chung
sau mổ  và các yếu tố ảnh
hưởng: Dựa vào mức độ
đau lưng và đau chân theo
thang điểm VAS, mức độ
hồi phục theo JOA, mức
độ hạn chế chức năng cột
sống chúng tôi tổng hợp
thành bảng chung đánh
giá kết quả chung sau mổ
TĐS của BN. Mức độ phụ
thuộc vào mức độ hạn chế
chức năng cột sống của
kết quả sau phẫu thuật,
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mức độ hạn chế càng ít thì
khả năng BN sau mổ đạt
kết quả tốt càng cao. Mối
quan hệ này có ý nghĩa
thống kê với p<0,05

Biến chứng thường gặp
sau mổ TĐS: Sau mổ có 6
BN (13,2%) có biến
chứng, gặp nhiều nhất là 3
BN (3,3%) có nhiễu khuẩn
vết mổ, 1 BN có tổn
thương rễ không hoàn
toàn đã được xác định
trong quá trình mổ, 1 BN
bí đại tiểu tiện khi rút
sonde tiểu lần đầu, sau 4
tuần điều trị. 1 BN (2,2%)
có chảy máu vết mổ do
đóng đa không tốt, cả hai
BN chỉ cần khâu tăng
cường thêm, BN ổn định
ra viện tốt.Nghiên cứu của
El-Soufy gặp 4 BN có biểu
hiện nhiễm khuẩn vết mổ
tuy nhiên chỉ cần chăm
sóc vết mổ và điều trị
thuốc sau 3 tuần ổn định
[6]. Nghiên cứu của Pasha
cũng gặp 1 trường hợp rối
loạn cơ tròn gây nhiễm
trùng tiết niệu [7]. 

KẾT LUẬN

Qua khảo sát 45 bệnh
nhân trượt đốt sống thắt
lưng được phẫu thuật tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Bình Dương, từ tháng
4/2018 đến 6/2019, chúng
tôi rút ra một số kết luận
như sau:

Bệnh nhân có tuổi

trung bình là: 48,40 ±
12,23 (24-78). Nhóm tuổi
gặp nhiều nhất là 50-59
tuổi (33,3%). Đặc biệt có
17,8 % BN trên 60 tuổi
mắc bệnh. Bệnh nhân đa
số là nữ  gặp nhiều hơn
nam.

Mức độ giảm chức
năng cột sống ở BN TĐS
đa phần ở mức nhiều và
rất nhiều (82,3%). Mức độ
TĐS là yếu tố có ảnh
hưởng lớn nhất tới các
biểu hiện lâm sàng Kết
quả X quang thường quy:
trượt độ 1 .Kết quả điều trị
phẫu thuật bệnh TĐS thắt
lưng bằng phương pháp
cố định cột sống qua
cuống kết hợp hàn xương
liên thân đốt. Thời gian mổ
trung bình là: 112,92 ±
32,78 phút. Kết quả ngay
sau mổ chúng tôi nhận
thấy: mức độ đau lưng và
đau chân theo VAS giảm
rõ đau. Tất cả BN sau mổ
đều cải thiện mức độ
trượt, cải thiện tốt chức
năng cột sống. Kết quả
chung sau mổ: 100% BN
mức độ 1: cho kết quả tốt;
100% BN mức độ 2: cho
kết quả tốt (50%) và khá
(50%); 100% BN  mức độ
5: cho kết quả trung bình.
Biến chứng sau mổ là
nhiễm trùng vết mổ và tổn
thương rễ thần kinh trong
lúc mổ.
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