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Kế hoạch thực hiện Đề án 
“Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”

trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2025 
và định hướng đến năm 2030

Ngày 14/7/2020, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã ban
hành Kế hoạch số

3338/KH-UBND về thực hiện đề án
“Triển khai áp dụng và quản lý hệ
thống truy xuất nguồn gốc” (TXNG)
trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai
đoạn 2020-2025 và định hướng đến
năm 2030.

Kế hoạch đề ra những mục tiêu:
- Nâng cao nhận thức của xã hội,

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về
TXNG thông qua việc đẩy mạnh các
hoạt động tuyên truyền, phổ biến,
đào tạo cho các bên liên quan; hỗ
trợ, khuyến khích doanh nghiệp,
hợp tác xã chủ động áp dụng TXNG
trong hoạt động sản xuất kinh
doanh.

- Đảm bảo công khai, minh bạch
các thông tin TXNG của sản phẩm,
hàng hóa trong tỉnh, cung cấp thông
tin, kiến thức thiết yếu về TXNG;
đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động
TXNG để đáp ứng hội nhập quốc tế
và nâng cao hiệu quả công tác quản
lý nhà nước, đảm bảo chất lượng,
tính an toàn của sản phẩm, hàng
hóa, bảo vệ sức khỏe người tiêu
dùng.

Bên cạnh đó Kế hoạch cũng đề ra
những mục tiêu cụ thể cho giai đoạn
năm 2020-2025:

- Triển khai áp dụng 100% các
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia, quốc tế về TXNG; hỗ trợ các tổ
chức, cá nhân tham gia sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ triển khai, áp
dụng hệ thống TXNG đối với nhóm
sản phẩm, hàng hóa như nông lâm
thủy sản, thực phẩm, thuốc chữa
bệnh, các sản phẩm, hàng hóa ưu
tiên phát triển của tỉnh, triển khai thí
điểm xây dựng, áp dụng hệ thống
TXNG tại 05 đơn vị.

- Ít nhất 30% các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số
mã vạch tại tỉnh Bình Dương có hệ
thống TXNG áp dụng các tiêu chuẩn
quốc gia, quốc tế, đảm bảo khả năng
tương tác, trao đổi dữ liệu với các hệ
thống TXNG của doanh nghiệp
trong nước và quốc tế. Định hướng
nghiên cứu xây dựng, áp dụng và
phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật cần
thiết cho hệ thống thông tin TXNG
của tỉnh, kết nối Cổng thông tin
TXNG sản phẩm, hàng hóa quốc tế.

Kế hoạch cũng xác định mục tiêu
đến năm 2030 là tăng cường hỗ trợ
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
trong việc triển khai, áp dụng hệ
thống TXNG sản phẩm, hàng hóa
sản xuất trên địa bàn tỉnh; đảm bảo
ít nhất 70% các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực sản xuất, kinh
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Thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ: 
Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện các văn bản
chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân tỉnh về

triển khai Nghị định số
61/2018/NĐ-CP và Quyết định
số 45/2016/QĐ-TTg, trong
những năm qua Sở Khoa học
và Công nghệ đã tuyên truyền
đến toàn thể công chức, viên
chức, người lao động của
ngành thông qua ngày sinh
hoạt pháp luật của tháng, tổ
chức các hội nghị giới thiệu
lồng ghép vào các nội dung
chính sách của ngành, ban
hành các văn bản chỉ đạo các
phòng, đơn vị trực thuộc tập
trung rà soát lại các lại Đề án
một cửa đã phê duyệt trước đây
để chỉnh sửa phù hợp với Nghị
định số 61/2018/NĐ-CP...

Hiện tại 100% thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở đề được thực hiện
tại Bộ một cửa của Văn phòng
Sở và 02 đơn vị trực thuộc. Số
thủ tục hành chính thực hiện
qua dịch vụ Bưu chính công
ích là 09 TTHC. Quá trình tổ
chức triển khai dịch vụ Bưu
chính công ích, Sở đã có văn
bản thông báo gửi đến các tổ
chức, cá nhân có giao dịch về
dịch vụ công do Sở cung cấp
đồng thời tuyên truyền, giới
thiệu trên trang thông tin điện
tử của Sở.

Thực hiện Nghị định số
61/2018/NĐ-CP và Quyết định

số 45/2016/QĐ-TTg đã góp
phần làm thay đổi cơ bản mối
quan hệ giữa chính quyền và
người dân; xây dựng nền
hành chính công khai, minh
bạch, phục vụ, tạo thuận lợi
cho cá nhân, tổ chức khi đến
giao dịch với cơ quan hành
chính nhà nước. Hồ sơ hành
chính của cá nhân, tổ chức đã
được các cơ quan tập trung
thụ lý, giải quyết với số lượng
nhiều hơn, thời gian giải quyết
nhanh hơn, giảm bớt số lần đi
lại của người dân, đối với dịch
vụ công trực tuyến mức độ 4,
tiếp nhận qua dịch vụ bưu
chính công ích giúp người dân
không phải đi lại lần nào từ
nộp hồ sơ đến khi nhận kết
quả; hạn chế được các tiêu cực,
phiền hà cho người dân, tổ
chức, doanh nghiệp từ đó tạo
sự đồng tình, ủng hộ trong
nhân dân. 

Những kết quả tích cực từ
việc triển khai thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông,
cải cách thủ tục hành chính,
đơn giản hóa quy trình giải
quyết, tăng cường phối hợp
trong giải quyết các thủ tục
hành chính liên thông đã góp
phần cải thiện môi trường đầu
tư, kinh doanh của tỉnh, mang
lại niềm tin cho cộng đồng
doanh nghiệp, bảo đảm cho sự
phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra các thủ tục hành

chính dần được đơn giản hóa,
tổ chức tiếp nhận, giải quyết
theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông đã tạo thuận lợi cho
cá nhân, tổ chức trong quá
trình giao dịch. Việc xây dựng
và áp dụng hệ thống quản lý
chất lượng theo Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001 đối
với toàn bộ các hoạt động liên
quan đến giải quyết thủ tục
hành chính đã giúp cho quy
trình xử lý được công khai,
minh bạch và nâng cao tỉ lệ
giải quyết hồ sơ trước và đúng
hẹn.

Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP ngày 23/4/2018 của Chính
phủ về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông; Quyết
định số 45/2016/QĐ-TTg ngày
19/10/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ
sơ, trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính qua dịch vụ
Bưu chính Công ích.▲

Ánh Nguyệt

Chỉ số cải cách hành chính
năm 2019 của Sở Khoa học
và Công nghệ là 80,08%, xếp
thứ 7 so với các sở, ban,
ngành trên địa bàn tỉnh.

(Theo công bố của UBND
tỉnh Bình Dương tại Quyết
định số 1735/QĐ-UBND ngày
01/7/2020)
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Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXIV năm 2020:
Sản phẩm sáng tạo gắn với thực tế

Hội thi do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Khoa
học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo
dục và Đào tạo và Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức

nhằm khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, làm chủ công
nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng công nghệ thông tin trong
trường học, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ
thông tin trong thanh thiếu nhi và phát triển nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi năm nay, Ban tổ chức cuộc thi thực hiện ứng dụng phần mềm
chấm thi trực tuyến đối với bảng B và C; thí sinh sử dụng ngôn ngữ
SCRATCH để giải các bài toán theo hướng tạo ra sản phẩm sáng tạo gắn
với thực tế ở nội dung thi bảng A. Bên cạnh đó, Ban tổ chức Hội thi đã
bám sát kế hoạch của Trung ương Đoàn, bảng B và C thi với hình thức
đồng đội đôi, đây là hình thức thi mới so với các năm trước giúp sàng
lọc các thí sinh đủ năng lực tham gia vòng sơ khảo quốc gia.

Kết quả, Ban tổ chức Hội thi đã trao 03 giải nhất, 05 giải nhì, 04 giải
ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh dự thi ở bảng A, B và C; 01
giải nhì, 03 giải ba và 02 giải khuyến khích cho các giải sản phẩm sáng
tạo.

Thông qua hội thi này, Ban tổ chức đã thành lập và cử đội tuyển tham
gia vào vòng sơ khảo quốc gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ
XXVI tại thành phố Hồ Chí Minh gồm 08 thí sinh ở bảng A, 02 đội bảng
B, 05 đội bảng C, 02 sản phẩm sáng tạo bảng D2 và 02 sản phẩm sáng
tạo bảng D3. 

Đây là hoạt động trọng tâm và có ý nghĩa của Tỉnh đoàn trong việc
thúc đẩy và phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học
trong thanh thiếu nhi tỉnh.▲

Mỹ Linh 

Ngày 25/7/2020, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một đã diễn
ra Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bình Dương lần thứ XXIV năm
2020 với sự tham gia của 117 thí sinh trẻ xuất sắc nhất
đến từ các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

“
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Bình Dương: 
Xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm 2021-2025

Phát triển khoa
học và công
nghệ để đẩy

mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước
đã được Đảng xác định
thông qua rất nhiều văn
kiện, Nghị quyết và
đặc biệt trong thời gian
gần đây như Văn kiện
Đại hội Đảng Khóa
XII; Nghị quyết Trung
ương 4, 5 Khóa XII đã
làm rõ những nhiệm
vụ, giải pháp cụ thể để
KH&CN đóng góp vào
việc phát triển nhanh
và bền vững đất nước.
Tại dự thảo Chiến lược
phát triển kinh tế - xã
hội 2021-2030 khoa
học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo đã được
đề cập: “Phát triển
nhanh và bền vững,
dựa chủ yếu vào khoa
học, công nghệ và đổi
mới sáng tạo. Phải chủ
động, tích cực tham gia
cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư gắn
với quá trình hội nhập
quốc tế, đổi mới tư duy
và hành động, nắm bắt
kịp thời, tận dụng hiệu
quả các cơ hội để phát
triển kinh tế số, xã hội

số; nâng cao năng suất,
chất lượng, hiệu quả và
sức cạnh tranh;...”; “Hệ
thống pháp luật phải
thúc đẩy đổi mới sáng
tạo, chuyển đổi số
quốc gia và phát triển
các sản phẩm, dịch vụ,
mô hình kinh tế mới,
kinh tế số, xã hội
số....”; “Xây dựng nền
kinh tế độc lập, tự chủ
phải trên cơ sở làm chủ
công nghệ đi đôi với
chủ động, tích cực hội
nhập, đa dạng hóa thị
trường, nâng cao sức
chống chịu và khả
năng thích ứng của nền
kinh tế...”. Do vậy,
khoa học, công nghệ và
đổi mới sáng tạo cần
được xác định là một
trong những đột phá
chiến lược trong giai
đoạn trong 5 năm
2021-2025

Bình Dương là tỉnh
có tốc độ phát triển
công nghiệp và đô thị
hóa rất nhanh, vì vậy
quá trình chuyển giao
công nghệ, ứng dụng
tiến bộ khoa học và
công nghệ, đổi mới
sáng tạo đòi hỏi phải
có bước phát triển

mạnh nhằm góp phần
tăng trưởng nền kinh tế
của tỉnh trong thời kỳ
hội nhập ngày càng sâu
rộng. Phát huy kết quả
đạt được trong giai
đoạn 2016-2020,
những thuận lợi, thách
thức, khó khăn và xu
thế phát triển khoa học
và công nghệ trong các
năm tiếp theo; thực
hiện Chương trình số
129-CTr/TU ngày
11/3/2020 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy
thực hiện Nghị quyết
số 52-NQ/TW ngày
27/9/2019 của Bộ
Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc
cách mạng công
nghiệp lần thứ tư; Kế
hoạch số 110-KH/TU
của Tỉnh ủy thực hiện
Kết luận số 50-KL/TW
ngày 30/5/2019 của
Ban Bí thư về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 6
khóa XI về phát triển
khoa học và công nghệ
phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định
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hướng xã hội chủ nghĩa
và hội nhập quốc tế;
trong giai đoạn 2021-
2025, Tỉnh xác định mục
tiêu, đề ra các chỉ tiêu
chủ yếu để tập trung thực
hiện, tiếp tục giữ vững,
ổn định và phát triển hoạt
động khoa học và công
nghệ, góp phần thiết thực
phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh trong
thời gian tới.

Mục tiêu
Mục tiêu của Khung

Kế hoạch KHCN giai
đoạn 2021-2025 nhằm
phát triển mạnh mẽ
KHCN, làm cho KHCN
thực sự là động lực quan
trọng nhất để chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, phát
triển lực lượng sản xuất,
nâng cao năng suất, chất

lượng, hiệu quả và sức
cạnh tranh của nền kinh
tế; bảo vệ môi trường,
bảo đảm an ninh, quốc
phòng, góp phần phấn
đấu xây dựng Bình
Dương trở thành đô thị
công nghiệp, dịch vụ
phát triển theo hướng
thông minh và bền vững.

Cụ thể, Hoàn thành
các chỉ tiêu, mục tiêu liên
quan đến lĩnh vực khoa
học và công nghệ được
đề ra trong các nghị
quyết, chương trình, kế
hoạch, đề án do Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành, phê duyệt được
đánh giá theo từng giai
đoạn 2020 - 2025; Hoàn
thành các mục tiêu
chuyển đổi số theo nghị
quyết, kế hoạch của

Chính phủ, Tỉnh ủy,
UBND tỉnh; Hệ sinh thái
khởi nghiệp của Bình
Dương được hình thành
và phát triển ở cấp độ cơ
bản hoàn thiện (cấp độ 4
trong thang đo 7 cấp độ);
hình thành về cơ bản hệ
sinh thái đổi mới, sáng
tạo của tỉnh; Tăng cường
đầu tư trang thiết bị cho
02 đơn vị Trung tâm Ứng
dụng tiến bộ khoa học và
công nghệ, Trung tâm Kỹ
thuật tiêu chuẩn đo lường
chất lượng để mở rộng
phạm vi hoạt động cung
cấp dịch vụ kỹ thuật.
Phấn đấu đến năm 2025,
hỗ trợ hình thành từ 4
đến 5 vườn ươm doanh
nghiệp, không gian khởi
nghiệp để phục vụ hoạt
động hỗ trợ khởi nghiệp
sáng tạo; hỗ trợ phát triển
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50 dự án khởi nghiệp
sáng tạo, 25 doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng
tạo thương mại hóa được
sản phẩm; phấn đấu đạt
số lượng 10 - 15 nhiệm
vụ nghiên cứu khoa học
và phát triển công
nghệ/năm. 

Có 9 điṇh hướng,
nhiệm vụ chủ yếu

(1) Đổi mới mạnh mẽ
tư duy và phương thức
trong tổ chức thực thi cơ
chế, chính sách, pháp luật
về khoa học và công
nghệ, khởi nghiệp, đổi
mới sáng tạo. Kịp thời cụ
thể hoá cũng như rà soát,
cập nhật, điều chỉnh, bổ
sung các chính sách,
pháp luật nhằm thúc đẩy
phát triển khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo
và triển khai thực hiện
sau khi được phê duyệt. 

(2) Xây dựng Chương
trình phát triển khoa học
và công nghệ tỉnh đến
năm 2025, tầm nhìn đến
2030. Thực hiện có hiệu
quả các chương trình, kế
hoạch trọng tâm của tỉnh
trên nền tảng của khoa
học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và những thành
tựu của cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư.
Xây dựng, triển khai thực
hiện các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ, các
giải pháp đổi mới sáng

tạo của tỉnh theo hướng
lấy doanh nghiệp làm
trung tâm và nhà trường
(trường cao đẳng, đại
học) là chủ thể nghiên
cứu, đảm bảo phục vụ
thiết thực các mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh.

(3) Đẩy mạnh nghiên
cứu ứng dụng, gắn nhiệm
vụ phát triển khoa học và
công nghệ với nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội
ở các cấp, các ngành trên
cơ sở thúc đẩy gắn kết,
hợp tác giữa các trường
đại học, viện nghiên cứu
với khu vực công nghiệp
và doanh nghiệp để đẩy
mạnh thương mại hóa kết
quả nghiên cứu trong
thực tiễn sản xuất, kinh
doanh. Tăng cường liên
kết giữa các tổ chức khoa
học và công nghệ với
doanh nghiệp; mở rộng
hình thức liên kết giữa
Nhà nước, nhà khoa học,

nhà doanh nghiệp, nhà
nông. Khuyến khích, tạo
điều kiện để các doanh
nghiệp tham gia nghiên
cứu, chuyển giao, ứng
dụng tiến bộ khoa học -
kỹ thuật, đổi mới công
nghệ, gắn với phát triển
kinh tế tri thức, lấy khoa
học, công nghệ, tri thức
và nguồn nhân lực chất
lượng cao làm động lực
chủ yếu.

(4) Thực hiện hiệu quả
Luật chuyển giao công
nghệ và các văn bản
hướng dẫn. Hỗ trợ doanh
nghiệp đổi mới công
nghệ, đặc biệt là công
nghệ sản xuất các sản
phẩm xuất khẩu chủ lực,
trọng điểm, công nghệ
cao để nâng cao năng lực
cạnh tranh trong chuỗi
giá trị toàn cầu. Tăng
cường năng lực hấp thụ
công nghệ của doanh
nghiệp, tiếp tục khuyến
khích doanh nghiệp đầu
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tư lập quỹ phát triển khoa
học và công nghệ, thành
lập doanh nghiệp khoa
học và công nghệ, doanh
nghiệp khởi nghiệp sáng
tạo. Tăng cường hợp tác
công tư trong triển khai
các dự án công nghệ cao
ưu tiên đầu tư phát triển
và các dự án sản xuất sản
phẩm ứng dụng công
nghệ cao khuyến khích
đầu tư phát triển. Phát
triển thị trường khoa học
và công nghệ; Thúc đẩy
hình thành Khu công
nghiệp Khoa học và Công
nghệ tỉnh.

(5) Triển khai thực
hiện các chính sách hỗ trợ
các hoạt động khởi
nghiệp, hỗ trợ doanh
nghiệp vừa và nhỏ khởi
nghiệp sáng tạo và vận
hành hiệu quả Trung tâm
sáng tạo cộng đồng và hỗ
trợ khởi nghiệp nhằm
từng bước hình thành và
phát triển hệ sinh thái
khởi nghiệp sáng tạo, tạo
điều kiện thúc đẩy phát
triển doanh nghiệp khoa
học và công nghệ, doanh
nghiệp công nghệ cao.
Tiếp tục triển khai thực
hiện Đề án thành phố
thông minh Bình Dương.

(6) Tăng cường công
tác quản lý an toàn bức
xạ, chủ động ứng phó sự
cố bức xạ trên địa bàn
tỉnh thông qua việc xây

dựng và triển khai Kế
hoạch sự cố bức xạ của cơ
sở và tỉnh. Ban hành
Chương trình hỗ trợ phát
triển tài sản trí tuệ đến
năm 2030. Duy trì, phát
triển sàn giao dịch thiết bị
và công nghệ ảo, Trung
tâm tư vấn khoa học và
công nghệ trực tuyến gắn
với Cổng thông tin khởi
nghiệp tỉnh Bình Dương.
Xây dựng và triển khai
Kế hoạch thực hiện Đề án
phát triển nguồn tin khoa
học và công nghệ tỉnh

(7) Triển khai thực
hiện có hiệu quả Dự án
thực hiện Chương trình
Quốc gia hỗ trợ doanh
nghiệp nâng cao năng
suất chất lượng sản phẩm,
hàng hóa đến năm 2030
trên địa bàn tỉnh; Đề án
triển khai, áp dụng và
quản lý hệ thống truy xuất
nguồn gốc theo Quyết
định số 100/QĐ-TTg
ngày 19/01/2019 của Thủ
tướng Chính phủ và 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” theo Quyết định số
996/QĐ-TTg ngày
10/8/2018 của Thủ tướng
Chính phủ.

(8) Lãnh đạo thực hiện
tốt công tác cải cách hành
chính, cải tiến lề lối,
phương pháp làm việc;
thực hiện tốt quy chế dân
chủ gắn với các phong
trào thi đua; thực hiện
nghiêm quy định về
phòng, chống tham
nhũng; thực hành tiết
kiệm chống lãng phí.
Thực hiện tốt quy chế văn
hoá công sở; xây dựng cơ
quan, đơn vị văn hoá, an
toàn. Tăng cường kỷ luật
kỷ cương, kỷ luật hành
chính, xây dựng chính
phủ điện tử và tăng cường
ứng dụng công nghệ
thông tin, hiện đại hóa
công tác quản lý. 

(9) Tiếp tục thực hiện
có hiệu quả việc sắp xếp
tổ chức, bộ máy tinh gọn,
hoạt động hiệu lực, hiệu
quả (Nghị quyết số 18-
NQ/TW ngày 25/10/2017
của Hội nghị lần thứ sáu,
Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII) và
đổi mới hệ thống tổ chức
và quản lý, nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt
động của các đơn vị sự
nghiệp công lập (Nghị
quyết số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội nghị
lần thứ sáu, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng
khóa XII).▲

Thy Diễm
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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GÓP PHẦN TĂNG CƯỜNG NGUỒN LỰC,
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Tận dụng lợi thế của công nghệ, sáng tạo trong sản xuất, phát triển kinh tế
giúp người dân nâng cao trình độ, nâng cao số lượng và chất lượng hàng hóa,
tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Xóa đói giảm
nghèo là chủ
trương lớn

của Đảng và Nhà nước
ta nhằm cải thiện đời
sống vật chất và tinh
thần cho người nghèo,
thu hẹp khoảng cách
về trình độ phát triển
giữa các vùng, địa bàn
và giữa các dân tộc,
nhóm dân cư. Thành
tựu xóa đói giảm nghèo
trong những năm qua
đã góp phần tăng
trưởng kinh tế và thực
hiện công bằng xã hội
hướng tới mục tiêu
phát triển bền vững. 

Theo số liệu của Sở
Lao động Thương binh
và Xã hội Bình Dương,
giữa năm 2018 toàn
tỉnh thực hiện điều tra
rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo theo
phương pháp tiếp cận
đa chiều cho thấy, tổng
số hội nghèo là 4.707
hộ trên tổng số 290.652
hộ nhân nhân của tỉnh,
chiếm tỷ lệ 1,62%.
Trong đó, số hộ nghèo

thuộc chỉ tiêu giảm
nghèo là 2.819 hộ trên
tổng số hộ nhân dân
của tỉnh, chiếm tỷ lệ
0,97%. Số hộ nghèo
thuộc chính sách bảo
trợ xã hội là 1.888 hộ
trên tổng số hộ nhân
khẩu của tỉnh, chiếm tỷ
lệ 0,65%. Số hộ cận
nghèo là 2.883 hộ,
chiếm tỷ lệ 0,99%.

Tính đến thời điểm
hiện nay, toàn tỉnh còn
3.806 hộ nghèo trên
290.652 hộ nhân dân,
tỷ lệ 1,31%. Trong đó,
số hộ nghèo thuộc chỉ
tiêu giảm nghèo là
1.893 hộ, chiếm 0,65%.
Số hộ nghèo thuộc
chính sách bảo trợ là
1.913, chiếm tỷ lệ
0,66%. Số hộ cận
nghèo là 2.899 hộ,
chiếm 1%.

Từ số liệu cho thấy,
các chính sách an sinh
xã hội đã có nhiều hiệu
quả tích cực, các
chương trình, dự án,
mô hình giảm nghèo đã
được nhân rộng trong

nhân dân giúp người
dân có điều kiện thoát
nghèo, tỷ lệ hộ nghèo
được giảm qua từng
năm. Trong đó, không
thể không kể đến vai
trò của ngành khoa học
và công nghệ trong
chương trình Mục tiêu
quốc gia giảm nghèo
bền vững của tỉnh Bình
Dương trong những
năm qua.

Trong giai đoạn
2016-2020, tỉnh Bình
Dương đã ký Quyết
định số 2542/QĐ-
UBND vào ngày
28/9/2016 về việc ban
hành kế hoạch thực
hiện Chương trình Mục
tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững tỉnh
Bình Dương giai đoạn
2016-2020, theo đó
cần thực hiện tốt
Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng
nông thôn mới; đẩy
mạnh thực hiện các dự
án khuyến công,
khuyến nông, khuyến
lâm và hỗ trợ phát triển
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sản xuất, ngành nghề,
dịch vụ; tiếp tục tạo
điều kiện hỗ trợ về vốn,
khoa học kỹ thuật trong
lĩnh vực nông, lâm,
ngư nghiệp. Nghiên
cứu và có hình thức
phù hợp để nhân rộng
các mô hình sản xuất,
nuôi trồng có hiệu quả,
phù hợp điều kiện thổ
nhưỡng, quy hoạch
phát triển của địa
phương.

Thực hiện nội dung
này, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
đã triển khai 17 mô
hình với 104 điểm trình
diễn khuyến nông,
khuyến ngư gồm 4
nhóm chương trình:
Phát triển chăn nuôi,
trồng cây công nghiệp,
cây ăn quả, phát triển
thủy sản và chương
trình nông nghiệp và
ven đô. 

Tỉnh Đoàn Bình
Dương đã tổ chức
được 15 lớp chuyển
giao tiến bộ khoa học
kỹ thuật cho 1.500
thanh niên về các mô
hình làm kinh tế hiệu
quả trong thanh niên.
Ngoài ra, Tỉnh Đoàn
còn phối hợp với các
sở, ngành tổ chức
được 32 lớp các lớp
dạy nghề, chuyển giao
khoa học kỹ thuật công

nghệ, các lớp tập huấn
về mô hình kinh tế cho
thanh niên… cho hơn
2.000 thanh niên tham
gia. 

Thực hiện chính
sách khuyến khích
phát triển nông nghiệp
theo hướng nông
nghiệp đô thị - nông
nghiệp ứng dụng công
nghệ cao tỉnh Bình
Dương giai đoạn 2016-
2020, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
đã tổ chức xét duyệt và
chuyển Quỹ Đầu tư
phát triển tỉnh thẩm
định 70 phương án, ký
hợp đồng được 58
phương án với tổng số
tiền duyệt vay là 336 tỷ
đồng. Đồng thời, Sở
cũng đã có quyết định
hỗ trợ cho 07 tổ
chức/cá nhân đăng ký
áp dụng quy trình thực
hành sản xuất nông
nghiệp tốt. Trong đó,
lĩnh vực trồng trọt 06 tổ
chức/cá nhân; lĩnh vực
chăn nuôi, thú y và thủy
sản 01 tổ chức với tổng
kinh phí hỗ trợ là 185
triệu đồng trong việc
thực hiện chính sách
hỗ trợ việc áp dụng quy
trình thực hành sản
xuất nông nghiệp tốt
trong nông nghiệp, lâm
nghiệp và thủy sản trên
địa bàn tỉnh Bình
Dương.

Hội Nông dân, Hội
Liên hiệp phụ nữ, Hội
Cựu chiến binh cũng
đã tổ chức 325 lớp
tuyên truyền pháp luật
về giống cây lâm
nghiệp, chuyển giao
khoa học kỹ thuật về
trồng rau an toàn,
phòng bệnh trên rau
màu và cao su, hướng
dẫn trồng rau sạch,
nuôi cá kiểng, phòng
nấm và bệnh vàng lá
trên cây cao su… cho
hơn 10.000 lượt nông
dân và hội viên.

Triển khai Đề án “Hỗ
trợ phụ nữ khởi nghiệp
giai đoạn 2018-2025”
trên địa bàn tỉnh Bình
Dương, Hội Liên hiệp
Phụ nữ tỉnh hàng năm
tổ chức Lễ phát động
“Ngày phụ nữ khởi
nghiệp”, các lớp tập
huấn nhằm giới thiệu,
tuyên truyền Đề án,
giao lưu, chia sẻ kinh
nghiệm, ý tưởng sáng
tạo khởi nghiệp, kinh
doanh của phụ nữ; tổ
chức “Triển lãm gian
hàng ngày phụ nữ khởi
nghiệp” vào năm 2018
giữa các huyện, thị,
thành phố với sự tham
gia của 36 doanh
nghiệp và Hội Liên hiệp
Phụ nữ 9 huyện, thị,
thành phố trực tiếp giới
thiệu, trưng bày sản
phẩm; lựa chọn 16 ý
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tưởng tham gia cuộc thi
“Ngày phụ nữ khởi
nghiệp” do Trung ương
Hội tổ chức…

Về nghiên cứu khoa
học và phát triển công
nghệ, trong giai đoạn
này đã triển khai nhiều
nhiệm vụ hỗ trợ nhân
rộng mô hình sản xuất,
nuôi trồng có hiệu quả
như: Chuyên̉ giao tiêń
bô ̣ ky ̃ thuâṭ phat́ triên̉
san̉ xuât́ vươǹ hiêụ
qua ̉ va ̀ phu ̀ hơp̣ theo
hươńg nông nghiêp̣ đô
thi ̣taị huyêṇ Baù Baǹg,
tin̉h Biǹh Dương; Ưńg
duṇg tiêń bô ̣ ky ̃ thuâṭ
xây dưṇg xây dưṇg mô
hiǹh thâm canh cać loaị
cây co ́ muí (bươỉ da
xanh, cam xoaǹ, cam
saǹh, quyt́ đươǹg) đaṭ
tiêu chuân̉ VietGap và
liên kêt́ tư ̀san̉ xuât́ đêń
tiêu thu ̣san̉ phâm̉ ơ ̉xã
Minh Hoà va ̀ Minh
Thaṇh, huyêṇ Dâù
Tiêńg, tin̉h Biǹh
Dương; Nghiên cứu,
đánh giá chất lượng
đất và đề xuất phát
triển các loại hình nông
nghiệp, nông nghiệp đô
thị phù hợp với điều
kiện tại xã Bạch Đằng
và xã Thạnh Hội, thị xã
Tân Uyên, Bình
Dương; Sinh kế dân
nghèo và công cuộc
giảm nghèo của tỉnh
Bình Dương; Giải pháp

nâng cao chất lượng
nguồn lao động gắn với
giải quyết việc làm và
đào tạo nghề theo thị
trường trên địa bàn tỉnh
Bình Dương đến năm
2025, tầm nhìn 2030…

Ông Nguyễn Thành
Sang, nông dân xã
Minh Thạnh huyện Dầu
Tiếng cho biết, bản
thân ông bị khuyết tật
bẩm sinh từ nhỏ, sống
với cha mẹ trong gia
đình đông anh em có
hoàn cảnh kinh tế khó
khăn, sống bằng nghề
làm thuê. Năm 2011,
ông lập gia đình, cuộc
sống bấp bênh, không
ổn định, hoàn cảnh
càng khó khăn hơn khi
vợ có con nhỏ, bản
thân ông thất nghiệp,
gia đình sống trong căn
nhà tạm… Năm 2016,
khi được xét vào diện
hộ nghèo, ông được
nhà nước quan tâm
xây dựng cho căn nhà
tình thương trị giá 50
triệu đồng và được
nhận các chính sách về
bảo hiểm y tế, chính
sách người khuyết tật,
chính sách đào tạo
nghề, chính sách cho
con nhỏ đến trường…
Đến năm 2018, gia
đình ông đã thoát
nghèo nhờ chịu khó
học hỏi và kinh doanh
buôn bán. Thu nhập

trung bình của hai vợ
chồng ông hiện này
khoảng 8triệu/tháng và
ông đã có một căn nhà
khang trang và kinh tế
ổn định. Hiện nay,
ngoài việc tích cực lao
động, phát triển kinh tế
gia đình, ông còn tích
cực tham gia các hoạt
động khác khi địa
phương phát động.

Có thể nói, công tác
giảm nghèo tỉnh Bình
Dương đã gắn chặt với
nhiệm vụ phát triển
kinh tế xã hội. Thực
hiện tốt Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm
nghèo giúp cho đối
tượng yếu thế trong xã
hội có điều kiện thoát
nghèo bền vững, từ đó
đời sống của họ được
ổn định, tạo điều kiện
cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo có thể tham gia
hoạt động của các hội
đoàn thể cũng như
tham gia các phong
trào hoạt động ở địa
phương. Bên cạnh đó,
thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm
nghèo không chỉ góp
phần phát triển kinh tế
xã hội mà còn góp
phần làm giảm các tệ
nạn xã hộic, góp phần
giữ vững an ninh trật tự
cho địa phương.▲

Thu Trang
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Khoa học và công nghệ Bình Dương: 
Nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020

Hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích
cực, triển khai các nhiệm vụ đề ra kịp thời, đảm bảo

tiến độ và chất lượng. Đảm bảo 100 % thủ tục hành chính
đều được giải quyết theo đúng thời gian và quy định. 

Nhiệm vụ khoa
học và công nghệ
trọng tâm 2020

Căn cứ Nghị
q u y ế t ,
C h ư ơ n g

trình làm việc của
Tỉnh ủy, Kế hoạch
phát triển kinh tế xã
hội năm 2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh, Sở
Khoa học và Công
nghệ tập trung triển
khai một số nhiệm vụ
trọng tâm sau đây:

1. Tham mưu
UBND tỉnh trình
HĐND ban hành Nghị
quyết quy định chính
sách hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa
trên địa bàn tỉnh Bình
Dương giai đoạn đến
2025.

2. Đẩy mạnh hoạt
động của Trung tâm
sáng kiến cộng đồng
và hỗ trợ khởi nghiệp;
tiếp tục triển khai

thực hiện Đề án “Hỗ
trợ hệ sinh thái khởi
nghiệp đổi mới sáng
tạo quốc gia đến năm
2025” trên địa bàn
tỉnh Bình Dương giai
đoạn 2017 - 2020.

3. Phát triển tiềm
lực KHCN, nhân lực
KHCN, chú trọng giải
pháp đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân

lực thông qua triển
khai các nhiệm vụ
KHCN trên địa bàn
tỉnh Bình Dương.
Tăng cường gắn kết
các Viện nghiên cứu,
Trường Đại học với
các doanh nghiệp, sở
ngành để đặt hàng
các nhiệm vụ NCKH-
PTCN. Đề xuất, xây
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dựng các cơ chế,
chính sách, biện pháp
thúc đẩy hoạt động
KHCN huyện, thị xã,
thành phố trên địa bàn
tỉnh. 

4. Đẩy mạnh phát
triển thị trường KHCN,
doanh nghiệp KHCN,
dịch vụ KHCN. 

5. Sửa đổi, bổ sung
kế hoạch ứng phó sự
cố bức xạ cấp tỉnh và
tổ chức diễn tập trên
địa bàn tỉnh; Tổng kết
Chương trình hỗ trợ
phát triển tài sản trí
tuệ giai đoạn 2017 -
2020. Tham mưu
Chương trình hỗ trợ
phát triển tài sản trí
tuệ giai đoạn 2021-
2025.

6. Xây dựng và
thực hiện Phát triển
nguồn tin khoa học và
công nghệ phục vụ
nghiên cứu khoa học
và phát triển công
nghệ đến năm 2025,
định hướng đến năm
2030” của địa
phương; Triển khai
các giải pháp để đây
mạnh việc phát triển
Sàn giao dịch công
nghệ và thiết bị.

7. Đẩy mạnh hoạt
động tiêu chuẩn, đo
lường, chất lượng;
Triǹh UBND tỉnh phê

duyệt kế hoạch triển
khai thực hiện Quyết
định số 996/QĐ-TTg
ngày 10/8/2018 của
Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt 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” và Quyết
định số 100/QĐ-TTg
ngày 19/01/2019 của
Thủ tướng Chính phủ
về Phê duyệt Đề án
triển khai, áp dụng và
quản lý hệ thống truy
xuất nguồn gốc và
triển khai thực hiện.

8. Tiếp tục thực
hiện có hiệu quả việc
sắp xếp tổ chức, bộ
máy tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu
quả (Nghị quyết số
18-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội
nghị lần thứ sáu, Ban
Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII);
đổi mới hệ thống tổ
chức và quản lý, nâng
cao chất lượng và
hiệu quả hoạt động
của đơn vị sự nghiệp
công lập (Nghị quyết
số 19-NQ/TW ngày
25/10/2017 của Hội
nghị lần thứ sáu, Ban

Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII);
tăng cường kỷ luật kỷ
cương, kỷ luật hành
chính, xây dựng chính
phủ điện tử và tăng
cường ứng dụng
CNTT, hiện đại hóa
công tác quản lý; thực
hiện nghiêm các quy
định về phòng, chống
tham nhũng, thực
hành tiết kiệm chống
lãng phí. Tiếp tục thực
hiện nghiêm công tác
thanh tra, tiếp công
dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo.

Triển khai nhiệm vụ
khoa học và công
nghệ, khởi nghiệp đổi
mới sáng tạo

Trong 6 tháng đầu
năm, Sở Khoa học và
Công nghệ đã công
nhận kết quả 08 đề tài
và bàn giao kết quả
cho các đơn vị thụ
hưởng; tổ chức họp
nghiệm thu 03 đề tài,
kết quả Hội đồng
nghiệm thu đánh giá
03 đề tài đều đạt yêu
cầu; tổ chức họp
tuyển chọn 02 đề tài;
họp xác định giá trị tài
sản kết quả 01 đề tài;
trình UBND tỉnh giao
quyền sở hữu, quyền
sử dụng kết quả
nghiên cứu khoa học
và phát triển công
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nghệ sử dụng ngân
sách nhà nước 01 đề
tài; thông báo tuyển
chọn công trình sáng
tạo KH&CN để công
bố trong Sách vàng
Sáng tạo Việt Nam
năm 2020.

Xây dựng hình ảnh
và quảng bá cho
Trung tâm Sáng kiến
cộng đồng và hỗ trợ
khởi nghiệp; xây dựng
kế hoạch tổ chức đào
tạo, sự kiện cho Trung
tâm BIIC và Fablab;
phối hợp với Tỉnh
đoàn và Sở Giáo dục
xây dựng nội dung hỗ
trợ khởi nghiệp và đổi
mới sáng tạo trên địa
bàn tỉnh; phối hợp
Trường Đại học Thủ
Dầu Một và Hội Sinh
viên tỉnh tổ chức cuộc
thi khởi nghiệp “Bin-
hDuong Innovation
Ideas 2020”; học tập
kinh nghiệm tổ chức
và vận hành BIIC tại
Vườn ươm doanh
nghiệp Trường Đại
học Bách khoa, Sihub,
Vườn ươm doanh
nghiệp khu công nghệ
cao Tp HCM.

Lĩnh vực tiêu
chuẩn, đo lường,
chất lượng

Tính đến tháng
6/2020, cơ quan quản
lý đã tiếp nhận 562

bản đăng ký kiểm tra
nhà nước về chất
lượng hàng hóa nhập
khẩu (trong đó giải
quyết 494 hồ sơ qua
Cổng thông tin một
cửa quốc gia). Ban
hành 18 thông báo
tiếp nhận hồ sơ công
bố hợp quy đối với
sản phẩm Điều hòa
không khí, Máy lọc
nước nóng lạnh, Thép
thanh vằn, Thép thanh
tròn trơn, Mũ bảo
hiểm cho người đi mô
tô, xe máy. Thông báo
tiếp nhận 20 hồ sơ
công bố hợp chuẩn
đối với sản phẩm
Gạch bê tông tự chèn,
Đá xây dựng, dây cáp
điện (giải quyết 18 hồ
sơ công bố hợp quy,
công bố hợp chuẩn
qua Cổng thông tin
dịch vụ công của tỉnh
https://dichvucong.bin
hduong.gov.vn/, đạt
90% so với kế hoạch
năm).

Giải quyết 10 hồ sơ
cấp giấy phép vận
chuyển hàng nguy
hiểm là các chất ôxy
hóa, các hợp chất ô
xít hữu cơ và các chất
ăn mòn (thuộc nhóm 5
và nhóm 8) bằng
phương tiện giao
thông cơ giới đường
bộ.

Tuyên truyền, vận

động doanh nghiệp
tham gia dư ̣ ań nâng
cao năng suất chất
lượng. Đến nay, đã
xét chọn được 07
doanh nghiệp tham
gia dự án năng suất
chất lượng gồm 02
doanh nghiệp áp dụng
ISO và 05 doanh
nghiệp áp dụng
HACCP.

Phối hợp Văn
phòng Giải thưởng
Chất lượng Quốc gia
thẩm định doanh
nghiệp được đề xuất
giải vàng chất lượng
quốc gia tại Công ty
TNHH Esquel Gar-
ment Manufacturing
Việt Nam.

Số phương tiện đo
kiểm định, hiệu chuẩn
ước thực hiện trong 6
tháng đầu năm 2020
là 19.314 phương tiện
đo, đạt 40% kế hoạch
năm va ̀đạt tỷ lệ 107%
so với cùng kỳ năm
2019. Tổng số mẫu
thử nghiệm ước thực
hiện là 234 mẫu, đạt
68% so với cùng kỳ
năm 2019 và đạt 39%
so với kế hoạch năm.
Doanh thu thực hiện
đạt 3.470 triệu đồng,
đạt 35% kế hoạch
năm, đạt 104% so với
cùng kỳ năm 2019.

Sở hữu trí tuệ và
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an toàn bức xạ hạt
nhân

Hướng dẫn 10 đơn
vị, tổ chức cá nhân lập
hồ sơ cấp phép tiến
hành công việc bức xạ
theo quy định, thẩm
định và cấp 24 giấy
phép tiến hành công
việc bức xạ cho 22
đơn vị (bao gồm cả
gia hạn; cấp mới và
sửa đổi bổ sung) và
cấp 12 chứng chỉ
nhân viên bức xạ;
thẩm định và phê
duyệt 8 kế hoạch ứng
phó sự cố bức xạ cho
8 cơ sở có sử dụng
thiết bị X - quang chẩn
đoán trong y tế.

Hướng dẫn thủ tục
đăng ký và xác lập
quyền sở hữu công
nghiệp cho 73 tổ
chức, cá nhân về
nhãn hiệu, sáng chế,
thủ tục gia hạn, sửa
đổi và cấp phó bản
giấy chứng nhận đăng
ký nhãn hiệu, thủ tục
chuyển nhượng,
chuyển quyền sử
dụng đối tượng sở
hữu công nghiệp,

Thẩm định và hỗ trợ
kinh phí xác lập quyền
sở hữu công nghiệp
11 hồ sơ của 10 tổ
chức, cá nhân có đơn
đề nghị hỗ trợ thuộc
Chương trình hỗ trợ

phát triển tài sản trí
tuệ của tỉnh với số tiền
gần 50 triệu đồng.

Về hoạt động dịch
vụ, cung cấp và đọc
liều chiếu xạ cá nhân
3196 cái; kiểm tra 50
thiết bị X quang chẩn
đoán y tế; lập 15 báo
cáo đánh giá an toàn,
kế hoạch ứng phó sự
cố bức xạ; kiểm toán
năng lượng và thực
hiện các giải pháp cho
07 đơn vị; kiểm xạ
thiết bị bức xạ 104
phòng; kiểm định, thử
nghiệm 04 thiết bị kỹ
thuật an toàn lao
động. Doanh thu hoạt
động dịch vụ 6 tháng
đầu năm đạt tỷ lệ 41%
kế hoạch năm.

Thanh tra khoa
học và công nghệ

Thanh tra về an
toàn bức xạ: Chủ trì,
phối hợp với Ban
Quản lý các Khu Công
nghiệp tỉnh Bình
Dương, Ban Quản lý
Khu Công nghiệp
VSIP tỉnh Bình Dương
thanh tra chuyên
ngành 2020 về lĩnh
vực an toàn bức xạ
đối với 13/51 cơ sở
bức xạ trong y tế. Qua
thanh tra, đã xử phạt
vi phạm hành chính
đối với 03 cơ sở y tế
có hành vi sử dụng

giấy chứng nhận tập
huấn an toàn bức xạ
cho nhân viên bức xạ
trong y tế hết hiệu lực
với hình thức phạt
chính, phạt tiền tổng
cộng là 12 triệu đồng. 

Công tác thanh tra
phòng, chống tham
nhũng: Thanh tra về
phòng, chống tham
nhũng định kỳ theo kế
hoạch thanh tra
chuyên ngành năm
2020 đối với Trung
tâm Ứng dụng tiến bộ
KH&CN tỉnh Bình
Dương. Qua thanh
tra, đã nhắc nhở và
yêu cầu Trung tâm
nghiêm túc thực hiện
theo quy định về công
tác phòng, chống
tham nhũng.

Về tiếp nhận và giải
quyết đơn khiếu nại:
Trong 06 tháng đầu
năm 2020, Thanh tra
Sở không tiếp lượt
công dân nào đến
khiếu nại, tố cáo về
lĩnh vực KH&CN và
không tiếp nhận, giải
quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo nào về lĩnh
vực KH&CN.

Công tác kiểm tra:
Kiểm tra 11 đơn vị đo
lường, chất lượng,
nhãn hàng hóa. Qua
kiểm tra, các đơn vị
thực hiện tốt theo các
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quy định pháp luật về
đo lường, chất lượng,
nhãn hàng hóa. Tuy
nhiên, có 01 đơn vị
(Siêu thị COOP MART
Chợ Đình) thực hiện
kinh doanh 02 loại sản
phẩm qua kiểm tra
không đạt yêu cầu kỹ
thuật đo lường đối với
hàng đóng gói sẵn.
Thanh tra Sở đã ban
hành Quyết định xử
phạt vi phạm hành
chính với hình thức
phạt chính, phạt tiền
tổng cộng là 03 triệu
đồng. Phối hợp Chi
cục Quản lý chất
lượng Miền Nam kiểm
tra chất lượng Dầu
nhờn động cơ đốt
trong nhập khẩu
không đạt theo quy
chuẩn kỹ thuật tại
Công ty TNHH AL-
BERTA Việt Nam để
xử lý theo quy định.
Phối hợp Cục Quản lý
thị trường kiểm tra về
đo lường, chất lượng
tại 10 cơ sở kinh
doanh xăng dầu. Qua
kiểm tra nhanh 20
mẫu xăng tại hiện
trường và lấy 01 mẫu
Xăng Ron 95-III gửi
thử nghiệm, kết quả
đều đạt yêu cầu theo
quy định.

Hoạt động công
nghệ và phát triển
thị trường công

nghệ
Báo cáo về tình

hình hoạt động của
các tổ chức KH&CN
công lập, doanh
nghiệp KH&CN trên
địa bàn tỉnh theo yêu
cầu của Bộ KH&CN.

Thẩm định hồ sơ đề
nghị cấp chứng nhận
tổ chức KH&CN; tư
vấn các trường hợp
xác nhận hợp đồng
chuyển giao công
nghệ, thành lập doanh
nghiệp KH&CN. Thẩm
định và cấp 01 giấy
chứng nhận Hợp đồng
chuyền giao công
nghệ.

Thông tin tuyên
truyền

Xuất bản bản tin
KH&CN số 01 và
02/2020 chào mừng
“Ngày khoa học và
công nghệ Việt Nam
18/5”. Xây dựng
phóng sự kỷ niệm 40
năm ngành KH&CN.

Tổ chức Hội nghị
phổ biến các chính
sách, cơ chế quản lý
hoạt động KH&CN cho
sở ngành, các trường
đại học, các đoàn thể
và UBND thành phố,
thị xã, huyện trên địa
bàn tỉnh. 

Tổ chức treo băng
rôn tuyên truyền chào

mừng ngày sở hữu trí
tuệ thế giới 26/4 với
chủ đề “Đổi mới sáng
tạo vì một tương lai
xanh” và tuyên truyền
kỷ niệm 70 năm Ngày
Đo lường Việt Nam
20/01.

Phối hợp với Đài
Phát thanh và Truyền
hình Bình Dương -
BTV thực hiện
chương trình phổ biến
pháp luật và cuộc
sống với nội dung
tuyên truyền về Hợp
đồng chuyển giao
công nghệ trong Luật
Chuyển giao công
nghệ 2017 và hoàn
thành phóng sự tuyên
truyền về năng suất
chất lượng và Giải
thưởng chất lượng
quốc gia.

Phôí hơp̣ vơí Hội
Nông dân tỉnh Bình
Dương tổ chức “Hội
thảo giới thiệu ứng
dụng công nghệ 4.0
trong kỹ thuật tưới,
bón phân, chăm sóc
cho rau má, cây ăn
quả.

Tiếp nhận và cấp 37
giấy chứng nhận đăng
ký lưu giữ luận văn -
luận án sau đại học và
cấp 14 giấy chứng
nhận đăng ký lưu giữ
nhiệm vụ KH&CN.▲

Ngọc Loan 
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Năng lượng sạch, phát triển những tiềm năng sẵn có

Hiện nay, tiêu thụ năng lượng gia
tăng đáng kể, cơ cấu tiêu thụ
năng lượng chuyển dịch theo

hướng công nghiệp hoá. Việc sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được
quan tâm. Đã tích cực thực hiện chuyển đổi
ngành năng lượng sang hoạt động theo cơ
chế thị trường; huy động được nguồn lực
lớn cho đầu tư phát triển với sự tham gia của
nhiều thành phần kinh tế, nòng cốt là các
doanh nghiệp nhà nước. Ngành năng lượng
trở thành ngành kinh tế năng động, đóng
góp rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng,
an ninh tại nhiều địa phương và đất nước.

Theo Báo cáo của Ngân hàng Thế giới
(WB), Việt Nam là một trong số 14 nước
trên thế giới đứng đầu về tiềm năng thủy
điện. Hiện nay, Việt Nam có trên 120.000
trạm thủy điện, với tổng công suất ước tính
khoảng 300MW. Ngoài ra, Việt Nam có
tiềm năng về năng lượng gió khá lớn, với
đường biển trải dài khiến lưu lượng gió dồi
dào, tổng tiềm năng ước đạt 513.360 MW.
Bên cạnh đó, Việt Nam có nhiều thuận lợi
khai thác nguồn năng lược mặt trời, năng
lượng sinh khối… song việc phát triển năng
lượng tái tạo ở nước ta chưa thật sự tương
xứng với tiềm năng sẵn có. 

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Tạp
chí Năng lượng Việt Nam, từ nay đến năm
2030, chúng ta cần xây dựng thêm khối
lượng lớn (14.100 MW điện mặt trời và trên
19.000 MW điện gió). Nhưng các cơ chế
FIT cho điện mặt trời trong Quyết định 13
và cho điện gió trong Quyết định 39 của
Thủ tướng Chính phủ sẽ hết hiệu lực vào
cuối năm 2020 (với điện mặt trời) và tháng
11/2021 (với điện gió). Trong kết quả tính

của Quy hoạch điện 8, dự kiến đến năm
2030 sẽ có khoảng 19,5 GW điện gió và
19,1 GW điện mặt trời (hai nguồn này
chiếm 28% tổng công suất nguồn), với sản
lượng lần lượt 48,3 và 32,2 tỷ kWh (chiếm
15% tổng sản lượng điện), trong khi hiện
nay mới chỉ có 5.000 MW điện mặt trời và
dưới 400 MW điện gió.

Song, trong Chiến lược phát triển năng
lượng năng lượng quốc gia đến năm 2020,
tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
1855/QĐ-TTg ngày 27/12/2007 đã đề ra
mục tiêu là phấn đấu đảm bảo cung cấp đủ
năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-
xã hội; nâng cao độ chính xác trong việc
đánh giá trữ lượng các nguồn năng lượng sơ
cấp; đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện cho
phát triển kinh tế-xã hội; phát triển các nhà
máy lọc dầu, đưa tổng công suất các nhà
máy lọc dầu lên khoảng 25-30 triệu tấn dầu
thô vào năm 2020; bảo đảm mức dự trữ
chiến lược xăng dầu quốc gia đạt 45 ngày
tiêu thụ bình quân vào năm 2010, đạt 60
ngày vào năm 2020 và đạt 90 ngày vào năm
2025; hoàn thành chương trình năng lượng
nông thôn, miền núi; chuyển mạnh các
ngành điện, than, dầu khí sang hoạt động
theo cơ chế thị trường cạnh tranh có sự điều
tiết của Nhà nước, hình thành thị trường bán
lẻ điện cạnh tranh giai đoạn sau 2022, thị
trường kinh doanh than, dầu khí từ nay đến
năm 2015; tích cực chuẩn bị để đưa tổ máy
điện hạt nhân đầu tiên vận hành vào năm
2020, đến năm 2050 năng lượng điện hạt
nhân chiếm khoảng 15-20% tổng tiêu thụ
năng lượng thương mại toàn quốc; phấn đấu
thực hiện liên kết lưới điện khu vực bằng
cấp điện áp đến 500kV từ năm 2010-2015,
thực hiện liên kết hệ thống khí thiên nhiên
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khu vực từ năm 2015-2020.
Và mới đây, theo đánh giá của Nghị

quyết 55/NQ-TW của Bộ Chính trị về định
hướng chiến lược phát triển năng lượng
Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045, ngành Năng lượng, tốc
độ tăng trưởng hàng năm là 13% kể từ năm
2000 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ở
mức 8% cho đến năm 2030. Chính phủ ước
tính công suất nguồn điện cần tăng từ 42
GW hiện nay lên 60 GW vào năm 2020 và
100 GW vào năm 2030. Để đáp ứng mục
tiêu này, mỗi năm Việt Nam cần phải lắp đặt
5 GW công suất mới. Điều này đặt ra nhiều
thách thức về kỹ thuật, quản lý và tài chính.
Từ nay đến năm 2030, mỗi năm ngành Điện
Việt Nam cần đầu tư mới khoảng 8-12 tỷ đô
la Mỹ, cao hơn mức bình quân 8 tỷ đô la
Mỹ/năm so với trước đây. 

Chính vì vậy, Nghị quyết 55/NQ-TW của
Trung ương đã đưa ra nhiều nhiệm vụ ưu
tiên như phát triển năng lượng sạch, giảm ô
nhiễm môi trường do ngành Năng lượng
gây ra. Đây là những vấn đề cốt yếu để
hoạch định các chính sách, biện pháp cụ thể
cho kế hoạch phát triển kinh tế Việt Nam
đến năm 2045. Nghị quyết này được đánh
giá là bước đột phá mở ra thị trường năng
lượng cạnh tranh thực sự của Việt Nam,
được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp
nhanh chóng hưởng ứng.

Có thể nói, để thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp trong phát triển năng lượng ở
nước ta, vai trò của ngành khoa học và công
nghệ không thể thiếu. Trong Nghị quyết
55/NQ-TW của Trung ương cũng đã nêu rõ,
cần hình thành cơ chế liên kết giữa lực
lượng nghiên cứu và phát triển khoa học -
công nghệ, đổi mới sáng tạo với các doanh
nghiệp và các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực
năng lượng thông qua các chương trình
khoa học và công nghệ; lồng ghép hoạt
động nghiên cứu và phát triển trong các
chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

năng lượng. Tạo cơ chế khuyến khích các
doanh nghiệp năng lượng tăng cường đầu
tư cho nghiên cứu và phát triển; thành lập
các trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh
vực năng lượng. Tiếp tục triển khai chương
trình khoa học và công nghệ trọng điểm
quốc gia về nghiên cứu ứng dụng và phát
triển công nghệ năng lượng giai đoạn 2021
- 2030, trọng tâm là nghiên cứu chế tạo thiết
bị năng lượng và ứng dụng các dạng năng
lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng
thông minh, tiết kiệm năng lượng.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn,
quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực năng
lượng phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn
quốc tế, có xét đến các tiêu chuẩn, quy
chuẩn quốc gia liên quan đến việc tái chế,
sử dụng chất thải từ quá trình sản xuất năng
lượng. Từng bước áp dụng các biện pháp
khuyến khích và bắt buộc đổi mới công
nghệ, thiết bị trong ngành năng lượng cũng
như những ngành, lĩnh vực sử dụng nhiều
năng lượng.

Xây dựng chính sách phát triển nguồn
nhân lực tổng thể và các chương trình đào
tạo cho những khâu then chốt của ngành
năng lượng. Tăng cường đào tạo đội ngũ
công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu sử dụng trong nước, hướng
tới xuất khẩu. Sử dụng có hiệu quả nguồn
nhân lực đã được đào tạo về năng lượng hạt
nhân đi đôi với đào tạo nâng cao.

Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp của
các cấp các ngành, cần tăng cường giáo dục,
tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động
cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử
dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo
tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.
Đặc biệt, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa
dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn nữa.▲

Huỳnh Nhi
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Đánh giá tác động hợp lực của cao chiết từ các bộ
phận khác nhau của cây khế Averrhoa Carambola L.
với nano vàng (Gold Nanoparticles) trên khuẩn
Staphylococcus Aureus.

Ởnước ta, điều kiện thiên
nhiên ưu đãi đã cho ra một
hệ sinh thái phong phú, đa

dạng và có tiềm năng to lớn về tài
nguyên cây thuốc. Thực vật dùng làm
thuốc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
cộng đồng đã được sử dụng từ xa xưa
theo các đơn thuốc y học cổ truyền vẫn
còn giá trị sử dụng cho đến ngày nay
trong trị chữa các bệnh cấp tính và mãn
tính. Có thể đơn cử một số bài thuốc
dân gian chữa bệnh nhiễm khuẩn như:
Bù xít (Ageratum conyzoides L) chữa
viêm xoang, nước sắc bằng cồn của
Ngũ trảo được thử nghiệm cho thấy có
tính kháng sinh đối với Bacillus subtilis,
Escherichia coli, Salmonella typhi, Vib-
rio mimicus, staphyllococcus aureus,
Proteus vulgaris, Proteus aeruginosa
và 3 loài nấm (Aapergillus niger, As-
pergillus flavon, Candida albicans).
Nước sắc hoặc rượu Ngũ trảo có tác
dụng kháng sinh trên các vi khuẩn trên
trị trúng thực, sình bụng, tiêu chảy,
huyết trắng, nhiễm trùng da.

Với thực trạng, trong 30 trở lại đây
con người chưa thực sự thành công
trong việc tìm ra loại kháng sinh nào
mới mà chủ yếu là các dạng sửa đổi
dựa vào khung nguyên bản của thuốc
kháng sinh thế hệ cũ, việc tìm kiếm một
phương pháp mới để kháng lại vi khuẩn
có khả năng kháng sinh, đặc biệt dạng
siêu kháng là hết sức cấp bách. Một
trong những phương pháp có khả năng
kháng vi khuẩn kháng kháng sinh đó là

sự kết hợp các hợp chất thực vật với
các tác nhân diệt khuẩn khác là một
hướng đi mới hiện nay.

Từ đó, tác giả Nguyễn Thị Nhật
Hằng - trường Đại học Thủ Dầu Một đã
tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá
tác động hợp lực của cao chiết từ các
bộ phận khác nhau của cây khế Aver-
rhoa Carambola L. với nano vàng (Gold
Nanoparticles) trên khuẩn Staphylococ-
cus Aureus.” với mục tiêu tăng hoạt tính
kháng khuẩn Staphylococcus Aureus
của hoạt chất thực vật khi kết hợp với
nano vàng.

Hạt nano vàng là một vật liệu quý
hiếm. Nó đã và đang thu hút được sự
chú ý rất lớn của các nhà khoa học
cùng với vô số những ứng dụng đang
gia tăng hàng ngày. Các ứng dụng phát
triển rất mạnh trong những thập kỷ qua
đó là việc sử dụng các hạt nano vàng
trong y học, sinh học hay khoa học sự
sống. có những lĩnh vực ứng dụng nổi
bật trong y sinh: chuyển dẫn thuốc,
đánh dấu sinh học và cảm ứng.

Cấu trúc và thuộc tính của nano
vàng có nhiếu ứng dụng trong lĩnh vực
sinh y học, y học. Tuy nhiên, việc ứng
dụng nano vàng trong vấn đề diệt
khuẩn thường đòi hỏi nồng độ rất cao,
ở nồng độ diệt khuẩn có thể gây độc
cho tế bào. Một hướng khác, nano vàng
có thể đóng vai trò như một chất
chuyên chở và phân phối kháng sinh do
đó cải thiện được tác động của kháng
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sinh.
Cây khế có tên

khoa học là Aver-
rhoa Carambola L.
cây khế chậm lớn,
thân thẳng, tán
rộng. Trái khế có
hình dạng rất đẹp,
được dùng nhiều
trong các món ăn,
nhưng giá trị dinh
dưỡng không cao.
Trong 100g khế chỉ
cho 35,7 Calo. Tuy
nhiên, khế là nguồn
thức ăn rất giàu vi-
tamin C, ăn một quả
khế có thể cung cấp
1/3 lượng vitamin C
cho cơ thể mỗi ngày, giúp cơ thể tăng
sức đề kháng.

Theo đông y, khế còn gọi là ngũ liểm
tử có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, khế
có vị chua, tính bình, dùng để giải khát,
giải độc, lợi tiểu. Dùng quả khế ép lấy
nước uống rất tốt để giải nhiệt cũng
như chống cảm nắng, chữa ho, viêm
họng. Khế có thể chữa dị ứng do tiếp
xúc với sơn, lá khế tươi có thể trị nổi mề
đay, vỏ cây khế sẽ rất công dụng khi trẻ
em bị lên sởi, hoa khế làm giảm những
cơn ho khan, ho có đờm.

Trong quá trình triển khai đề tài, tác
giả đã thực hiện thu dịch chiết lá và quả
và nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng là
thời gian, nhiệt độ, pH, nồng độ dịch
chiết đến quá trình tổng hợp nano vàng;
thu phân đoạn dịch chiết lá dùng làm
tác nhân khử cho quá trình tổng hợp
nano vàng. Kết quả:

Đề tài đã tổng hợp thành công hạt
nano vàng từ dịch chiết thực vật có khả
năng làm tăng hoạt tính kháng khuẩn

Staphylococcus Aureus so với khi chỉ
sử dụng dịch chiết thực vật; tổng hợp
thành công hạt nano vàng khi sử dụng
cao chiết và bước đầu xác định các
điều kiện tối ưu từ các phân đoạn dịch
chiết thực vật nhằm tạo hạt nano vàng
bằng phương pháp tổng hợp xanh
không sử dụng hóa chất, điều kiện gần
giống với sinh lý cơ thể nhằm bước đầu
ứng dụng nano vàng trong lĩnh vực y -
sinh.

Để tài đã hoàn thành theo mục tiêu
đã đề ra. Tuy nhiên để phát triển hơn
nữa trong lĩnh vực này, tác giả đã đề
nghị cần tiếp tục nghiên cứu cơ chế
tăng hoạt tính kháng khuẩn của dịch
chiết thực vật do sự ảnh hưởng của
nano vàng; nghiên cứu cơ chế điều
chỉnh kích thước và hình dạng nano
vàng cho hoạt tính sinh học và khảo sát
thêm độc tính của nano vàng đối với tế
bào, góp phần chứng minh khả năng
năng dụng trong y sinh của dung dịch
nano vàng tổng hợp thành công.▲

Ngọc Trang
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Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá hoạt
tính tiêu diệt tế bào ung thư của hệ

nanogel Hep-P123 mang cisplatin hydrate

Đây là đề tài luận văn tốt
nghiệp của tác giả Nguyễn
Xuân Ánh, Trường Trung

học phổ thông Bến Cát thực hiện vào
năm 2018 với mục tiêu điều chế thành
công và đánh giá các đặc tính của
nanogel nhạy nhiệt Hep-P123; ứng
dụng làm chất mang nang hóa thuốc
cisplatin và cisplatin hydrate nhằm
tăng độ hòa tan và tăng sinh khả dụng
của thuốc và đánh giá in vitro hoạt tính
tiêu diệt tế bào ung thư phổi NCI-H460
của hệ chất mang Hep-P123 nang hóa
cisplatin hydrate

Ngày nay, công nghệ nano được sử
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như:
hóa học, sinh học, y học, quang học,
điện tử, cơ khí…đặc biệt trong dược
phẩm, có nhiều loại thuốc có những
hạn chế như kém tan trong nước, nồng
độ thuốc giảm nhanh khi vào cơ thể,
thiếu chọn lọc đối với các mô bệnh.
Những loại thuốc này khi được nano
hóa mang lại hiệu quả cao, tăng khả
năng sinh khả dụng. Nhiều loại poly-
mer sinh học đã được kết hợp để nang
hóa thuốc, tạo các hệ dẫn truyền các
loại thuốc kém tan, tăng hoạt tính sinh
học, tăng khả năng sinh khả dụng khi
vào cơ thể, trong đó có heparin,
copolymer khối pluronic.

Trong các thuốc điều trị ung thư thì
cisplatin là một trong những thuốc có
nhóm phức platinum (II) được sử dụng

rộng rãi và làm nền tảng để kết hợp với
các liệu pháp khác trong việc điều trị
ung thư. Cisplatin được sử dụng rộng
rãi trong điều trị ung thư buồng trứng,
ung thư vú, ung thư phổi và một số loại
ung thư khác. Tuy nhiên cisplatin cũng
gây ra nhiều tác dụng phụ không mong
muốn như độc thận, mất thính lực, gây
tổn thương các tế bào thần kinh. Làm
thế nào để giải quyết được các yếu
điểm trên là một vấn đề đang được đặc
biệt quan tâm. Do đó, các hướng
nghiên cứu vận chuyển, nhả chậm
thuốc đã được nghiên cứu và phát triển
mạnh trong những năm gần đây. Việc
sử dụng chất mang nano là một trong
những giải pháp hiệu quả nhất vì chất
mang nano có thể dễ dàng di chuyển
trong hệ tuần hoàn máu và sau đó lưu
trữ ở vị trí khối u thông qua hiệu ứng
tăng cường thẩm thấu và lưu trữ.

Đề tài được tác giả thực hiện bằng
cách tổng hợp copolymer ghép Hep-
P123 nhạy nhiệt sử dụng để tạo phức
với thuốc cisplatin hydrate với mục
đích là tạo ra các hệ nanogel mang cis-
platin hydrate nhằm cải thiện khả năng
hòa tan trong nước của cisplatin, tăng
thời gian lưu trữ thuốc ở trong mô tế
bào ung thư và ức chế tế bào ung thư. 

Như chúng ta biết, ung thư là một
căn bệnh nguy hiểm, các loại thuốc
điều trị ung thư có nhiều nhược điểm
như phần lớn kém tan trong nước, có
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nhiều tác dụng phụ và thuốc tác dụng
lên cả tế bào ung thư lẫn tế bào lành,
để khắc phục các nhược điểm trên thì
việc tổng hợp và nghiên cứu chất mang
ở kích thước nano để mang thuốc đến
đích là mục tiêu của các nhà khoa học
hiện tại. Do đó, các hướng nghiên cứu
vận chuyển, nhả chậm thuốc đã được
nghiên cứu và phát triển mạnh trong
những năm gần đây. Sử dụng chất
mang nano là một trong những giải
pháp hiệu quả nhất có thể giúp giảm
các tác dụng phụ và tăng khả năng hòa
tan để có thể đưa thuốc trực tiếp vào
các khối u. Viện ung thư Quốc Gia
(NCI) đã xác định tiềm năng công nghệ
nano là tác động thay đổi mô hình vào
việc phát hiện, điều trị và phòng ngừa
ung thư, một lĩnh vực mà công nghệ
nano thực hiện phân phối thuốc.

Theo báo cáo, cơ sở khoa học để
nghiên cứu chất mang nanogel là do
nhiều kết quả thử nghiệm đã chỉ ra rằng
thuốc khi được nang hóa trong các hệ
chất mang nano thì kéo dài thời gian
tuần hoàn trong máu và tích lũy nhiều
trong khối u ung thư vì chất mang nano
có thể dễ dàng tuần hoàn trong máu và
sau đó lưu trú ở vị trí khối u thông qua
hiệu ứng tăng cường thẩm thấu và lưu
trữ (EPR). Hiệu ứng này bắt nguồn từ
sự khác nhau giữa mạch máu ở mô
thường và mô ung thư.

Sự vận chuyển thụ động xuất phát từ
hiện tượng tăng tính thấm và tăng hiệu
quả lưu giữ đặc trưng ở các mô ung
thư. Tại hầu hết các mô khỏe mạnh,
kích thước các khe hở lớp nội mô thành
mạch máu thường nhỏ hơn 2 nm. Phân
tử thuốc vẫn có thể lọt qua các khe hở
này làm hại tế bào lành. Tuy nhiên chất
mang thuốc nanogel với kích thước 10

- 100 nm thì không lọt qua được các
khe hở này để gây độc cho tế bào lành. 

Còn tại mô ung thư, do sự phát triển
của tế bào ung thư đòi hỏi sự tăng sinh
mạch máu, các vi mạch máu mới được
hình thành tại các mô ung thư có kích
thước lớn từ 100 nm đến 800 nm. Do
đó các phức hợp chất mang thuốc den-
drimer tồn tại trong tuần hoàn máu có
thể vượt qua dễ dàng và đi vào mô ung
thư. Hơn nữa, sau khi xâm nhập vào,
các phức hợp này sẽ tập trung ở dịch
gian bào bao quanh các tế bào ung thư
bởi 2 yếu tố: không gian và áp suất
thẩm thấu lớn hơn tại các khe giữa ở
các tế bào ung thư so với ở các tế bào
bình thường. Các phức hợp chất mang
- thuốc sau khi đã đi vào các khe hở tế
bào này sẽ bị kẹt giữ lại khi các tế bào
ung thư phát triển. Thêm vào đó, do
không có hệ bạch huyết cần thiết, tốc
độ đào thải các phức hợp này ra khỏi
mô ung thư là rất hạn chế…

Cisplatin là loại thuốc chống ung thư
kim loại thế hệ đầu tiên đã được đưa
vào sử dụng. Các nghiên cứu trên động
vật đã cho thấy rằng nồng độ cao nhất
Cisplatin nằm trong các cơ quan bài
tiết, buồng trứng, tử cung; trong khi đó
nồng độ thấp nhất Cisplatin nằm trong
não. Các nghiên cứu ở người với bạch
cầu phóng xạ cho thấy sự tăng hấp thu
ở thận, gan và ruột. 

Mặc dù cơ chế hoạt động vẫn chưa
chắc chắn, nhưng cisplatin được cho là
gây độc tế bào bằng cách liên kết trực
tiếp với DNA, ức chế quá trình sửa
chữa DNA gây chết tế bào. Cisplatin
nên được pha loãng với dung dịch muối
sinh lí vì Cisplatin không ổn định và
độc hơn khi pha loãng với dung dịch
không chứa ion clorua. Trong môi

(Xem tiếp trang 29)
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Khảo sát biến đổi hình thái, chức năng thất phải, áp lực động mạch phổi
trên siêu âm Doppler tim ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Nguyễn Văn Lực, Trần Ngọc Anh Thùy, Lê Hà Minh Giang
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bình Dương

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) là một trong những bệnh hô hấp thường gặp,
ở khoa Lão Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương tỷ lệ nhập viện vì BPTNMT cũng

ngày càng tăng. Biến chứng của BPTNMT thường là tâm phế mạn (TPM) mà khởi đầu
rối loạn chức năng thất phải rồi đến tăng áp phổi và cuối cùng là gây tử vong. Các xét
nghiệm cận lâm sàng thông thường (X-quang ngực, điện tâm đồ) lại có độ nhạy và độ đặc
hiệu thấp để chẩn đoán những biến chứng sớm của BPTNMT. Ngày nay, siêu âm Doppler
tim là thăm dò được ưa thích, phổ biến, không xâm lấn nhưng cho phép thăm dò về phương
diện hình thái học mà còn cả về mặt huyết động vì vậy chúng tôi muốn thực hiện đề tài
“Khảo sát biến đổi hình thái, chức năng thất phải, áp lực động mạch phổi trên siêu âm
doppler tim ở bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” nhằm xác định một số đặc điểm biến chứng
sớm TPM góp phần cho chẩn đoán, tiên lượng và điều trị bệnh BPTNMT.

Đối tượng nghiên cứu: Gồm những
bệnh nhân được chẩn đoán BPTNMT ở giai
đoạn ổn định nằm tại khoa Lão. Nhóm
chứng gồm 40 người có cùng độ tuổi, không
mắc các bệnh lý tim mạch

Kết quả: Ngiên cứu  được thực hiện
trong 10 tháng ở khoa Lão BVĐK Bình
Dương. 

Trong nhóm BPTNMT: chúng tôi đã
chọn được 60 bệnh nhân có BPTNMT có độ
tuổi trung bình > 70 tuổi. Nhóm chứng:
Gồm 40 đối tượng thỏa mãn các tiêu chí với
các thông số  nhân trắc tương đồng với
nhóm BPTNMT như tuổi, giới, huyết áp,
chiều cao, cân nặng, BMI. Tỷ lệ  biến đổi
hình thái thất (P) trên bênh nhân BPTNMT
rất cao 75% , tỷ lệ tăng áp phổi ở nhóm BT-
TNMT cao 66,67%, tỷ lệ rối loạn chức năng
thất phải  ở nhóm BPTNMT là 25%. Biến
đổi cấu trúc và hình dạng thất phải của
nhóm BPTNMT có tăng áp phổi (TAP)
nhiều hơn so với nhóm BPTNMT không
TAP và nhóm chứng có ý nghĩa thống kê
(p<0,01).

Kết luận: Tỷ lệ biến đổi hình thái thất
phải và tăng áp phổi ở nhóm BPTNMT đều
rất cao và chúng có mối liên quan với nhau.
Nhóm có tăng áp phổi có biến đổi hình thái
thất phải nhiều hơn nhóm không có tăng áp
phổi và nhóm chứng (p<0,01).

Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát: Đánh giá những biến

đổi về hình thái, chức năng thất phải và áp
lực động mạch phổi bằng siêu âm doppler
tim ở những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính.

Mục tiêu chuyên biệt: Xác định tỷ lệ rối
loạn chức năng thất phải ở những bệnh nhân
bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; xác định
tỷ lệ tăng áp lực động mạch phổi ở những
bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính;
xác định tỷ lệ biến đổi hình thái thất phải ở
những bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính; ddánh giá mối liên quan giữa
những biến đổi về hình thái, chức năng thất
phải và áp lực động mạch phổi bằng siêu âm
doppler tim ở bệnh nhân bị bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính so với nhóm chứng.
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Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Gồm những

bệnh nhân được chẩn đoán BPTNMT ở giai
đoạn ổn định nằm tại khoa Lão BVĐK tỉnh
Bình Dương. Nhóm chứng gồm 40 bệnh
nhân bị viêm phế quản phổi có cùng độ tuổi,
không mắc các bệnh lý tim mạch và BPT-
NMT

Cỡ mẫu: từ công thức so sánh trung bình
của 2 nhóm

Khi thay vào một số kết quả từ nghiên
cứu trước[2] vào công thức trên thì mỗi
nhóm n > 20 

Tiêu chuẩn chọn bệnh: Tuổi > 18 tuổi;
bệnh nhân được chẩn đoán BPTNMT ở giai
đoạn ổn định nằm tại khoa Lão; Bệnh nhân
đồng ý tham gia nghiên cứu.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tràn dịch màng
phổi; Tràn khí màng phổi; Gù vẹo cột sống;
suy tim III, IV

Thiết kế nghiên cứu: Cắt ngang mô tả.
Phương pháp chọn mẫu: Chúng tôi áp

dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện,
liên tiếp. Bệnh nhân nhập viện thỏa tiêu
chuẩn chọn bênh đưa vào nghiên cứu và
loại ra những bệnh nhân nằm trong tiêu
chuẩn loại trừ.

Cách thức tiến hành nghiên cứu:
Phương thức đo các thông số siêu âm

Doppler tim: Các thông số được đo bằng
máy siêu âm Doppler LOGIQ.P7. Máy có
đầu dò sector điện tử tần số 2.5 MHz
chuyên tim. Hình ảnh siêu âm được đo ở
vận tốc 100mm/s, được phân tích ít nhất
trên 3 chu chuyển tim liên tiếp và đo 3-5 lần
lấy trung bình. Đo các thông số siêu âm
thường quy, chức năng thât trái được đo
theo tiêu chuẩn của Hội Siêu Âm Hoa Kỳ.

Các thông số siêu âm hình thái thất phải
gồm: Bề dầy thành thất phải (BDTTP),
Đường kính tâm trương thất phải
(ĐKTTrTP), Đường kính động mạch phổi
(ĐKĐMP). Ghi dòng chảy đổ đầy tâm
trương qua van ba lá (Ve, Va và Va/Ve). Đo
áp lực tâm thu động mạch phổi bằng
Doppler liên tục theo công thức PAPsDop
= 4Vmax2 + 5mmHg

Tiêu chuẩn đánh giá TAP đối với những
bệnh nhân bị BPTNMT: PAPsDop > 35
mmHg

Các mặt cắt đo thông số thất phải [3], [4]
- Đánh giá đường kính tâm trương thất

phải: đo ở vị trí cạnh ức trục dọc và trục
ngang. Bình thường < 27 mm

- Đánh giá đường kính động mạch phải:
đo ở vị trí cạnh ức trục ngang , bình thường
< 22 mm.
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Kết quả và bàn luận
Đặc điểm đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trong 10 tháng ở khoa

Lão BVĐK Bình Dương.
Trong nhóm BPTNMT: chúng tôi đã chọn được 60 bệnh nhân có BPTNMT có độ

tuổi trung bình >70 tuổi. Nhóm chứng: Gồm 40 đối tượng thỏa mãn các tiêu chí với
các thông số nhân trắc tương đồng với nhóm BPTNMT như tuổi, giới, huyết áp, chiều
cao, cân nặng, BMI. Các bệnh nhân được chọn vào nghiên cứu với các đặc điểm chung
như sau:
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Nhận xét: Các chỉ số nhân trắc của 2 nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê với
p>0,05. Phần lớn bệnh nhân là nam giới khoảng 80%, nữ chỉ chiếm gần 20%. Độ
tuổi trung bình của bệnh nhân BPTNMT là 73±5,8 tuổi. Kết quả đặc điểm nhân trắc
trong nghiên cứu của chúng tôi cũng tương tự với NC của tác giả Nguyễn Cữu Long
[2] và Lưu Văn Báu [1] với độ tuổi trung bình >70 vào nam chiếm đa số. Điều này
phù hợp với bệnh nhân bị BPTNMT chủ yếu là nam giới hút thuốc lá nhiều. Chỉ có
tần số tim là khác nhau giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê với p< 0,01. Có thể do
trong BPTNMT phải sử dụng nhiều thuốc làm tăng nhịp tim.

Nhận xét: Thông số các chỉ số thất trái như ĐKTTrTT (mm), ĐKTTTT (mm), EF
(%) không khác nhau giữa 2 nhóm với p>0,05 điều này chứng tỏ BPTNMT ít ảnh
hưởng đến thất trái. Kết quả này cũng tương đồng với 2 tác giả trên.

Nhận xét: Tỷ lệ biến đổi hình thái thất (P) ở bệnh nhân BTTNMT cao nhất là 75,0%;
tỷ lệ tăng áp phổi cũng khá cao là 66,67%; còn tỷ lệ rối loạn chức năng thất (P) chỉ
25,0%. Kết quả này tương đương với nghiên cứu của Nguyễn Cữu Long với tỷ lệ
TAP là 68,53%. Chứng tỏ rằng BPTNMT sẽ gây biến đổi hình thái thất (P) như dày
thành tự do thất (P) và dãn buồng thất phải và cuối cùng làm cho rối loạn chức năng
thất (P), suy chức năng thất (P) và tâm phế mạn. Trong nghiên cứu của chúng tối có
tỷ lệ  biến đổi hình thái thất (P) cao hơn so với những nghiên cứu khác có thể do
nhóm BTTNMT có phân độ GOLD nặng hơn.
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Nhận xét: Cả 2 nhóm điều có ĐKTTrTP (mm), BDTTP (mm), ĐKĐMP (mm), EF (P)
khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p>0,05. Những thông số này cũng nằm trong
giới hạn bình thường. Chứng tỏ bệnh nhân BPTNMT không TAP có tiên lượng giống
như nhóm bệnh nhân không BPTNMT.

Nhận xét: Có sự khác biệt cả 3 thông số ĐKTTrTP (mm), BDTTP (mm), ĐKĐMP
(mm) của 2 nhóm với p< 0,01. Phân suất tống máu thất (P) trung bình không khác biệt
giữa 2 nhóm p> 0,05 kết quả này gần giống như nghiên cứu của Lưu Văn Báu với EF
(P) là 37,7%. Vì vậy TAP có liên quan với biến đổi cấu trúc và hình thái thất (P). 
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Nhận xét: Chúng ta thấy có sự khác biệt cả 4 thông số ĐKTTrTP (mm),
BDTTP (mm), ĐKĐMP (mm) ALĐMP của 2 nhóm với p< 0,01. Còn EF (P)
không khác biệt giữa 2 nhóm p> 0,05. Vậy biến đổi cấu trúc và hình dạng thất
phải của nhóm BPTNMT có TAP nhiều hơn so với nhóm BPTNMT không
TAP và nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (p<0,01)

Kết luận
Qua nghiên cứu một số các thông số siêu âm Doppler tim của 60 BPTNMT

và 40 đối tượng không BPTNMT chúng tôi có một số kết luận sau: Tỷ lệ biến
đổi hình thái thất (P) trên bênh nhân BPTNMT rất cao 75,0%; Tỷ lệ tăng áp
phổi ở nhóm BTTNMT cao 66,67%; Tỷ lệ rối loạn chức năng thất phải  ở
nhóm BPTNMT là 25,0%; biến đổi cấu trúc và hình dạng thất phải của nhóm
BPTNMT có TAP nhiều hơn so với nhóm BPTNMT không TAP và nhóm
chứng có ý nghĩa thống kê (p< 0,01)

Khuyến nghị
Cần phải siêu âm Doppler tim đánh giá hình thái, chức năng thất phải và áp

lực động mạch phổi cho tất cả bênh nhân bị BPTNMT để chẩn đoán sớm
những biến chứng gây tâm phế mạn.
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doanh, dịch vụ sử dụng mã số mã
vạch tại tỉnh Bình Dương có hệ
thống TXNG đủ điều kiện kết nối
với hệ thống quản lý thông tin
TXNG của tỉnh. Cũng như ngày
càng hoàn thiện việc xây dựng, áp
dụng và quản lý, cập nhật cơ sở dữ
liệu sản phẩm, hàng hóa vào hệ
thống thông tin TXNG của tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các
sở, ngành và các tổ chức có liên
quan trên địa bàn tỉnh tập trung
tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các

hoạt động TXNG; triển khai, áp
dụng thí điểm hệ thống TXNG;
nghiên cứu triển khai ứng dụng các
công nghệ mới phù hợp, tối ưu trong
việc xây dựng hệ thống TXNG; xây
dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cần
thiết cho hệ thống quản lý thông tin
TXNG sản phẩm, hàng hóa; tăng
cường xã hội hóa và tận dụng các
nguồn lực trong việc triển khai hệ
thống TXNG.▲

Huỳnh Anh

Kế hoạch thực hiện Đề án...
(tiếp theo trang 2)

trường có nồng độ ion clorua tương
đối cao thì Cisplatin giữ lại cấu trúc
trung tính của nó và có thể qua màng
tế bào. Nồng độ ion clorua trong
nhân tế bào thấp giúp xảy ra quá
trình hydrate hóa Cisplatin dễ dàng,
từ đó giúp phản ứng dễ xảy ra hơn
với các tác nhân trong tế bào…

Qua thời gian nghiên cứu với sự
hướng dẫn tận tình của các Thầy, Cô
đang công tác tại Viện Khoa Học Vật
Liệu Ứng Dụng - Viện Khoa Học và
Công nghệ Việt Nam, tác giả đã tổng
hợp thành công 4 hệ copolymer ghép
trên cơ sở heparin liên hợp pluronic
P123 (Hep-P123) với 4 tỉ lệ ghép
khác nhau là 1 : 3, 1 : 7, 1 : 10, 1 :

14; đánh giá được hiệu quả nang hóa
thuốc cisplatin và cisplatin dạng hy-
drate của 4 hệ nanogel Hep-P123 và
xác định được hệ nanogel Hep-P123
(1:3) mang được hàm lượng cisplatin
dạng hydrate nhiều nhất (26,77 %
w/w); khảo sát được hiệu quả giải
phóng thuốc của hệ chất mang
nanogel Hep-P123- CisOH (1:3) ở
điều kiện pH = 7,4 và pH = 5,5; đánh
giá được hiệu quả tiêu diệt tế bào
ung thư phổi NCI-H460 của hệ chất
mang nanogel Hep-P123-CisOH
(1:3) thông qua giá trị IC50 (IC50 =
1,265 ± 0,069 µg/ml).▲

Trường Hải

Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá....
(Tiếp theo trang 21)


