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BÁO CÁO 

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012  

của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công nghệ  

phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường  

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

----- 
 

Thực hiện Công văn số 2543-CV/BTGTW, ngày 08/3/2022 của Ban Tuyên 

giáo Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, 

ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển khoa học và công 

nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết 

quả đạt được như sau: 

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Trà Vinh là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có diện tích tự 

nhiên 2.391 km2, dân số 1.009.940 người, trong đó dân tộc Kinh chiếm 67,76%, 

Khmer chiếm 31,53%, Hoa chiếm 0,66% và dân tộc khác chiếm 0,05%; các dân 

tộc luôn giữ vững truyền thống đoàn kết gắn bó lâu đời. Tỉnh có 07 huyện, 01 thị 

xã và 01 thành phố, với 106 xã, phường, thị trấn; diện tích đất nông nghiệp 

185.868 ha, phân ra các tiểu vùng nước mặn, ngọt, lợ và đó là tiềm năng thế mạnh 

để phát triển kinh tế biển, kinh tế nông nghiệp và nuôi trồng thủy, hải sản. Thời 

gian qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng 

dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội, ứng dụng và khai thác có hiệu quả những thành tựu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã xác định “phát 

triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát 

triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.  

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW trên địa bàn tỉnh 

đã đạt được những kết quả quan trọng: Hoạt động thông tin khoa học - công nghệ 

và chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu 

thực tế phát triển kinh tế - xã hội; nhiều đề tài, dự án khoa học được nghiên cứu, 

triển khai góp phần quan trọng trong việc cung cấp những luận cứ khoa học để xây 

dựng, hoạch định các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

thời gian gần đây, nhiều mô hình ứng dụng đã từng bước đi vào đời sống và sản 

xuất, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận những tiến bộ của khoa học công nghệ; 

nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của khoa học, công nghệ từng bước được nâng lên. 
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Tuy nhiên, hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh còn nhiều mặt hạn chế, 

chưa trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Việc huy động, sử dụng 

nguồn lực đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ chưa đáp ứng nhu cầu, 

hiệu quả sử dụng chưa cao. Việc đào tạo, đãi ngộ, trọng dụng cán bộ khoa học và 

công nghệ còn nhiều bất cập. Cơ chế quản lý khoa học và công nghệ chậm được 

đổi mới; các đề tài, dự án nghiên cứu còn nhỏ lẻ, chưa có nhiều đề tài mang tính 

chiến lược, trọng điểm cấp Nhà nước. Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển 

khoa học và công nghệ chưa gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ còn chậm; chưa gắn kết chặt chẽ kết 

quả nghiên cứu ứng dụng và đào tạo với nhu cầu sản xuất kinh doanh... 

II- TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác hướng dẫn, triển khai học tập, quán triệt 

- Quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Hướng dẫn số 29-HD/BTG, ngày 09/01/2013 về tổ 

chức học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI), tổ chức Hội nghị triển khai đến Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành 

phố. Sau Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp 

đã tổ chức triển khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và 

quần chúng nhân dân bằng các hình thức phù hợp. Kết quả, có trên 98% cán bộ, 

đảng viên và hơn 82% đoàn viên, hội viên được triển khai, quán triệt. Chỉ đạo Sở 

Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng các văn 

bản(1) triển khai quán triệt, lồng ghép với các lớp tập huấn khoa học công nghệ ra 

đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Nhìn chung, qua triển khai, quán triệt đã tạo được sự đồng thuận cao trong 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 

của khoa học và công nghệ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng 

bước nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học và công 

nghệ vào sản xuất và đời sống; cung cấp những sản phẩm cơ bản, thiết yếu cho 

công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, tạo tiền đề thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. 

2. Công tác xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể hóa của Nghị quyết 

số 20-NQ/TW 

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 20-NQ/TW, Tỉnh ủy ban hành Chương trình số 

28-CTr/TU, ngày 01/02/2013 triển khai, thực hiện. Chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản cụ thể hóa 

                                           
(1) Qua 10 năm, đã xây dựng khoảng 37 các chương trình, kế hoạch, quyết định liên quan hoạt động khoa học và 

công nghệ. 
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Chương trình số 28-CTr/TU(2) với nội dung sát thực và phù hợp với tình hình thực 

tế của tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện ủy, thị 

ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và 

lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của ngành và của cấp 

ủy địa phương. 

3. Công tác tuyên truyền của các tổ chức chính trị - xã hội, các phương 

tiện thông tin truyền thông 

- Các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao 

kiến thức về khoa học và công nghệ cho mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình 

thức phong phú. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình số 28-CTr/TU thông qua hệ 

thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và Tờ Thông tin công tác tư tưởng hàng 

tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi, tổ 

hội, trên các đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và trạm truyền thanh các xã, 

phường, thị trấn. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp mở nhiều lớp tập huấn, hội thảo, 

hội chợ triển lãm, đồng thời tuyên truyền qua các tờ tin, tạp chí để quảng bá và 

tuyên truyền về khoa học và công nghệ(3)… góp phần nâng cao trình độ nhận thức, 

nâng cao kiến thức về khoa học và công nghệ cho mọi tầng lớp nhân dân; đồng 

thời phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và 

công nghệ vào sản xuất và đời sống của nhân dân trong tỉnh. 

- Chỉ đạo Báo Trà Vinh(4), Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh(5), Cổng 

Thông tin điện tử của tỉnh(6) xây dựng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục để 

tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về các nội dung: 

Triển khai các hoạt động, đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ 

vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; các hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật 

cấp tỉnh; hội thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; tuyên truyền các hoạt động 

chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử; vấn đề bảo vệ quyền sở hữu tài sản 

trí tuệ; truy xuất nguồn gốc sản phẩm; xây dựng thương hiệu và thương mại hóa 

sản phẩm… 

 

                                           
(2) Ban hành kèm theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND, ngày 12/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
(3) Gồm: Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ; Thông tin Khoa học của Trường Đại học 

Trà Vinh; Thông tin Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh… 
(4) Báo Trà Vinh đã đăng tải khoảng 2.442 tin, bài, hình ảnh tác phẩm báo chí, phản ánh về việc phát triển và ứng 

dụng khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh ở mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống; bình quân 01 năm có 244 tin, bài, 

ảnh phản ánh về phát triển khoa học - công nghệ. 
(5) Đài Phát thanh và Truyền hình duy trì phát sóng định kỳ chuyên đề khoa học và công nghệ trên sóng truyền hình 

mỗi tháng 02 kỳ, với thời lượng 10 phút/kỳ, phát sóng vào tuần thứ hai và thứ tư bằng 2 thứ tiếng Việt và Khmer. 

Kết quả, qua 10 năm đã tuyên truyền trên 1.920 tin, 720 bài viết, phóng sự, tổng thời lượng 24.480 phút. 
(6) Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng và duy trì chuyên mục “Chương trình, đề tài khoa học”,đến nay đã đăng tải 

hơn 145 in, bài và hơn 168 văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 
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III- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 

20-NQ/TW, Chương trình số 28-CTr/TU gắn với Kết luận số 50-KL/TW 

1.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với 

sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ 

- Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về 

lĩnh vực khoa học và công nghệ; chỉ đạo đưa các nội dung, chỉ tiêu về khoa học và 

công nghệ vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa 

phương, đơn vị. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành các văn bản 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình số 28-CTr/TU(7). 

Qua đó, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước được tăng cường, 

Nghị quyết số 20-NQ/TW đi vào thực tiễn cuộc sống và phát huy giá trị tích cực. 

- Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW và Chương 

trình số 28-CTr/TU được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện 

thường xuyên. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành có 

liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát để đánh giá, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ ở cấp huyện và tổ chức được nhiều cuộc thanh tra chuyên 

ngành đối với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa 

nội dung và chỉ tiêu khoa học và công nghệ vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với Ban 

Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tổ chức khảo sát, kiểm tra hàng năm. 

Chỉ đạo sơ kết 3 năm, 5 năm để kịp thời phát huy những ưu điểm và chỉ đạo uốn nắn 

những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện. 

1.2. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý tổ chức, hoạt động 

khoa học và công nghệ 

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

Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp quản lý khoa học và công nghệ phù 

hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh; bảo đảm đồng bộ, gắn kết giữa định hướng 

phát triển dài hạn, trung hạn với nhiệm vụ phát triển, ứng dụng khoa học và công 

nghệ. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh đổi mới công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong công 

tác chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh.  

 

                                           
(7) Quyết định số 1468/QĐ-UBND, ngày 20/8/2012 về việc phê duyệt dự án Nâng cao năng suất chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1716/QĐ-UBND, ngày 27/9/2012 phê 

duyệt Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 05 năm (2011 - 2015); Quyết định 

số 111/QĐ-UBND, ngày 18/01/2013 và Quyết định số 1302/QĐ-UBND, ngày 12/08/2014 về việc ban hành và điều 

chỉnh Kế hoạch áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động 

các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 2094/QĐ-UBND, ngày 

05/10/2016 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. 
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1.2.2. Đổi mới hệ thống tổ chức và hoạt động khoa học và công nghệ 

Chỉ đạo sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ bảo đảm hoạt 

động có hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu và định hướng nhiệm vụ phát triển 

khoa học và công nghệ trong từng giai đoạn. Theo đó, ở cấp tỉnh, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã sắp xếp tổ chức bộ máy từ 10 phòng, đơn vị trực thuộc, giảm xuống 

còn 06 phòng, đơn vị(8); ở cấp huyện đã thành lập Hội đồng Khoa học và Công 

nghệ và thường xuyên củng cố, kiện toàn. Bên cạnh đó, Hội đồng xét duyệt sáng 

kiến cấp tỉnh, cấp huyện được thành lập và tổ chức thực hiện có hiệu quả.  

1.2.3. Đổi mới quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, cơ chế, chính sách sử 

dụng và trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách quy hoạch 

phát triển nhân lực khoa học và công nghệ gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh(9). Kết 

quả, đến nay toàn tỉnh có 06 Phó Giáo sư; 88 tiến sĩ; 39 chuyên khoa II; 1.569 thạc 

sĩ; 397 chuyên khoa I; còn lại là Đại học và Cao đẳng. Thường xuyên đổi mới công 

tác tuyển dụng, bố trí, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ khoa học và công nghệ phù 

hợp với tình hình hiện nay. Có chính sách sử dụng cán bộ khoa học trình độ cao đã 

hết tuổi lao động có tâm huyết và còn sức khỏe tiếp tục cống hiến làm việc ở lĩnh 

vực nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tốt chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ theo Đề án đào 

tạo nhân lực trình độ sau Đại học của tỉnh giai đoạn 2012 - 2016. Để nâng cao năng 

lực, trình độ và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý khoa học và công 

nghệ, nhất là cán bộ nguồn bổ sung cho quy hoạch cán bộ lãnh đạo ở các ngành, các 

cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ liên kết với 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở 01 lớp đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Xây 

dựng Đảng có 40 học viên và liên kết với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 

Chí Minh mở 01 lớp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế có 31 học viên.  

 1.2.4. Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước về khoa học 

và công nghệ 

Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về khoa 

học và công nghệ, bố trí đầy đủ biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo hướng 

tinh gọn, tập trung vào việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách; 

                                           
(8) Gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý khoa học; Phòng Quản lý Công nghệ; Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường chất lượng; Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ. 
(9) Gồm: Quy hoạch phát triển nhân lực khoa học và công nghệ gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch thực 

hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2013 - 2020; Kế hoạch phát triển dạy nghề đến năm 2020; Đề án đào 

tạo và thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013 - 2020… Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Trà Vinh đến năm 2020; Đề án đào tạo ở trong nước 

nguồn nhân lực có trình độ sau đại học giai đoạn 2012 - 2016; Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 

2010 - 2020. 
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tăng cường điều phối liên ngành. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định số 10/2015/QĐ-UBND, ngày 26/5/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 

1.2.5. Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt 

động nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản biện của các nhà khoa học 

- Quan tâm và tạo mọi điều kiện để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy mạnh mẽ vai trò trong các hoạt động tư 

vấn, giám sát và phản biện xã hội(10), vai trò xung kích của các đoàn thể và các tổ 

chức, cá nhân trong phong trào thi đua sáng tạo, các phát minh sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Qua đó, Liên hiệp hội và các 

hội thành viên đã đóng góp ý kiến, tư vấn phản biện và giám định xã hội khoảng 

20 dự án, đề án, kế hoạch của tỉnh(11). Bên cạnh đó, tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí 

thức tham gia đóng góp tài năng, trí tuệ vào các chương trình, kế hoạch của tỉnh 

góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát 

triển kinh tế - xã hội. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các Hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ 

thuật cấp tỉnh và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các tập 

thể, cá nhân có những sáng tạo khoa học phát triển thành các ý tưởng khởi nghiệp 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ năm 2010 đến năm 2021, đã tổ chức 09 lần 

Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, 06 lần Hội thi sáng tạo kỹ 

thuật cấp tỉnh. Kết quả, có 1.332 giải pháp tham gia(12), trong đó có 06 giải pháp 

đoạt giải hội thi, cuộc thi toàn quốc.  

1.3. Triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu  

1.3.1. Tăng cường nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phục vụ hoạch định đường 

lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên 

địa bàn tỉnh 

Thời gian qua đã có nhiều đề tài khoa học được tập trung nghiên cứu, cơ bản 

đáp ứng nhu cầu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định đường 

lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh trên địa bàn 

                                           
(10) Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND, ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định thực hiện 

nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh. 
(11) Gồm: Dự án xây dựng công trình Mở rộng khu di tích Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (giai đoạn 2); phản biện dự 

thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 

2025; Đề án “Xây dựng và phát triển mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; 

Dự án “Đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Trà Vinh”; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi 

nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; tư vấn, phản biện dự thảo “Chương trình phát triển kinh tế biển tỉnh Trà Vinh, giai 

đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030”; phản biện Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh, giai 

đoạn 2021 - 2025… 
(12) Kết quả: 12 giải pháp đoạt giải nhất; 33 giải pháp đoạt giải nhì; 52 giải pháp đoạt giải ba; 148 giải pháp đoạt giải 

khuyến khích. 
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tỉnh, trong đó tập trung vào 22 đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, 

phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử của địa phương(13). Đặc biệt, Trường Đại 

học Trà Vinh luôn ưu tiên đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm phát 

triển, ứng dụng và chuyển giao những tiến bộ khoa học và công nghệ cho cộng 

đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Thời gian qua, Trường đã xây 

dựng nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và đã triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh 

mang lại hiệu quả cao như: Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap, kỹ thuật vỗ béo 

bò thịt bằng phụ phẩm nông nghiệp tại Trà Vinh, chuyển giao kỹ thuật cho người 

dân trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thực hiện thành công trong việc lai tạo 

giống gia cầm, tiếp cận công nghệ sinh học trong nuôi cấy mô như dừa sáp, sản 

xuất nấm bào ngư… 

1.3.2. Ưu tiên phát triển một số công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công 

nghệ liên ngành 

1.3.2.1. Công nghệ thông tin 

- Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - 

xã hội trong thời đại ngày nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện. Qua 10 năm, tỉnh đã xây dựng nhiều đề tài, dự án lĩnh vực khoa 

học công nghệ thông tin để ứng dụng vào hoạt động quản lý của các ngành, các 

cấp(14). Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tăng cường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, trong quy trình xử lý công 

việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công 

tác và rút ngắn thời gian thực hiện. Các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp tài liệu, văn bản chỉ đạo điều 

hành trên Cổng/trang thông tin điện tử của tỉnh, của ngành; xử lý các văn bản trên 

hệ thống I-Office… góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí. Điển hình như: Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên thông tin hai chiều với Ban Tuyên giáo các 

huyện, thị, thành ủy, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội (thông qua 

hệ thống mail công vụ và mạng xã hội Zalo OA) và đã phát huy được hiệu quả tích 

cực; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ 

tuyên truyền, nhất là trong thời gian đỉnh điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức 

tạp, kịp thời định hướng trong dư luận xã hội và việc thực hiện các chính sách hỗ 

                                           
(13) Như: Đề tài Khảo sát, đánh giá hiện trạng hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất giải pháp xây dựng 

hợp tác xã phát triển bền vững giai đoạn từ năm 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Nâng cao hiệu quả công tác 

sử dụng cán bộ, công chức sau đào tạo ở Trường Chính trị Trà Vinh; Các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở 

tỉnh Trà Vinh; Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở thành phố 

Trà Vinh; Phong trào yêu nước của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(1930 - 2010); Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh 85 năm xây dựng và trưởng thành (1930 - 2015); Nghiên cứu các nhân 

tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh tế cá thể lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… 
(14) Như: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ xúc tác quang và hoạt hóa điện hóa để tăng 

cường chống nhiễm khuẩn ở các bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh; Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản 

lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020; đề tài chế tạo thiết bị 

xác định tỉ lệ sáp trong trái dừa để thay thế cách kiểm tra độ sáp bằng thủ công... 
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trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; triển khai các chỉ thị, nghị quyết 

bằng hình thức trực tuyến thông qua các trang mạng (Zavi, Google meet…) để đưa 

nội dung, thông tin đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Tỉnh đoàn tăng 

cường ứng dụng các tiện ích của mạng xã hội (Zalo, Facebook) kết hợp với các 

chương trình thiết kế đồ họa để thực hiện việc tuyên truyền các nghị quyết của 

Trung ương, của tỉnh, của Đoàn. Đài Phát thanh và Truyền hình ứng dụng các tiện 

ích của mạng xã hội (Youtube, Fanpage) để đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền, đưa thông tin đến nhiều người; đặc biệt là phối hợp với Sở Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức dạy học trực tuyến và trên Đài Truyền Phát thanh và Truyền hình 

Trà Vinh trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19;… 

- Việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ trong công tác chỉ 

đạo điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cũng đã góp phần nâng cao hiện 

đại hóa nền hành chính của tỉnh(15). Công tác đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công 

nghệ vào quản lý nhà nước, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính cũng được 

tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng. Cổng dịch vụ công của tỉnh (iGate) phục vụ tiếp 

nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống cung cấp 1.858 dịch 

vụ công: 571 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 30,73%); mức 4: 1057 dịch vụ (chiếm tỷ lệ 

56,89%). Xây dựng nền tảng kho dữ liệu và Kho dữ liệu dùng chung (bao gồm các 

loại dữ liệu: Người dân, doanh nghiệp, thủ tục hành chính, danh mục dùng chung, 

hồ sơ, cán bộ, công chức, viên chức, thông tin và truyền thông) chia sẻ cho tất cả 

các hệ thống thông tin có liên quan qua LGSP. Xây dựng Trung tâm giám sát, điều 

hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đảm bảo năng lực phục vụ công tác giám sát, 

điều hành, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên phạm vi toàn tỉnh. 

1.3.2.2. Công nghệ cao 

Tỉnh đã triển khai thực hiện 49 đề tài, dự án có liên quan đến công nghệ sinh 

học và được ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp. Để tạo động lực cho nuôi trồng 

thủy sản phát triển bền vững, chủ động được nguồn giống nuôi tại chỗ, cung cấp 

giống sạch bệnh đạt chất lượng và giảm chi phí sản xuất, tránh rủi ro cho người 

nuôi, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Viện, Trường tập trung ưu tiên 

nghiên cứu sản xuất các giống thủy sản chất lượng cao như: Sản xuất nhân tạo 

giống tôm sú chất lượng cao, tôm thẻ chân trắng; sản xuất giống cá lóc; giống cá 

                                           
(15) Xây dựng và vận hành Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh với 01 cổng chính gồm 03 ngôn ngữ: Việt, Anh và 

Khmer và 40 trang thông tin thành phần. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành - iOffice đáp ứng yêu cầu quản lý, 

chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền trên môi trường điện tử, đã triển khai đến 510 cơ quan (cấp tỉnh: 96, cấp 

huyện: 308, cấp xã: 106) với 7.346 người dùng. Hệ thống Thư điện tử công vụ: Tổng số tài khoản người dùng trên 

hệ thống là 7.792, góp phần đẩy mạnh trao đổi, sử dụng văn bản điện tử qua môi trường mạng. Triển khai Chứng 

thư số chuyên dùng: Tổng số 2.392 chứng thư số (474 chứng thư số tổ chức; 1.918 chứng thư số cá nhân) phục vụ 

ký số văn bản điện tử, ký kết quả thủ tục hành chính, ký số hồ sơ giao dịch với các cơ quan. Hệ thống hội nghị 

truyền hình được triển khai kết nối liên thông đến cấp xã phục vụ cuộc họp trực tuyến 4 cấp từ trung ương đến cơ sở 

qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả giải quyết công việc góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Hệ thống ISO điện tử 

của tỉnh áp dụng tại 18 cơ quan cấp tỉnh, 09 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 106 Ủy ban nhân dân cấp xã, với 1.133 

người người dùng. Hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh để đồng bộ trạng thái tiếp nhận, xử lý, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính. 
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tra; sản xuất giống nghêu; giống lươn đồng... đã cung cấp hàng trăm triệu con 

giống bảo đảm nguồn gốc, chất lượng phục vụ cho nhu cầu nuôi thủy sản của tỉnh, 

đáp ứng được thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, các nghiên cứu nhằm tạo giống 

cây trồng, vật nuôi chất lượng được áp dụng như: Nghiên cứu nhân giống dừa sáp 

bằng phương pháp cấy phôi; nhân giống hoa cúc, hoa chuông, dạ yến thảo bằng 

phương pháp cấy mô; chọn lọc giống lúa đặc sản, giống quýt đường; lai tạo bò 

nâng cao tầm vóc đàn bò của tỉnh...  

1.3.3. Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ trong các 

ngành, lĩnh vực  

Có 66/79 đề tài nghiệm thu được ứng dụng (đạt 83%), phục vụ trực tiếp cho 

sản xuất, kinh doanh, quản lý Nhà nước và cải cách hành chính, cụ thể: 

1.3.3.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp 

Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo khuyến khích các thành phần kinh tế đẩy 

mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản 

phẩm; chọn và nhân rộng các loại giống, cây con phù hợp với đặc thù sinh thái địa 

phương. Trong giai đoạn 2012 - 2021, có 64 đề tài, dự án đã triển khai thực hiện; 

trong đó, có 24 đề tài, dự án nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, bao 

gồm một số đề tài, dự án đã đóng góp nổi bật cho tỉnh như: Mô hình Trồng dừa sáp 

ở Cầu Kè(16); sản xuất lúa chống chịu mặn tốt đạt năng suất và chất lượng cao, cam 

sành theo tiêu chuẩn VietGAP(17); mô hình nuôi lươn thương phẩm; mô hình 

chuyển đổi cây trồng có giá trị kinh tế cao (bắp nếp, khoai môn, măng tây, đậu 

nành); trồng xen cây có múi trong vườn dừa, trồng thanh long ruột đỏ, trồng hoa, 

trồng lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm; nuôi ốc hương, nuôi tôm sú 

siêu thâm canh, nuôi cá măng ghép trong ao tôm sú… Các tiến bộ kỹ thuật này đều 

được các hộ dân ứng dụng một cách có hiệu quả, giúp giảm chi phí sản xuất, gia 

tăng lợi nhuận. Đồng thời, tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn kỹ thuật cho hàng 

trăm lượt nông dân ở lân cận, triển khai mô hình để người dân có điều kiện tiếp 

cận, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ thuật canh tác có thể áp dụng vào sản xuất một 

cách hiệu quả hơn, giúp tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình, 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

1.3.3.2. Trong lĩnh vực y tế 

Việc triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác chăm sóc sức 

khỏe nhân dân từng bước phát triển. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai thực hiện 09 

đề tài về lĩnh vực dược liệu như: Khảo sát thành phần sinh học của cây Nở ngày 

đất và cây Đại bi trong hỗ trợ điều trị bệnh Gout; Khảo sát khả năng ức chế tế bào 

                                           
(16) Đã triển khai 06 ha và sau đó nhân rộng được 50 ha dừa sáp. Sau 03 năm trồng đã bắt đầu cho thu hoạch, tỷ lệ 

cho trái từ 6,2 - 40%, tỷ lệ dừa sáp khá cao từ 33 - 57%, cao hơn 13 - 32% so với trước đó. 
(17) Xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 102,27 ha, cho 118 hộ dân 

thuộc 04 Tổ hợp tác thuộc xã Châu Điền và Thạnh Phú, huyện Cầu Kè; hỗ trợ 02 tổ hợp tác sản xuất cam sành ở xã 

Hòa Ân và Thông Hòa, huyện Cầu Kè được cấp giấy chứng nhận sản xuất VietGap. 



10 

ung thư gan của cao chiết từ một số cây dược liệu (cây Bạch hoa xà thiệt thảo, lá 

Đu đủ, cây Con khỉ, Bán chi liên) phân bố tại tỉnh Trà Vinh; Khảo sát khả năng 

thích nghi, xây dựng quy trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng (phụ lục 

3)… từng bước đưa các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào công tác phòng, trị bệnh, 

góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng dân cư trong tỉnh. 

1.3.3.3. Khoa học và Công nghệ năng lượng  

Triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiết kiệm điện năng 

điều khiển từ xa cho một số tuyến đèn đường thành phố Trà Vinh”. Kết quả đã 

thiết kế thành công hệ thống điều khiển quang thông có gắn phần đo lường, điều 

khiển và thu phát tín hiệu, đã lắp đặt ứng dụng thiết bị tự động điều khiển quang 

thông công suất 20 KVA, 24 KVA, 26 KVA, 48 KVA, giúp tiết kiệm từ 25 - 40% 

điện năng tại một số tuyến đường thuộc thành phố Trà Vinh, góp phần tiết kiệm 

năng lượng cho tỉnh.  

1.3.3.4. Trong nghiên cứu phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường, quản lý 

và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên  

Việc ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường 

được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, cơ bản giải quyết ô nhiễm môi 

trường do sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt gây ra. Tỉnh đã triển khai thực hiện 13 đề 

tài (phụ lục 3) theo các hướng điều tra cơ bản về tài nguyên vùng ven biển; phát 

triển năng lực dự báo thiên tai, tác động của biến đổi khí hậu vùng ven biển; sử 

dụng hợp lý mặt nước, tài nguyên vị thế của biển phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội vùng ven biển; kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển và vùng ven 

biển; tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái biển trước tác động của 

biến đổi khí hậu(18). Qua kết quả nghiên cứu của các đề tài đã thống kê được các 

nguồn tài nguyên, tiềm năng phát triển kinh tế ven biển của tỉnh, đánh giá được 

mức độ ô nhiễm môi trường của một số lĩnh vực sản xuất và sinh hoạt, những diễn 

biến ở hiện tại và trong tương lai của môi trường thủy hải văn vùng ven biển. Từ 

đó đề xuất các giải pháp, mô hình và biện pháp xử lý phù hợp, góp phần hạn chế ô 

nhiễm môi trường, bảo tồn cảnh quan và đa dạng sinh học vùng ven biển. Đồng 

thời cung cấp luận cứ khoa học để các ngành có liên quan phục vụ công tác quản 

lý, quy hoạch khai thác hiệu quả và phát triển bền vững tài nguyên và môi trường 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển của tỉnh. 

                                           
(18) Trong đó bao gồm: (1) “Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên cát đen khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh và đề xuất 

hướng khai thác sử dụng”; (2) “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ giảm sóng thân thiện với môi trường phục vụ 

phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; (3) “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu đến các công trình, hoạt động quân sự trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và xây dựng kế hoạch hành động nhằm 

ứng phó giảm thiểu”; (4) “Đánh giá thực trạng vùng nuôi nghêu ven biển tỉnh Trà Vinh và xây dựng mô hình nuôi 

trồng khai thác bền vững”; (5) “Xây dựng quy trình xử lý nước và chất thải từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm 

canh bằng phương pháp sinh học tại tỉnh Trà Vinh”; (6) “Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số loài cây lâm 

nghiệp trên vùng đất Phi lao chết tại xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh”,... 
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1.3.3.5. Kết quả thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ 

quản lý nhà nước 

Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với một số ngành có liên quan tích 

cực triển khai thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

đạt yêu cầu đề ra trên các lĩnh vực như sau: 

 - Về sở hữu trí tuệ: Hỗ trợ đăng ký bảo hộ 194 nhãn hiệu (trong đó: 01 nhãn 

hiệu quốc tế, 01 nhãn hiệu chứng nhận Dừa sáp Cầu Kè, 40 nhãn hiệu tập thể, 152 

nhãn hiệu độc quyền), 04 sáng chế, 02 kiểu dáng công nghiệp. 

- Thực hiện Chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình 

OCOP): Sau hơn 03 năm triển khai Chương trình OCOP và 07 năm triển khai xây 

dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp 

ủy, chính quyền các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của 

nhân dân và doanh nghiệp, đến nay, toàn tỉnh có 80 sản phẩm được đánh giá, phân 

hạng và công nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP(19).  

Theo phương thức hỗ trợ sau đầu tư (hỗ trợ máy móc, thiết bị), Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè 

hướng dẫn cho chủ thể lập Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị; hỗ trợ 02 cửa 

hàng và thiết kế 08 bao bì, góp phần xây dựng các cửa hàng để giới thiệu, trưng 

bày và kinh doanh các sản phẩm OCOP, tạo ý thức và thói quen cho người tiêu 

dùng sử dụng sản phẩm OCOP một cách rộng rãi, vì sức khỏe cộng đồng, thực 

hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

- Về thực hiện công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Tổ chức 02 cuộc thi ý 

tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có 16 ý tưởng đạt giải; tham gia Chợ công 

nghệ - Thiết bị và Ngày Hội khởi nghiệp sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

năm 2019 tại thành phố Cần Thơ (Techmart-Techfest Mekong 2019), kết quả: Tập 

đoàn Mỹ Lan trưng bày 02 gian hàng giới thiệu sản phẩm gồm: Phân bón thông 

minh, khóa thông minh, máy bơm thông minh,… 03 nhóm khởi nghiệp trưng bày 

03 gian hàng giới thiệu sản phẩm gồm: Chế phẩm sinh học chứa nano kẽm, Hệ 

thống điều khiển và giám sát tự động quạt nước hồ tôm, lan tỏa mầm xanh (nuôi 

cấy mô)... 

- Về an toàn bức xạ và hạt nhân: Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh 

có 42 cơ sở sử dụng nguồn bức xạ, trong đó có 40 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực 

X-quang y tế, với khoảng 60 thiết bị X-quang được vận hành bởi hơn 50 nhân viên 

bức xạ và 02 cơ sở sử dụng nguồn bức xạ trong công nghiệp; việc khai báo, cấp 

giấy phép tiến hành công việc bức xạ được thực hiện theo đúng quy định. 

                                           
(19) Trong đó: 05 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao, 09 sản phẩm đạt 4 sao; 66 sản phẩm 3 sao của 49 chủ thể, gồm: 08 

hợp tác xã, 09 công ty, 02 doanh nghiệp và 30 hộ kinh doanh; hỗ trợ 83 nhãn hiệu độc quyền, 19 nhãn hiệu tập thể, 

04 nhãn hiệu sáng chế, giải pháp hữu ích, 01 nhãn hiệu quốc tế, 02 kiểu dáng công nghiệp quốc tế. 
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- Về tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Hỗ trợ 05 lượt doanh nghiệp tham gia 

Giải thưởng chất lượng Quốc gia. Kết quả: Công ty Cổ phần Trà Bắc đạt Giải vàng 

vào năm 2017 và 04 lượt đạt Giải bạc (gồm: Công ty Cổ phần Dược phẩm TV-

Pharm đạt Giải bạc vào năm 2012; Công ty Cổ phần Trà Bắc đạt Giải bạc vào năm 

2016; Công ty Mỹ Lan đạt Giải bạc vào năm 2013, 2017). Việc hỗ trợ doanh 

nghiệp tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia đã tạo cơ hội cho các doanh 

nghiệp nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, tăng cường năng lực, 

khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế.  

1.4. Phát huy và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh  

Tập trung đầu tư và phát triển các đơn vị hoạt động khoa học và công nghệ 

của tỉnh có đủ tiềm lực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học và công nghệ. Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ đầu tư cơ sở vật 

chất cho các đơn vị trực thuộc Sở như: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ, cụ thể như sau: 

+ Dự án Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt và đưa vào sử dụng với kinh phí 18,475 tỷ đồng(20). 

+ Dự án Tăng cường thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước và dịch vụ kỹ 

thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã có chủ trương của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và đã đưa vào sử dụng, với tổng mức đầu tư 2,9 tỷ đồng(21). 

+ Dự án Tăng cường thiết bị phòng thí nghiệm Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và đưa vào sử dụng với 

tổng mức đầu tư 3,8 tỷ đồng(22). 

1.5. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

Tăng cường công tác triển khai các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, 

chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa theo hướng hỗ trợ hiệu quả cho việc vận hành thị trường khoa học và 

công nghệ. Qua đó giúp các doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ để tạo ra 

những mặt hàng có chất lượng đủ sức cạnh tranh với thị trường, phát triển cơ sở 

ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp, thành lập các doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp về nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm chủ lực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong thời kỳ 

hội nhập ngày càng sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Năm 2016, Công ty 

Cổ phần Trà Bắc được cấp Giấy Chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

                                           
(20) Tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND, ngày 28/7/2010 và Quyết định 145/QĐ-UBND, ngày 08/02/2012 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 
(21) Tại Công văn số 4574/ UBND-KTTH, ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
(22) Tại Quyết định số 1390/QĐ-UBND, ngày 28/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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nghệ. Ngoài ra, có 04 dự án đang trong giai đoạn thẩm định về công nghệ(23), đây 

là các dự án lớn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho tỉnh, góp phần đưa Trà Vinh 

trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

vào thời gian tới.  

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

Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn nhân lực trong tỉnh để phục vụ cho công 

tác nghiên cứu khoa học và công nghệ chưa cao, thiếu chuyên gia đầu ngành, tỉnh 

đã ký kết chương trình hợp tác với: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam, các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện lúa Đồng 

bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 

nghiệp miền Nam... trong việc phối hợp nghiên cứu triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu khoa học đã góp phần phát triển khoa học công nghệ ở địa phương.  

2. Kết quả đạt được theo các mục tiêu đã được đề ra của Nghị quyết số 

20-NQ/TW và Chương trình số 28-CTr/TU gắn với Kết luận số 50-KL/TW 

của Ban Bí thư  

2.1. Về trình độ khoa học và công nghệ của tỉnh 

Căn cứ vào trình độ và năng lực công nghệ sản xuất doanh nghiệp, Trà Vinh 

được đánh giá ở mức độ trung bình vào năm 2020(24), tốc độ đổi mới công nghệ, 

thiết bị đạt khoảng 15%/năm. 

2.2. Về tiềm lực khoa học và công nghệ 

Trà Vinh từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả các công trình nghiên 

cứu về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực. Kết quả có 16/19 kết quả nghiên 

cứu các công trình khoa học xã hội và nhân văn được công bố, phổ biến và ứng 

dụng, phục vụ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước và yêu cầu phát triển của tỉnh, đạt tỷ lệ 84% (chỉ tiêu đề ra trên 80%). Từng 

bước bảo đảm các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất vệ sinh, an toàn thực 

phẩm và ô nhiễm môi trường được quản lý theo chuẩn kỹ thuật; tăng hàm lượng 

khoa học cho một số sản phẩm của tỉnh, nhằm tăng sức cạnh tranh, đáp ứng yêu 

cầu xuất khẩu… Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt 

động khoa học và công nghệ được quan tâm; đến nay đa số cán bộ khoa học và 

công nghệ có trình độ từ đại học trở lên, tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ khoảng 446 người/năm (xét vào năm 2021), góp phần 

nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của tỉnh. 

                                           
(23) Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa tái sinh và bao bì nhựa của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì Nhật 

Nam và công nghệ dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh kết hợp nông nghiệp công nghệ cao; Dự án 

Nhà máy Điện gió tại vị trí V1-2 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam làm chủ đầu tư; Dự án Nhà 

máy điện gió tại vị trí V1-3 do Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh làm chủ đầu tư; Nhà máy Xử lý Chất thải rắn thị xã 

Duyên Hải do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Vân làm chủ đầu tư… 
(24) Có 05 nhóm ngành được đánh giá như sau: Sản xuất sản phẩm từ plastic đạt mức trung bình tiên tiến; 04 nhóm 

ngành sản xuất thực phẩm, chế biến nông, lâm sản, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng đạt mức trung bình. 
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 2.3. Về phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự 

nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ  

Trong giai đoạn 2012 - 2021, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đã 

được triển khai cơ bản bảo đảm kế hoạch đề ra. Nội dung các đề tài, dự án đều bám 

sát với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh đã và đang 

triển khai 133 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực; trong đó: Có 64 

đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp có số lượng nhiều nhất, chiếm 

48,12%; 25 đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật - công nghệ và 22 đề tài 

thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, chiếm khoảng 16,53%); 13 đề tài 

thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, chiếm 9,78%; 09 đề tài thuộc lĩnh vực khoa học 

y, dược, chiếm 6,77%. Từ đó cho thấy thời gian qua cả 3 lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên đều được quan 

tâm nghiên cứu. 

2.4. Đóng góp của khoa học và công nghệ trong tăng trưởng kinh tế 

Những năm gần đây, chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của 

nền kinh tế của tỉnh từng bước được nâng lên. Theo đó, năng suất tổng hợp các 

nhân tố bình quân (TFP) của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 đạt 19,4% (bình quân cả 

nước 33,5%), tăng lên 47,73% giai đoạn 2016 - 2020 (bình quân cả nước 44,5%), 

nhờ huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà 

nước. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực đổi mới tổ chức quản lý, đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao 

trình độ quản lý và kỹ năng, tay nghề của người lao động, nâng cao năng suất lao 

động; đến nay tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công 

nghệ cao đạt 27% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp (chỉ tiêu 30%).  

2.5. Mức tăng giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ 

Giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh tăng 

bình quân 11%, chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, ngành chủ lực của tỉnh 

phục vụ các thị trường xuất khẩu. Giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng 

công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 27%. Tỷ trọng giao dịch 

tài sản trí tuệ đạt trên 5%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ đạt 8% - 10%. 

2.6. Về phát triển đội ngũ, các tổ chức, tập thể khoa học và công nghệ 

Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để tạo 

điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các tổ chức khoa 

học và công nghệ hoạt động nghiên cứu. Kết quả, trung bình có 0,52 người/vạn 

dân là cán bộ khoa học và công nghệ. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ khoa học và 

công nghệ của tỉnh đã được tăng cường về số lượng, từng bước nâng cao về chất 

lượng và hoạt động năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đang 

đặt ra trong tình hình mới. 
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3. Hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

3.1. Hạn chế, yếu kém 

- Tiềm lực khoa học và công nghệ còn hạn chế; đầu tư cơ sở vật chất cho 

khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; lực lượng cán bộ quản lý và 

nghiên cứu khoa học và công nghệ còn rất ít, thiếu chuyên gia giỏi và ít được đi 

đào tạo, tập huấn, nhất là ở cấp cơ sở. 

- Việc ứng dụng thành tựu của tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và 

đời sống còn nhiều hạn chế. Chưa có các cơ chế, chính sách khuyến khích hữu hiệu 

trong việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ sinh học; các chính sách đã 

triển khai chưa được thực hiện một cách đồng bộ, chưa gắn chặt với quá trình nâng 

cao năng lực cạnh tranh; kết quả nghiên cứu chưa áp dụng nhiều vào thực tế, một 

số đề tài có tính khoa học và ứng dụng cao còn dừng lại ở dạng nghiên cứu, chưa 

được triển khai ứng dụng hoặc được triển khai nhưng chậm nhân rộng. 

- Việc hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn 

chế. Đến nay, tỉnh chưa thu hút được đối tác quốc tế hợp tác nghiên cứu khoa học 

công nghệ và chưa có điều kiện tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo khoa học quốc 

tế cũng như học tập công tác quản lý công nghệ sinh học của các nước tiên tiến. 

- Công nghệ được ứng dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chưa 

theo kịp trình độ phát triển công nghệ của thế giới và khu vực. Điều này gây ra hệ 

lụy tiêu cực đối với doanh nghiệp như: Sự lạc hậu về công nghệ, sự suy giảm giá 

trị sản xuất kinh doanh, dư thừa lao động phổ thông, lao động thiếu kĩ năng, trình 

độ thấp, lao động chưa được đào tạo, đào tạo lại; nhiều sản phẩm có hàm lượng 

công nghệ thấp hoặc ít có nguy cơ bị đào thải. 

- Khu vực doanh nghiệp hiện vẫn chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng chi nghiên 

cứu và phát triển. Có rất ít doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu và phát triển, mức 

độ đổi mới sáng tạo còn thấp và không đồng đều, thiếu sự kết nối giữa các tổ chức 

nghiên cứu. 

- Công tác tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm có số 

lượng gửi đề xuất đặt hàng còn ít, dẫn đến khó khăn trong việc bám sát các vấn đề 

khoa học công nghệ cấp thiết mà các ngành, địa phương cần giải quyết. Các nhiệm 

vụ khoa học công nghệ có doanh nghiệp tham gia thực hiện dưới các hình thức 

(đối ứng vốn, nhận chuyển giao,…) số lượng còn ít và hiệu quả chưa cao. Doanh 

nghiệp chưa tiếp cận các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ thông qua nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ dưới hình thức đề tài nghiên cứu, dự án khoa học. 

3.2. Nguyên nhân hạn chế 

- Một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và 

tầm quan trọng của khoa học và công nghệ đối với việc phát triển kinh tế - xã hội; 

công tác phối hợp giữa một số ngành liên quan trong việc triển khai các nội dung 



16 

Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ chưa cao, từ đó một số 

nội dung triển khai chậm so tiến độ. 

- Thiếu nguồn lực tài chính cho các đơn vị tiếp nhận kết quả nghiên cứu để 

triển khai nhân rộng các mô hình có hiệu quả; nên việc triển khai phổ biến, nhân 

rộng mô hình trong dân còn hạn chế. 

- Hầu hết doanh nghiệp ở tỉnh Trà Vinh là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nên  

trong việc tiếp cận các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là công nghệ cao, 

yêu cầu quy mô sản xuất lớn còn hạn chế do thiếu vốn. 

- Việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ cấp cơ sở chưa 

nhiều, nguồn nhân lực làm công tác quản lý khoa học và công nghệ ở địa phương 

còn hạn chế và đôi khi hụt hẫng do được điều chuyển công tác khác. 

- Việc đề xuất và thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa được 

Trung ương quy định rõ ràng (đến năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định số 24/2017/QĐ-UBND, ngày 21/12/2017 về Quy định quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh). Từ đó, 

việc sử dụng kết quả sau nghiên cứu đôi khi còn lúng túng ở một thời gian dài 

trước năm 2017. Doanh nghiệp ít chủ động tham gia đặt hàng các vấn đề khoa học 

và công nghệ mà doanh nghiệp cần giải quyết; chưa sẵn sàng tiếp nhận kết quả của 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 

3.3. Bài học kinh nghiệm  

- Cần có cơ chế chính sách để triển khai mạnh mẽ công tác liên kết về nghiên 

cứu và phát triển khoa học và công nghệ với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa 

các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, các khu vực khác trong nước và 

nước ngoài. Tập trung xây dựng các liên kết về nghiên cứu, kinh doanh giữa nhà 

sáng chế với những nhà cung cấp, người mua thông qua các hợp đồng dịch vụ, 

thương mại. Bên cạnh đó thúc đẩy việc thành lập các Hiệp hội cung cấp, sản xuất, 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

- Các chế độ, chính sách ưu đãi trong đổi mới công nghệ cho các doanh 

nghiệp cần được cụ thể hóa, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học. Khuyến 

khích doanh nghiệp tham gia và tiếp nhận, sử dụng kết quả sau nghiên cứu để phát 

triển sản phẩm khoa học và công nghệ từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đặc 

biệt là trong công nghệ cao và công nghệ sinh học.  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

hàng năm của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp,... Đồng thời, 

tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 

- Tăng số lượng, ổn định nhân sự và nâng cao năng lực đối với cán bộ làm công 

tác quản lý khoa học và công nghệ ở cấp huyện, bảo đảm cầu nối để chuyển giao các 

tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
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IV- MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

TRONG THỜI GIAN TỚI 

 1. Mục tiêu 

 Tăng cường hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng dụng 

nhanh các thành tựu của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư. Phát huy tối đa 

các nguồn lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà 

nhanh và bền vững, hướng đến mục tiêu “phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn 

mới trước năm 2025 và là tỉnh phát triển nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông 

Cửu Long trước năm 2030” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 

2. Phương hướng 

 Tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục những khó 

khăn, hạn chế, cụ thể hóa những nội dung, quan điểm mới về khoa học công nghệ 

theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XI để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

3.1. Nhiệm vụ  

3.1.1. Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ cơ chế quản lý 

- Thực hiện cơ chế tổ chức tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ theo hướng mở rộng có sự tham gia của cá nhân, tổ chức xã hội; bảo 

đảm dân chủ, cạnh tranh, khách quan, công khai và bình đẳng trong việc tuyển 

chọn; đổi mới căn bản công tác đánh giá khoa học và công nghệ, lấy chất lượng và 

hiệu quả làm tiêu chuẩn, bảo đảm sự tương hợp với chuẩn mực quốc gia, nhằm đưa 

kết quả nghiên cứu vào phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện cơ chế đầu tư theo hướng liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, 

tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình từ xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ, triển khai thực hiện, đưa kết quả nghiên cứu vào 

ứng dụng trong thực tiễn, quy hoạch sản xuất, thu hoạch sản phẩm, sơ chế bảo 

quản, chế biến, đóng gói, kinh doanh, tiêu thụ. 

- Đổi mới cơ chế tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ như: Nghiên cứu áp dụng cơ chế khoán kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa 

học và công nghệ; cải tiến thủ tục thanh quyết toán tài chính theo hướng đơn giản 

hóa nhưng bảo đảm quản lý chặt chẽ sản phẩm đầu ra, bảo đảm tiến độ tăng đầu tư 

hàng năm cho khoa học và công nghệ theo tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước… 

3.1.2. Đầu tư các nguồn lực cho khoa học và công nghệ: Sử dụng có hiệu quả 

nguồn đầu tư 2% tổng chi ngân sách địa phương hàng năm cho khoa học và công 

nghệ. 
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3.1.3. Định hướng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ chủ yếu, đẩy 

mạnh thực hiện cơ chế đặt hàng của nhà nước đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

- Triển khai có hiệu quả Chương trình số 14-CTr/TU, ngày 26/3/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa 

học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025. Chú trọng ứng 

dụng có hiệu quả các kết quả từ các nhiệm vụ đã được nghiên cứu, đồng thời triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ bám sát nhu cầu của địa phương, đặc biệt là các nhiệm 

vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, ưu tiên các nhiệm vụ có sự tham gia của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác…  

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 169-KH/TU, ngày 27/4/2020 của 

Bna 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. Trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ thuộc các công nghệ 

chiến lược, nền tảng của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có tác động lan 

tỏa đến các ngành, lĩnh vực khác (trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ sinh 

học…) ưu tiên một số ngành có mức độ sẵn sàng cao như công nghệ thông tin, an 

ninh mạng, công nghiệp chế tạo thông minh, tài chính - ngân hàng, thương mại điện 

tử, nông nghiệp số, du lịch số, công nghiệp văn hóa số… Nghiên cứu, thực hiện 

phương án cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học và công 

nghệ công lập trên cơ sở phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công 

nghệ công lập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” của Chính phủ.  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 16/02/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về việc thực 

hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng 

dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Triển khai thực hiện Chương trình chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi có chất 

lượng trên địa bàn tỉnh phù hợp, đồng bộ với các chính sách, kế hoạch về giống 

của Trung ương, địa phương và chương trình hướng đến thực hiện các nhiệm vụ 

chọn tạo và phát triển toàn diện về giống. Phát triển các giống tiềm năng, có lợi thế 

cạnh tranh, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. 

3.2. Giải pháp 

- Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tiếp tục tăng cường, quán triệt, lãnh đạo, 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình số 28-CTr/TU 

của Tỉnh ủy. Tiếp tục củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 

Nhà nước theo hướng đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm; xác định vai trò, trách 

nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; xây dựng kế 

hoạch tài chính, đầu tư vào các kế hoạch trọng điểm, có kế hoạch trích lập quỹ hoạt 

động khoa học và công nghệ trong các đơn vị sản xuất kinh doanh. Quá trình chỉ 

đạo cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện. 
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- Tích cực đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng khắp 

kiến thức về khoa học và công nghệ. Phát huy yếu tố nguồn lực con người, xem 

đây là yếu tố cơ bản của phát triển khoa học và công nghệ. Xây dựng đội ngũ cán 

bộ khoa học và công nghệ có trình độ, tâm huyết, góp phần phục vụ sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà.  

- Nghiên cứu, ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ cán bộ khoa học và công nghệ ở các cấp, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn 

về ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất địa phương, chú ý đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng là cán bộ trẻ trên lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.  

- Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản xuất sản 

phẩm có hàm lượng công nghệ cao. Chính sách khuyến khích cá nhân, tập thể ứng 

dụng các tiến bộ kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu. Động viên khen thưởng và tạo 

điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các cuộc thi sáng tạo 

khoa học và công nghệ, thi khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải 

tiến kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Khuyến khích, kêu gọi doanh 

nghiệp trong nước, ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết doanh 

nghiệp với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tạo mối liên kết chặt chẽ 

giữa các nhà khoa học với nhà nông trong việc lai tạo giống và đưa vào sản xuất 

các giống mới có giá trị kinh tế cao; áp dụng có hiệu quả các loại hình công nghệ 

sau thu hoạch, công nghệ chế biến để góp phần tăng giá trị nông sản. 

- Tăng đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 

khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và 

nông thôn; nhất là tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho vùng 

sản xuất, đặc biệt ưu tiên phát triển hệ thống công nghệ thông tin giúp người dân 

nâng cao hiểu biết về tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới.  

- Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ hiện đại vào sản 

xuất để tăng năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí, tăng sức cạnh tranh của nông 

sản hàng hóa trên thị trường. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU, 

ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến 

2025, định hướng đến năm 2030.  

- Tiếp tục phát huy vai trò tư vấn, giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội đặc thù đối 

với các chương trình, dự án của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển mạnh các loại hình dịch vụ 

khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt việc đăng ký bảo hộ quyền sở 

hữu trí tuệ, quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu… đối với các tổ 

chức, cá nhân có nhu cầu. 

 



20 

V- KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

* Kiến nghị Chính phủ 

Chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy định cần thiết về tổ chức, cơ chế, chính 

sách phù hợp để Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh thực sự là một tổ 

chức chính trị - xã hội như mục tiêu của Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước, xác định: “Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp các Hội 

Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở 

Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò nòng cốt 

trong tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và 

công nghệ”. 

* Kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ 

- Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 

996/QĐ-TTg, ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 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. 

- Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa các chức danh 

nghiên cứu khoa học trong các tổ chức khoa học và công nghệ. Tạo điều kiện để 

đội ngũ cán bộ quản lý khoa học và công nghệ cấp tỉnh được học tập kinh nghiệm 

về công tác quản lý của các nước tiên tiến, ưu tiên các nước có trình độ tiên tiến về 

lĩnh vực phát triển nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao. 

- Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của tỉnh nhằm 

thúc đẩy, hình thành cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Ban Bí thư, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương,  

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Bộ Khoa học và Công nghệ, 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, 

   đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Ngọc Thái 
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TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

Phụ lục 1 

Hệ thống văn bản đã ban hành triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, 

Chương trình hành động số 28-CTr/TU và Kết luận số 50-KL/TW 

(Kèm theo Báo cáo số 234-BC/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 
 

Stt Nội dung Số hiệu văn bản 
Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

01 
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 20-

NQ/TW. 
Số 28-CTr/TU Tỉnh ủy 01/02/2013 

02 
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động số 28-CTr/TU. 

Quyết định số 

1122/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 12/6/2013 

03 

Quyết định phê duyệt dự án Nâng cao năng suất 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2011 - 2020. 

Quyết định số 

1468/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 20/8/2012 

04 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 05 năm (2011 - 2015). 

Quyết định số 

1716/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 27/9/2012 

05 

Quyết định ban hành Kế hoạch Áp dụng và duy 

trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động các cơ quan 

hành chính nhà nước giai đoạn 2013 - 2015 tỉnh 

Trà Vinh. 

Quyết định số 

111/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 18/01/2013 

06 

Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch áp dụng 

và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt 

động các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 

2013 - 2015 của tỉnh Trà Vinh. 

Quyết định số 

1302/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 12/08/2014 

07 

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quyết 

định số 1427/QĐ-BKHCN, ngày 25/6/2012. 

Quyết định số 

80/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 16/01/2014 

08 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của 

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo 

Quyết định số 1427/QĐ-BKHCN, ngày 

25/6/2012. 

Kế hoạch số 

01/KH-SKHCN 
Sở KHCN 02/01/2014 

09 

Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương: Khai thác thuỷ sản bằng nghề Rập xếp 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  

Quyết định số 

24/2014/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 23/10/2014 

10 

Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương: Khai thác thủy sản bằng nghề lưới đáy 

hàng khơi 

Quyết định số 

29/2014/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 06/11/2014 

11 

Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương: Khai thác Nghêu và Sò huyết giống tự 

nhiên 

Quyết định số 

30/2014/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 06/11/2014 

12 

Quyết định ban hành quy định về định mức chi 

xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh 

phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có 

sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh  

Quyết định số 

1759/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 26/10/2015 



2 

 

Stt Nội dung Số hiệu văn bản 
Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

13 
Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương: Khai thác Ruốc tự nhiên 
Quyết định số 

06/2016/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 02/3/2016 

14 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, 

áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ 

chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020. 

Quyết định số 

2094/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 05/10/2016 

15 

Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương: Quy trình sản xuất sản phẩm rượu Xuân 

Thạnh 

Quyết định số 

40/2016/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 05/10/2016 

16 

Quyết định ban hành quy định quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Quyết định số 

24/2017/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 21/12/2017 

17 

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của 

Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-

CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về đẩy mạnh 

phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục 

vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 

2025. 

Kế hoạch số 35-

KH/TU 
BTVTU 16/02/2017 

18 

Kế hoạch triển khai thực Chỉ thị số 16/CT-TTg, 

ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Kế hoạch số 

14/KH-UBND 
UBND tỉnh 26/3/2018 

19 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai 

thực hiện dự án nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa chủ lực tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2018 - 2020 

Quyết định số 

1216/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 14/6/2018 

20 

Chỉ thị về tăng cường triển khai ứng dụng công 

nghệ vi sinh, hữu cơ vi sinh, sinh học trong sản 

xuất nông nghiệp sạch 

Chỉ thị số 39-

CT/TU 
BTVTU 03/8/2018 

21 

Nghị quyết ban hành quy định một số chính sách 

hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ 

thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Nghị quyết số 

82/2019/NQ-HĐND 
HĐND tỉnh 12/4/2019 

22 

Quyết định ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân 

sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

Quyết định số 

29/2019/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 20/11/2019 

23 

Quyết định ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2022 và định 

hướng đến năm 2025 

Quyết định số 

63/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 13/01/2020 

24 

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 35 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận 

06 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

50 về đẩy mạnh và phát triển và ứng dụng công 

nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 2020 - 2025 

 

Kế hoạch số 

13/KH-UBND 
UBND tỉnh 19/02/2020 



3 

 

Stt Nội dung Số hiệu văn bản 
Cơ quan 

ban hành 

Thời gian 

ban hành 

25 

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực 

hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 

52 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ 

trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước. 

Quyết định số 

325/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 21/02/2020 

26 

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch áp dụng, 

duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 

Quyết định số 

3925/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 14/12/2020 

27 
Kế hoạch thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2020 - 2030 

Kế hoạch số 

21/KH-UBND 
UBND tỉnh 17/12/2020 

28 

Chương trình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 

giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2020-2025 

Chương trình số 14-

CTr/TU 
BTVTU 26/3/2021 

29 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 

14-CTr/TU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao 

các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh, giai đoạn 2020 - 2025 

Kế hoạch số 

47/KH-UBND 
UBND tỉnh 07/6/2021 

30 

Quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo phát 

triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh 

Quyết định số 

1275/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 02/7/2021 

31 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-

2025 

Kế hoạch số 

65/KH-UBND 
UBND tỉnh 30/7/2021 

32 

Quyết định Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ có sử 

dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh  

Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND 
UBND tỉnh 20/12/2021 

33 
Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 

Nghị quyết số 09-

NQ/TU 
BTVTU 26/01/2022 

34 

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng trong phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng 

nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa trên 

địa bàn tỉnh  

Chỉ thị số 20-

CT/TU 
BTVTU 13/4/2022 

 

_________________ 
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TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

Phụ lục 2 

Thống kê về nhân lực và các tổ chức khoa học và công nghệ  

giai đoạn 2012 - 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 234-BC/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

 
 

2012-2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 

Số tổ 

chức 

Nhân 

lực 

Số tổ 

chức 

Nhân 

lực 

Số tổ 

chức 

Nhân 

lực 

Số tổ 

chức 

Nhân 

lực 

Số tổ 

chức 

Nhân 

lực 

42 2,692 32 1,239 11 2,241 23 1,844 17 

 

568 
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TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

Phụ lục 3 

Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ của tỉnh, ngành  

và địa phương giai đoạn 2012 - 2021 và kết quả nổi bật 

(Kèm theo Báo cáo số 234-BC/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

A LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP: 64 NHIỆM VỤ(1) 

I 
Các dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền 

núi và vùng dân tộc thiểu số: 07 nhiệm vụ(2)  

1 

Dự án: Xây dựng mô hình trại sản xuất giống cá Tra 

(Pangasius hypophthalmus) theo tiêu chuẩn Global 

GAP tại tỉnh Trà Vinh. 

4/2013 - 4/2015 
Trung tâm Giống tỉnh Trà 

Vinh 
2.962,32 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

2 

Dự án: Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu 

sản xuất giống tôm càng xanh (Macrobrachium 

rosenbergii) toàn đực tại tỉnh Trà Vinh. 

04/2014 - 3/2016 
Trung tâm Ứng dụng Tiến 

bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh 
4.000,00 

 

Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

3 

Dự án: Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học 

công nghệ xây dựng mô hình nuôi chim yến tại Trà 

Vinh. 

04/2014 - 3/2017 
Trung tâm Ứng dụng Tiến 

bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh 

3.435,08 

 

 

Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

4 
Dự án: Xây dựng mô hình trồng dừa Sáp bằng 

nguồn cây giống nuôi cấy phôi tại Trà Vinh. 
10/2016 - 10/2020 

Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng KHCN tỉnh Trà 

Vinh 

5.500,00 
 

Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

                                           
(1) Trong đó: 44 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 20 nhiệm vụ đang thực hiện. 
(2) Trong đó: 06 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 01 nhiệm vụ đang thực hiện.  



2 

TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

5 

Dự án: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng 

mô hình nhân giống và trồng cam Sành không hạt 

chất lượng cao tại Trà Vinh. 
9/2017 - 8/2020 

Trung tâm Khuyến nông 

tỉnh Trà Vinh 
5.500,00 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

6 

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Trà 

Vinh. 
10/2016 - 10/2020 

Trung tâm Khuyến nông 

tỉnh Trà Vinh 
7.500,00 

 

Đã  nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

7 

Dự án: Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng 

mô hình nuôi dê lai (Boer x Bách Thảo) tại tỉnh Trà 

Vinh. 
6/2019 - 6/2021 

Viện Phát triển nguồn lực 

- Trường Đại học Trà 

Vinh 

4.000,00 

 

Đang thực hiện 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

II Các đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: 53 nhiệm vụ(3) 

1 

Dự án: Xây dựng mô hình trồng Thanh long ruột đỏ 

kết hợp sử dụng chế phẩm (Ma, Bb, Pae) phòng trừ 

sâu, bọ cánh cứng và nhóm rệp sáp hại rễ cây trồng 

trên vùng đất giồng cát tỉnh Trà Vinh. 

5/2011 - 10/2013 
Trung tâm Ứng dụng Tiến 

bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh 
374,50 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

2 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quy trình kỹ thuật 

nuôi vỗ cá bố mẹ và sản xuất giống cá lóc (Channa 

striata) trong giai tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh. 

12/2012 - 11/2014 

 

Phòng Nông nghiệp và 

PTNT Trà Cú 
479,70 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

3 

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống tôm sú 

chất lượng cao tại một số huyện ven biển tỉnh Trà 

Vinh. 
08/2013 - 8/2015 

Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản III 
1.199,60 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

4 

Đề tài: Ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô tế bào 

thực vật trong nhân giống và xây dựng mô hình 

trồng cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias fruticosa 

L.Harms) tại tỉnh Trà Vinh. 

12/2014 - 12/2016 Viện Sinh học nhiệt đới 367,50 Đã  nghiệm thu 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

5 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng quy trình kỹ thuật sản 

xuất giống tôm thẻ chân trắng (Litopenaneus 

vanamei) tại tỉnh Trà Vinh. 

6/2014 - 6/2017 
Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản III 
1.799,20 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

6 
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình lai tạo và 

nuôi dưỡng bò lai hướng thịt tại huyện Trà Cú, tỉnh 
10/2015 - 10/2017 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Chăn nuôi Gia 
953,58 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

                                           
(3) Gồm: 35 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 18 nhiệm vụ đang thực hiện. 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

Trà Vinh. súc lớn nông nghiệp 

7 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình và chuyển 

giao kỹ thuật tiên tiến trong việc nhân giống và 

canh tác một số loại hoa (hoa cúc, hoa đồng tiền, 

hoa chuông và dạ yến thảo) tại thành phố Trà Vinh. 

9/2015 - 9/2018 
Viện Cây ăn quả miền 

Nam 
616,67 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

8 
Đề tài: Tuyển chọn và phát triển giống/dòng quýt 

đường ưu tú cho tỉnh Trà Vinh. 12/2015 - 12/2018 
Viện Cây ăn quả miền 

Nam 
1.194,74 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

9 

Đề tài: Nghiên cứu, tuyển chọn giống mía có năng 

suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh 

thái của tỉnh Trà Vinh. 

12/2016 - 12/2019 
Viện Nghiên cứu Mía 

đường 
1.152,15 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

10 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất lúa 

an toàn theo hướng hữu cơ sinh học gắn liền với 

thương hiệu của tỉnh Trà Vinh.  

12/2011 - 11/2013 
Viện lúa Đồng bằng sông 

Cửu Long 
537,80 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

11 

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất 100 ha lúa chất 

lượng cao tiêu chuẩn VietGap tại huyện Cầu Kè 

tỉnh Trà Vinh. 
5/2012 - 4/2014 Trường Đại học Trà Vinh 736,70 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

12 

Dự án: Xây dựng mô hình tổng hợp ứng dụng tiến 

bộ khoa học công nghệ tại nông hộ (chăn nuôi heo - 

sản xuất khí Biogas - phân hữu cơ sinh học - trồng 

rau an toàn) tại huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh. 

5/2012 - 4/2014 
Viện Khoa học Nông 

nghiệp miền Nam 
499,40 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

13 
Dự án: Chuyển giao kỹ thuật vỗ béo bò thịt bằng 

phụ phẩm nông nghiệp tại tỉnh Trà Vinh. 9/2013 - 12/2014 Trường Đại học Trà Vinh 607,00 Đã  nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

14 

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 

1793) tại tỉnh Trà Vinh 

6/2014 - 6/2016 
Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản III 
699,30 

 

Đã  nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

15 

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất cam sành theo 

VietGAP và liên kết tiêu thụ sản phẩm tại tỉnh Trà 

Vinh. 

7/2014 - 7/2016 
Viện Cây ăn quả miền 

Nam 
676,42 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

16 
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi ghép cá 

măng (Chanos chanos) với tôm sú tại tỉnh Trà Vinh 12/2014 - 6/2016 
Phân Viện Nghiên cứu Hải 

sản phía Nam 
797,24 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

17 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất và 

ương nghêu giống (Meretrix lyrata) nhân tạo trên 

ao lót bạt ở vùng ven biển tỉnh Trà Vinh. 

12/2014 - 12/2016 
Trung tâm Giống Thủy 

sản Trà Vinh 
726,20 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

18 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình 

nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei 

Boone, 1931) siêu thâm canh tại tỉnh Trà Vinh. 

8/2015 - 8/2017 
Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản III 
2.437,73 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

19 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng mô hình 

nuôi ốc hương (Babylonia areolata Link, 1807) 

thương phẩm tại huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 

8/2015 - 02/2017 
Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản III 
896,67 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

20 

Dự án: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất lúa 

hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm và phát 

triển mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản 

phẩm trên vùng cù lao huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh. 

8/2015- 8/2018 
Viện Khoa học Kỹ thuật 

Nông nghiệp miền Nam 
1.970,67 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

21 

Đề tài: Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng có hiệu quả trên đất giồng cát tại huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh theo hướng liên kết từ sản 

xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 

9/2015- 9/2017 
Viện Khoa học Kỹ thuật 

Nông nghiệp miền Nam 
903,38 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

22 
Đề tài: Nghiên cứu chọn lọc giống lúa đặc sản cho 

tỉnh Trà Vinh. 02/2016 - 8/2018 
Viện lúa Đồng bằng sông 

Cửu Long 
702,12 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

23 

Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm chất kích thích sinh 

trưởng nhằm tăng năng suất và chữ đường cho cây 

mía huyện Trà Cú. 

12/2016 - 12/2018 
Viện Khoa học Vật liệu 

Ứng dụng 
977,50 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

24 
Đề tài: Xác định nguyên nhân tôm vễnh mang và 

biện pháp phòng trị. 9/2018 - 9/2019 Trường Đại học Cần Thơ 338,51 Đã  nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

25 

Đề tài: Phục tráng và bảo tồn giống đâụ phôṇg Vồ 

(Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà 

Vinh. 

9/2018 - 02/2020 

Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng  KHCN tỉnh Trà 

Vinh 

567,52 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

26 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ 

thành thục và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống 

tôm đất (Metapenaeus ensis De Haan 1844) từ 

9/2018 - 3/2021 
Viện Nghiên cứu Nuôi 

trồng Thủy sản III 
1.169,01 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 



5 

TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

nguồn bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại 

tỉnh Trà Vinh. 

27 
Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất giống cua biển 

(Scylla paramamosain) tại tỉnh Trà Vinh. 12/2019 - 12/2020 Trung tâm Giống 618,72 Đã  nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

28 

Đề tài: Cải thiện khả năng sinh sản của bò lai hướng 

thịt tại tỉnh Trà Vinh. 12/2019 - 12/2021 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Chăn nuôi Gia 

súc lớn 

1.815,31 Đã  nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

29 

Đề tài: Nghiên cứu trồng khảo nghiệm 2 giống dừa 

sáp (dừa sáp thơm và dừa sáp ngọt) tại 02 huyện 

Cầu Kè, Châu Thành tỉnh Trà Vinh. 

21/3/2012 -

20/2/2015 

Trung tâm Giống Nông 

nghiệp Trà Vinh 
183,47 Đã  nghiệm thu 

 

30 

Đề tài: Xây dựng mô hình chuyển giao quy trình kỹ 

thuật sản xuất củ kiệu giống (Alliumchinense) có sử 

dụng hệ thống tưới nước bán tự động trên đất giồng 

cát tại huyện Trà Cú. 

20/7/2012-

19/6/2013 

Phòng Công thương huyện 

Trà Cú 
247,2 Đã  nghiệm thu 

 

31 

Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng không ổn định tính 

kháng bệnh đạo ôn (Pyricularia grisea) trên lúa ở 

tỉnh Trà vinh và đề xuất giải pháp quản lý bền vững 

đối với bệnh. 

22/12/2011-

21/11/2013 

Viện Lúa Đồng Bằng 

Sông Cửu Long 
300 Đã  nghiệm thu 

 

32 

Đề tài: Nghiên cứu nâng cao tỉ lệ gà trống được nở 

ra khi tiêm hormone (corticosterone) vào gà mái đẻ 

trên giống gà Nòi thương phẩm. 

24/12/2012-

23/6/2014 
Trường Đại học Trà Vinh 23,252 Đã  nghiệm thu 

 

33 

Đề tài: Xây dựng mô hình thử nghiệm ứng dụng 

công nghệ nano trong nuôi  tôm thẻ chân trắng tại 

tỉnh Trà Vinh. 

10/7/2013 - 

09/5/2014 

Trung tâm Ứng dụng Tiến 

bộ KH&CN Trà Vinh 
489,7 Đã  nghiệm thu 

 

34 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng triển khai phân ure và 

NPK nhả chậm cho 4 loại cây trồng (lúa, mía, đậu 

phộng và cam sành) tại tỉnh Trà Vinh 

29/12/2014 - 

28/12/2016 gia hạn 

7/2017 

Viện Khoa học Vật liệu 

Ứng dụng 
1.248,98 Đã nghiệm thu 

 

35 
Đề tài: Điều tra, đánh giá hiện trạng đàn bò tỉnh Trà 

Vinh và đề xuất hướng phát triển 
29/12/2014-

28/06/2015 
Viện Sinh học nhiệt đới 293,97 Đã nghiệm thu 

 

36 
Đề tài: Tuyển chọn và trồng thử nghiệm một số loài 

cây lâm nghiệp trên vùng đất Phi lao chết tại xã 
8/2019 - 8/2024 

Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Nam bộ 
1.495,56 Đang thực hiện 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

37 

Đề tài: Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác 

một số giống tre, trúc, tầm vông làm nguyên liệu 

phục vụ sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh. 

8/2019-8/2022 

Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học kỹ thuật Lâm 

nghiệp Nam bộ 

736,85 Đang thực hiện 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

38 
Đề tài: Phục tráng và bảo tồn một số giống lúa, 

giống nếp đặc trưng ở tỉnh Trà Vinh. 02/2020-02/2024 Trường Đại học Trà Vinh 1.122,95 Đang thực hiện 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

39 

Đề tài: Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sản 

xuất phân hữu cơ có bổ sung vi sinh vật có ích tại 

tỉnh Trà Vinh 

01/12/2020 - 

28/12/2023 
Trường Đại học Trà Vinh 1.518,16 Đang thực hiện 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

40 

Đề tài: Xây dựng quy trình canh tác đậu phộng bền 

vững tại tỉnh Trà Vinh 23/02/2021 - 

22/02/2024 

Viện Nghiên cứu Nông 

nghiệp Công nghệ cao 

Đồng bằng sông Cửu 

Long 

1.796,91 Đang thực hiện  

41 

Đề tài: Xây dựng các tổ hợp lai hướng thịt giữa bò 

Wagyu với bò cái F1 tại tỉnh Trà Vinh 
10/8/2021 - 

9/8/2024 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Chăn nuôi Gia 

súc lớn 

1.430,27 Đang thực hiện 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

42 

Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây 

Nưa (Amorphophallus sp.) tại huyện Trà Cú, tỉnh 

Trà Vinh 

27/8/2021 - 

26/8/2023 

Trung tâm Ứng dụng 

Khoa học Kỹ thuật Lâm 

nghiệp Nam Bộ 

774,33 Đang thực hiện 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

43 

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo chế phẩm nano 

chitosan/salicylic có tác dụng kháng bệnh trên một 

số cây trồng chủ lực của tỉnh Trà Vinh theo hướng 

sản xuất nông sản an toàn bền vững 

04/10/2021 - 

03/10/2023 

Viện Khoa học Vật liệu 

Ứng dụng 
948,37 Đang thực hiện  

44 
Đề tài: Chọn lọc nâng cao năng suất trứng gà Ác 

gắn với xây dựng chuỗi giá trị tại tỉnh Trà Vinh 
11/11/2021 - 

10/11/2024 

Công ty TNHH MTV 

Giống Gia Cầm Vietswan 
1.394,30 Đang thực hiện 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

45 

Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây 

dựng khẩu phần và chế biến nguồn thức ăn tại chỗ 

cho bò thịt tại tỉnh Trà Vinh 

19/11/2021 - 

18/11/2023 

Trường Đại học Cần Thơ 721,06 

Đang thực hiện  

46 
Đề tài: Thu thập, bảo tồn và phát triển nguồn gen 

các giống xoài có khả năng chống chịu hạn, mặn và 
01/12/2021 - 

31/5/2025 
Trường Đại học Trà Vinh 859,04 Đang thực hiện 

Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

phù hợp với điều kiện của tỉnh Trà Vinh 

47 

Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng một 

số giống hoa hồng trong chậu tại tỉnh Trà Vinh 
02/12/2021 - 

01/6/2024 

Trung tâm Công nghệ sinh 

học thành phố Hồ Chí 

Minh 

884,30 Đang thực hiện 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

48 

Đề tài: Nghiên cứu chọn lọc bò lai cho chất lượng 

thịt với hàm lượng mỡ giắt tối ưu tại tỉnh Trà Vinh 
02/12/2021 - 

01/12/2024 

Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển Chăn nuôi Gia 

súc lớn 

2.232,56 Đang thực hiện 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

49 

Đề tài: Tuyển chọn và nhân giống hoa giấy phù hợp 

với điều kiện tại tỉnh Trà Vinh 
02/12/2021 - 

01/6/2024 

Trung tâm Công nghệ sinh 

học thành phố Hồ Chí 

Minh 

814,61 Đang thực hiện 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

50 

Đề tài: Đánh giá khả năng thích nghi và hoàn thiện 

quy trình canh tác giống đậu phộng mới triển vọng 

tại tỉnh Trà Vinh 

21/2/2022 - 

20/8/2024 

Viện Nghiên cứu Nông 

nghiệp Công nghệ cao 

Đồng bằng sông Cửu 

Long 

761,74 Đang thực hiện  

51 

Đề tài: Nghiên cứu quy trình quản lý bệnh hiệu quả 

trên mô hình canh tác thanh long kiểu giàn chữ T 

(T-bar) tại tỉnh Trà Vinh 

21/2/2022 - 

20/2/2024 

Viện Cây ăn quả miền 

Nam 
677,84 Đang thực hiện 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

52 

Đề tài: Đánh giá khả năng phát triển của hàu Thái 

Bình Dương và xây dựng mô hình nuôi thương 

phẩm tại vùng cửa sông tỉnh Trà Vinh 

28/2/2022 - 

27/2/2024 

Trường Đại học Nha 

Trang 
823,81 Đang thực hiện  

53 
Đề tài: Nhân rộng mô hình trồng xen ca cao trong 

vườn dừa tại tỉnh Trà Vinh 
28/4/2011-

27/4/2014 

Trung tâm Ứng dụng Tiến 

bộ KH&CN tỉnh Trà Vinh 
256,2 Đã nghiệm thu  

III Các đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: 04 nhiệm vụ(4) 

1 

Đề tài: Xây dựng mô hình trồng dưa lưới theo 

hướng an toàn trong nhà màng sử dụng công nghệ 

tưới nhỏ giọt tại tỉnh Trà Vinh 

21/7/2020 - 

20/01/2022 

Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng Khoa học công 

nghệ tỉnh Trà Vinh 

498,13 Đã nghiệm thu  

2 
Đề tài: Chọn giống đậu phộng trồng trên đất giồng 

cát cho năng suất tại tỉnh Trà Vinh 

21/7/2020 - 

20/01/2022 

Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng Khoa học công 

nghệ tỉnh Trà Vinh 

473,25 Đã nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

                                           
(4) Gồm: 02 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 02 nhiệm vụ đang thực hiện 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

3 
Đề tài: Sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học 

phục vụ nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh 

21/7/2020 - 

20/7/2022 

Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng Khoa học công 

nghệ tỉnh Trà Vinh 

455,25 Đang thực hiện 
Lĩnh vực 

CNSH trong 

nông nghiệp 

4 

Đề tài: Xây dựng mô hình sản xuất lươn giống 

(Monopterus albus) bằng phương pháp bán nhân 

tạo tại tỉnh Trà Vinh 

03/6/2021 - 

02/12/2022 

Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng KHCN TV 
430,52 Đang thực hiện  

B LĨNH VỰC KHOA HỌC Y DƯỢC: 09 NHIỆM VỤ CẤP TỈNH(5) 

1 

Đề tài: Khảo sát thành phần sinh học của cây Nở 

ngày đất (Gomphrena celosioides) và cây Đại bi 

(Blumea balsamifera (L.) DC) trong hỗ trợ điều trị 

bệnh Gout. 

02/2016-02/2017 Viện Sinh học nhiệt đới 600,00 Đã nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

2 

Đề tài: Khảo sát khả năng ức chế tế bào ung thư gan 

của cao chiết từ một số cây dược liệu (cây Bạch hoa 

xà thiệt thảo (Hedyotis diffusa), lá Đu đủ (Carica 

papaya), cây Con khỉ (Pseuderanthemum 

bracteatum), Bán chi liên (Scutellaria barbata)) 

phân bố tại tỉnh Trà Vinh. 

02/2016-02/2017 Viện Sinh học nhiệt đới 670,80 Đã nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

3 

Đề tài: Khảo sát khả năng thích nghi, xây dựng quy 

trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng 

(Curcuma aromatica Salisb) tại tỉnh Trà Vinh. 
12/2017-12/2019 Viện Sinh học nhiệt đới 1.189,25 Đã nghiệm thu 

Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

4 

Đề tài: Khảo sát tình trạng loãng xương được do 

bằng phương pháp hấp thu năng lượng kép tia X và 

đánh giá hiệu quả điều trị ở bệnh nhân trên 50 tuổi 

đến khám tại phòng khám Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trà Vinh 

28/9/2015 - 

27/3/2018 gia hạn 

3/2019 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trà Vinh 
859,764 Đã nghiệm thu  

5 

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng bệnh răng miệng ở 

người cao tuổi tỉnh Trà Vinh và đề xuất giải pháp 

phòng và điều trị 

29/12/2016-

28/12/2017 gia hạn 

đến 12/2018 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Trà Vinh 
364,653 Đã nghiệm thu  

                                           
(5) Gồm: 07 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 02 nhiệm vụ đang thực hiện 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

6 

Đề tài: Nghiên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan tổn 

thương tiền ung thư, ung thư cổ tử cung ở phụ nữ 

25 - 65 tuổi tại Trà Vinh 

27/12/2017 - 

26/8/2019 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Trà Vinh 
541,352 Đã nghiệm thu  

7 
Đề tài: Nghiên cứu chỉ số BMI trong độ tuổi lao 

động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 - 2020 

17/12/2019 - 

16/12/2020 

Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Trà Vinh 
256,81 Đã nghiệm thu  

8 

Đề tài: Nghiên cứu tình hình nhiễm virus viêm gan 

B và C ở người dân từ 15 đến 65 tuổi tại tỉnh Trà 

Vinh 

01/12/2020 - 

31/5/2022 
Trường Đại học Trà Vinh 723,83 Đang thực hiện  

9 

Đề tài: Nghiên cứu đa dạng nguồn tài nguyên cây 

thuốc nam và xây dựng mô hình vườn thuốc nam 

bản địa tại tỉnh Trà Vinh 

22/3/2021 - 

21/9/2022 
Viện Sinh học nhiệt đới 1.062,51 Đang thực hiện  

C LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ: 25 NHIỆM VỤ(6) 

I 
Các dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền 

núi và vùng dân tộc thiểu số: 02 nhiệm vụ(7) 

1 
Dự án: Xây dựng mô hình trung tâm thông tin 

KH&CN cụm xã tại tỉnh Trà Vinh 
01/7/2011-7/2013 

Tạp chí Thông tin Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Trà 

Vinh 

3.532,64 Đã nghiệm thu  

2 
Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ  

chế biến chả cá chất lượng cao từ nguồn cá tạp trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh 

HĐ TW 28/9/2017 

- 02/2020; HĐ ĐP 

18/12/2017 - 

02/2020, gia hạn 

12/2020, gia hạn 

lần 2 đến 9/2021, 

gia hạn lần 3 đến 

hết 02/2022 

Công ty TNHH Sản xuất - 

Thương mại Định An Trà 

Vinh 

14.200,0 Đang thực hiện  

II Các đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: 22 nhiệm vụ(8) 

                                           
(6) Gồm: 17 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 08 nhiệm vụ đang thực hiện. 
(7) Gồm: 01 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 01 nhiệm vụ đang thực hiện. 
(8) Gồm: 16 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 06 nhiệm vụ đang thực hiện. 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

1 

Dự án: Sản xuất thử nghiệm phân bón hữu cơ vi 

sinh từ bùn ao nuôi tôm, bùn ao nuôi cá lóc và phụ 

phẩm nông nghiệp ở Trà Vinh. 

12/2014-12/2015 Viện Nhiệt đới môi trường 955,17 Đã nghiệm thu 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

2 

Đề tài: Hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống 

thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông 

dân 

17/02/2012-

16/01/2013 

Sở Thông tin và Truyền 

thông Trà Vinh 

 

984,281 Đã nghiệm thu  

3 

Đề tài: Nâng cao năng lực quản lý tàu cá phục vụ 

nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển và 

nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Trà Vinh 

21/3/2012 - 

20/2/2013 

Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Trà Vinh 
200 Đã nghiệm thu  

4 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin 

nghiệp vụ và triển khai phần mềm quản lý các đối 

tượng lưu trú trên toàn tỉnh Trà Vinh 

16/8/2012-

15/10/2014 
Công an tỉnh Trà Vinh 1.446,41 Đã nghiệm thu  

5 

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm giải pháp 

công nghệ xử lý nước thích hợp nhằm nâng cao 

chất lượng nước của các trạm cấp nước Tỉnh Trà 

Vinh. 

21/3/2013-

20/01/2015 

Viện Khoa học-Vật liệu 

Ứng dụng 
497,20 Đã nghiệm thu  

6 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ giảm sóng 

thân thiện với môi trường phục vụ chống sạt lỡ, bảo 

vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

9/01/2014 - 

8/12/2014 
Viện Kỹ thuật Biển 979,400 Đã nghiệm thu  

7 

Đề tài: Hoàn thiện công nghệ chế biến sản phẩm từ 

cá lóc (chả cá, chà bông cá và khô cá) và thử 

nghiệm sản xuất quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ 

29/8/2014 - 

28/01/2016 gia hạn 

10/2016 

Trường  Đại học Cần Thơ 519,98 Đã nghiệm thu  

8 

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp khoa học công 

nghệ về hạ tầng cơ sở thủy lợi nhằm phục vụ tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh 

29/12/2014 - 

28/12/2016 gia hạn 

7/2017 

Trung tâm Nghiên cứu 

thủy nông và cấp nước 
890,70 Đã nghiệm thu  

9 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiết kiệm điện 

năng điều khiển từ xa cho một số tuyến đèn đường 

thành phố Trà Vinh 

22/5/2015-

21/5/2017 

Viện Khoa học Năng 

lượng 
750.000 Đã nghiệm thu  

10 

Đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

thực tế của các đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020 

28/9/2015 - 

27/9/2016 gia hạn 

12/2017 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà 

Vinh 
2.826,40 Đã nghiệm thu  



11 

TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

11 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ 

chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của 

Lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh 

07/11/2016-5/2018 

gia hạn 5/2017 

Trung tâm Tin học- Công 

báo 
902,59 Đã nghiệm thu  

12 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kết hợp công nghệ 

xúc tác quang và hoạt hóa điện hóa để tăng cường 

chống nhiễm khuẩn ở các bệnh viện tỉnh Trà Vinh 

8/5/2017 - 7/5/2019 

Viện Công nghệ Môi 

trường - Viện Hàn lâm 

KH&CN Việt Nam 

1.199,03 Đã nghiệm thu  

13 
Đề tài: Thiết kế chế tạo thiết bị xác định tỉ lệ sáp 

trong trái dừa 

17/9/2018 - 

16/9/2019 gia hạn 

9/2020, lần 2 đến 

3/2021 

Trường Đại học Trà Vinh 469,86 Đã nghiệm thu  

14 

Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ khí 

tượng thủy văn và cấp độ rủi ro thiên tai khí tượng 

thủy văn tỉnh Trà Vinh 

19/9/2018 - 

18/3/2020  gia hạn 

9/2020 

Đài Khí tượng Thủy văn 

tỉnh Trà Vinh 
1.662,63 Đã nghiệm thu  

15 

Đề tài: Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây để 

phân tích, khai thác dữ liệu thông tin phục vụ quản 

lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

19/9/2018 - 

18/9/2020 

Trung tâm Kỹ thuật Điện 

toán 
2.878,65 Đã nghiệm thu  

16 
Đề tài: Chế tạo máy tách vỏ trái dừa tại tỉnh Trà 

Vinh phục vụ sản xuất tơ xơ dừa 

24/12/2019 - 

23/12/2020 
Trường Đại học Trà Vinh 528,52 Đã nghiệm thu  

17 

Đề tài: Xây dựng quy trình xử lý nước và chất thải 

từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh bằng 

phương pháp sinh học tại tỉnh Trà Vinh. 

11/2019- 6/2021 Viện Nhiệt đới môi trường 1.888,26 Đang thực hiện 
Lĩnh vực nông 

nghiệp có ứng 

dụng CNSH 

18 

Đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất dầu dừa gấc và 

kem dưỡng da gấc sử duṇg nguồn nguyên liêụ taị 

tỉnh Trà Vinh 

05/03/2020 - 

04/03/2021 gia hạn 

31/8/2021; UBND 

tỉnh gia hạn đến hết 

02/2022 

Công ty TNHH Thương 

mại và Sản xuất mỹ phẩm 

Yêu da - Chi nhánh Trà 

Vinh 

810,68 Đang thực hiện  

19 
Đề tài: Nghiên cứu phát triển một số sản phẩm nước 

giải khát từ trái thanh long ruột đỏ tại tỉnh Trà Vinh 

02/12/2021 - 

01/12/2023 

Viện Giống và Công nghệ 

nông nghiệp Lavi 
1.504,66 Đang thực hiện  

20 

Đề tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất bột và trà hòa 

tan từ dịch ly trích cây đinh lăng lá nhỏ (2 L. 

Harms) 

02/12/2021 - 

31/12/2022 
Viện Sinh học nhiệt đới 1.544,82 Đang thực hiện  
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

21 

Đề tài: Nghiên cứu chế biến, bảo quản một số sản 

phẩm đóng hộp và sữa từ hạt đậu phộng tỉnh Trà 

Vinh 

29/12/2021 - 

28/12/2023 
Trường Đại học Cần Thơ 1.038,97 Đang thực hiện  

22 

Đề tài: Ứng dụng công nghệ BIM lập mô hình 

thông tin cho công trình giao thông tại tỉnh Trà 

Vinh - Triển khai cho dự án cụ thể (có nhiều loại 

công trình giao thông) 

30/12/2021 - 

29/6/2023 

Phân hiệu Trường Đại học 

Giao thông Vận tải tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

944,98 Đang thực hiện  

III Các đề tài, dự án thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: 01 nhiệm vụ (đang thực hiện) 

1 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến và 

bảo quản sản phẩm kem dừa sáp đóng hộp tại tỉnh 

Trà Vinh 

03/6/2021 - 

02/02/2023 

Trung tâm Thông tin và 

Ứng dụng KHCN TV 
377,08 Đang thực hiện  

D LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN:  13 NHIỆM VỤ CẤP TỈNH(9) 

1 

Đề tài: Đánh giá tình trạng mực nước biển dâng và 

phân tích khả năng thích nghi dựa vào cộng đồng 

tại các vùng ven biển tỉnh Trà Vinh 

28/4/2011-

27/4/2013 
Trường Đại học Cần Thơ 377 Đã nghiệm thu  

2 

Đề tài: Đánh giá khả năng khai thác nguồn nước 

mặt phục vụ cấp nước sinh hoạt và đề xuất giải 

pháp cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt thành 

phố Trà Vinh 

23/05/2012 -

22/04/2013 

Viện Địa lý Tài nguyên Tp 

HCM 
1.070 Đã nghiệm thu  

3 

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá thực trạng và nguyên 

nhân suy thoái môi trường vùng nuôi trồng thủy sản 

các huyện ven biển tỉnh Trà Vinh và đề xuất giải 

pháp phát triển bền vững vùng nuôi (Ứng dụng cụ 

thể cho các huyện Duyên Hải và Cầu Ngang). 

25/6/2012-

24/12/2014 

Trung tâm Nghiên cứu 

thủy nông và cấp nước 
839 

 

Đã nghiệm thu 
 

4 

Đề tài: Xác định thành phần loài và mùa vụ xuất 

hiện của các loài tảo có khả năng sản sinh độc tố, 

liên quan đến hiện trạng môi trường ven biển Trà 

Vinh. 

25/06/2012-

24/11/2014 
Viện Hải dương học 526,8 Đã nghiệm thu  

                                           
(9) Gồm: 11 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 02 nhiệm vụ đang thực hiện. 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

5 

Đề tài: Điều tra đánh giá sơ bộ tài nguyên cát đen 

khu vực ven biển tỉnh Trà Vinh và đề xuất hướng 

khai thác sử dụng 

23/01/2013-

22/12/2014 

Viện Địa lý Tài nguyên 

TP.HCM 
978,5 Đã nghiệm thu  

6 

Đề tài: Nghiên cứu các vấn đề môi trường và đề 

xuất giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi cá lóc 

tại Trà Vinh 

10/12/2015-

9/9/2016 
Viện Nhiệt đới Môi trường 377,56 Đã nghiệm thu  

7 

Đề tài: Đánh giá thực trạng vùng nuôi nghêu ven 

biển tỉnh Trà Vinh và xây dựng mô hình nuôi trồng 

khai thác bền vững 

10/12/2015-

9/12/2017 

Viện Địa lý Tài nguyên 

TP.HCM 
776,69 Đã nghiệm thu  

8 

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu đến các công trình, hoạt động quân sự trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh và xây dựng kế hoạch hành 

động nhằm ứng phó, giảm thiểu 

28/11/2016-

27/5/2018 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Trà Vinh 
549,31 Đã nghiệm thu  

9 

Đề tài: Xây dựng bản đồ (Atlas) hiện trạng và dự 

báo thủy động lực vùng biển và bờ biển (từ 0 - 30m 

nước tỉnh Trà Vinh đến năm 2050 

28/11/2016-

27/5/2017 
Viện Kỹ thuật biển 577,25 Đã nghiệm thu  

10 

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học sinh thái để phát 

triển nông nghiệp bền vững thị xã Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh 

19/12/2016 - 

18/12/2018 
Viện sinh học Nhiệt đới 949,57 Đã nghiệm thu  

11 

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động gây ô nhiễm 

nguồn nước và vấy nhiễm vi sinh vật trên sản phẩm 

gia súc - gia cầm từ các cơ sở giết mổ gia súc - gia 

cầm tại Trà Vinh. 

20/12/2016-

19/6/2018, gia hạn 

10/2018 

Trường Đại học Cần Thơ 400,47 Đã nghiệm thu  

12 

Đề tài: Đánh giá, dự báo chế độ dòng chảy (lưu 

lượng, mực nước, chất lượng nước) và diễn biến bồi 

xói tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu tỉnh Trà Vinh 

05/02/2020 - 

04/02/2023 

Viện Khoa học Thủy lợi 

miền Nam 
2.196,79 Đang thực hiện  

13 

Đề tài: Rà soát, đánh giá hiện trạng, xác định 

nguyên nhân và đề xuất giải pháp phòng, chống sạt 

lở bờ sông (nội vùng), bờ biển tỉnh Trà Vinh giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 

30/12/2021 - 

29/12/2023 
Viện Kỹ thuật Biển 1.323,32 Đang thực hiện  
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

E LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN: 22 NHIỆM VỤ CẤP TỈNH(10) 

1 
Đề tài: Giải pháp việc làm cho người lao động ở 

nông thôn tỉnh Trà Vinh. 
2/5/2012 - 1/4/2013 Trường Đại học Trà Vinh 131,8 Đã nghiệm thu  

2 

Đề tài: Nghiên cứu chính sách xã hội hóa phát triển 

giao thông nông thôn (nhằm thúc đẩy sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa) của tỉnh Trà Vinh. 

17/8/2012 -

16/02/2014 

Học viện Chính trị khu 

vực II 
288 Đã nghiệm thu  

3 

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình nông thôn 

mới theo hướng hiện đại ở tỉnh Trà Vinh - Thực 

trạng và Giải pháp. 

19/10/2012-

18/9/2013 

Học viện Chính trị khu 

vực II 
308 Đã nghiệm thu  

4 

Đề tài: Giải pháp phát huy năng lực nội sinh đảm 

bảo cho kinh tế Trà Vinh phát triển bền vững trong 

tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế hiện 

nay. 

19/10/2012-

18/9/2013 
Viện Nghiên cứu kinh tế 392,79 Đã nghiệm thu  

5 
Đề tài: Xây dựng danh mục và phát triển sản phẩm 

công nghiệp chủ lực tỉnh Trà Vinh. 

03/7/2013 - 

02/6/2014 

Viện Nghiên cứu Kinh tế 

Phát triển 
405,04 Đã nghiệm thu  

6 

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình tăng trưởng 

kinh tế tỉnh Trà Vinh theo hướng cạnh tranh giai 

đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 

27/8/2013 -

26/01/2015 

Trường Đại học Tài chinh 

- MarKeting 
350 Đã nghiệm thu  

7 

Đề tài: Những vấn đề giáo dục - đào tạo nguồn nhân 

lực ở Trà Vinh hiện nay từ góc độ hướng nghiệp 

cho học sinh trung học phổ thông. 

30/9/2014 - 

29/9/2015 

Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - ĐH 

QG TPHCM 

400,49 Đã nghiệm thu  

8 

Đề tài: Khảo sát, đánh giá hiện trạng hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất giải pháp xây dựng 

hợp tác xã phát triển bền vững giai đoạn từ năm 

2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

16/12/2014 - 

15/6/2016 
Trường Đại học Trà Vinh 255,76 Đã nghiệm thu  

9 

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào khôi phục, bảo tồn và phát triển các làng 

nghề giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người 

dân tỉnh Trà Vinh. 

29/12/2014 -

28/6/2016 
Viện Nghiên cứu Kinh tế 641,84 Đã nghiệm thu  

                                           
(10) Gồm: 19 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 03 nhiệm vụ đang thực hiện. 
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

10 

Đề tài: Thực trạng và giải pháp hỗ trợ nông dân 

quản lý cung ứng vật tư nông nghiệp trong sản xuất 

lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

29/12/2014 -

28/12/2015 
Trường Đại học Trà Vinh 132,92 Đã nghiệm thu  

11 
Đề tài: Doanh nghiệp siêu nhỏ và giải pháp phát 

triển trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. 
29/12/2014 - 

28/6/2016 

Công ty TNHH Nghiên 

cứu và Tư vấn Châu Á 
239,82 Đã nghiệm thu  

12 
Đề tài: Chiến lược xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 2016 đến 2020, tầm nhìn đến 2025”. 
17/8/2015-

16/02/2017 

Trung tâm Xúc tiến Đầu 

tư và Hỗ trợ doanh nghiệp 
913,05 Đã nghiệm thu  

13 

Đề tài: Nâng cao hiệu quả công tác sử dụng cán bộ, 

công chức sau đào tạo ở Trường Chính trị Trà Vinh 

hiện nay và tầm nhìn đến năm 2025. 

15/10/2015 - 

14/4/2017 
Trường Chính trị Trà Vinh 292,24 Đã nghiệm thu  

14 

Đề tài: Phát triển mô hình tài chính vi mô hỗ trợ 

người nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

01/02/2016 -

02/2018, gia hạn  

12/2018 

Trường Đại học Kinh tế 

TP. Hồ Chí Minh 
487 Đã nghiệm thu  

15 

Đề tài: Các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở 

tỉnh Trà Vinh 

26/12/2016 -

25/9/2017 gia hạn 

đến 02/2018 

Trường Đại học Trà Vinh 297,45 Đã nghiệm thu  

16 

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất khả năng 

phát triển một số mô hình nông nghiệp đô thị ở 

thành phố Trà Vinh 

8/5/2017 - 

7/10/2018 gia hạn 

đến 3/2019 

Trường Đại học Cần Thơ 726,78 Đã nghiệm thu  

17 

Đề tài: Phát triển du lịch văn hóa tỉnh Trà Vinh ở 

khu di tích danh thắng Ao Bà Om 

 

9/11/2018-

8/11/2019 gia hạn 

5/2020 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Trà Vinh 
250,45 Đã nghiệm thu  

18 

Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định chuyển đổi của các cơ sở kinh tế cá thể 

lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

21/11/2019 - 

20/11/2020 
Trường Đại học Trà Vinh 509,34 Đã nghiệm thu  

19 
Đề tài: Khảo sát tỷ lệ chi tiền túi cho chăm sóc y tế 

của hộ gia đình ở tỉnh Trà Vinh năm 2019 - 2020 
21/11/2019 - 

20/5/2021 

Viện Xã hội học Ứng 

dụng 
613,21 Đã nghiệm thu  

20 

Đề tài: Giải pháp xây dựng và phát triển hệ sinh thái 

khởi nghiệp nhằm đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp 

kinh doanh giai đoạn 2020-2025 

01/12/2020 - 

31/5/2022 

Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Trà Vinh 
370,92 Đang thực hiện  
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TT Tên nhiệm vụ 
Thời gian thực 

hiện 

Tổ chức chủ trì thực 

hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 
Tình trạng Ghi chú 

21 

Đề tài: Nghiên cứu thúc đẩy phát triển kinh tế xanh 

tỉnh Trà Vinh. 

29/12/2020 - 

28/12/2021 gia hạn 

đến 28/6/2022 

Trường Đại học Lao động 

- Xã hội 
760,35 Đang thực hiện  

22 

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường 

kinh doanh và thúc đẩy thu hút đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh đến năm 2025. 

22/12/2021 - 

21/11/2022 
Trường Đại học Trà Vinh 503,43 Đang thực hiện  

Tổng cộng: 133 nhiệm vụ(11)  901.869,64  

 

__________________ 
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(11) Tổng cộng: 97 nhiệm vụ đã nghiệm thu và 36 nhiệm vụ đang thực hiện. 



TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

Phụ lục 4 

Đầu tư cho phát triển khoa học và công nghệ 

(từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa) giai đoạn 2012 - 2021 

(Kèm theo Báo cáo số 234-BC/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

 

Đơn vị tính: tỷ đồng 

Nội dung 
Giai đoạn 

2012 - 2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Năm 

2021 

Kinh phí nguồn từ nguồn 

ngân sách nhà nước 
25,50 18,33 26,77 30,12 34,41 

Kinh phí từ nguồn xã hội 

hóa 
0 0 0 0 0 

Tổng cộng: 25,50 18,33 26,77 30,12 34,41 

 

_________ 
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TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

Phụ lục 5 

Thống kê các tổ chức, doanh nghiệp, phòng thí nghiệm,  

trung tâm khoa học và công nghệ địa phương 

(Kèm theo Báo cáo số 234-BC/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

Tổ chức 

KH&CN 

trực thuộc 

Tổng 

số 

Theo lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công 

nghệ 

Theo loại hình kinh 

tế 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Khoa 

học 

kỹ 

thuật 

và 

công 

nghệ 

Khoa 

học y, 

dược 

Khoa 

học 

nông 

nghiệp 

Khoa 

học 

xã hội 

Khoa 

học 

nhân 

văn 

Nhà 

nước 

Ngoài 

nhà 

nước 

Có 

vốn 

đầu  

tư 

nước 

ngoài 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Cơ quan quản lý 

nhà nước 
0          

Viện nghiên cứu 

của Trung ương 

trên địa bàn 

0          

Viện nghiên cứu 

của địa phương 
0          

Trường học các 

cấp (đại học, cao 

đẳng, dạy nghề, 

phổ thông các 

cấp) 

6 2 3    1    

Các trung tâm Y 

tế, kiểm soát 

bệnh tật,… 

13 2 2 8   1    

Các tổ chức sự 

nghiệp khác 
1 1         

Tổng cộng 20 5 5 8   2    

 

_______________ 
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TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

Phụ lục 6 

Thống kê các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và công nghệ, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

có kết quả nổi bật mang tính đột phá trong ứng dụng phát triển khoa học và công nghệ 

(Kèm theo Báo cáo số 234-BC/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 
 

TT Đề tài/đề án 

Tên sản phẩm/ 

công trình/công 

nghệ 

Hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ 

cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường…) 

Cơ quan chủ trì Ghi chú 

I LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP:  07 NHIỆM VỤ   

1 

Dự án: Ứng 

dụng và chuyển 

giao tiến bộ 

khoa học công 

nghệ xây dựng 

mô hình nuôi 

chim yến tại 

Trà Vinh. 

Quy trình công 

nghệ nuôi chim 

yến theo quy mô 

công nghiệp cho 

năng suất cao và 

ổn định. 

Kết quả đã xây dựng bản đồ quy hoạch các địa phương có tiềm năng 

phát triển quần thể chim yến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh với tỷ lệ 

1/50.000 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chuyển giao công 

nghệ nuôi chim yến theo quy mô công nghiệp cho năng suất cao và ổn 

định, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi; Thiết kế và xây 

dựng mới 02 mẫu mô hình nhà nuôi yến tại tỉnh Trà Vinh hoàn chỉnh. 

Tư vấn thiết kế 04 mô hình nhà nuôi chim yến; Hỗ trợ trang thiết bị 

nuôi chim yến cho 04 nhà nuôi chim yến để thực hiện mô hình nuôi 

chim yến; Đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề cho địa phương để 

phục vụ phát triển nghề nuôi yến. Dự án đã đề xuất Đề án định hướng 

phát triển nghề nuôi chim yến ở tỉnh Trà Vinh. Qua đó đã hình thành 

một loại hình chăn nuôi mới trên địa bàn tỉnh có hiệu quả kinh tế cao. 

Trung tâm Ứng 

dụng Tiến bộ 

KH&CN tỉnh Trà 

Vinh. 

 

Dự án đã 

nghiệm thu 

2 

Đề tài: Xây 

dựng mô hình 

sản xuất giống 

tôm sú chất 

lượng cao tại 

một số huyện 

ven biển tỉnh 

Trà Vinh. 

 

Quy trình sản xuất 

giống tôm sú chất 

lượng cao. 

Kết quả đã xây dựng 03 mô hình trại sản xuất giống tôm sú chất lượng 

cao tại xã Trường Long Hòa (Duyên Hải), xã Hiệp Mỹ (Cầu Ngang), xã 

Đôn Châu (Trà Cú) tại 03 trại giống đã cho con giống post PL 15 đạt 

tiêu chuẩn TCVN 8398:2012 Tôm biển - Tôm giống. Yêu cầu kỹ thuật, 

tỷ lệ sống khi sốc độ mặn và sốc formol là 100%, kết quả kiểm tra PCR 

không phát hiện các bệnh nguy hiểm trên tôm như TSV, IHHNV, 

WSSV, YHD và MBV. Kết quả mô hình sản xuất giống tôm sú chất 

lượng cao giúp chủ động được nguồn tôm giống có chất lượng góp 

 

Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng Thủy 

sản III 

Đề tài đã 

nghiệm thu 



2 

 

TT Đề tài/đề án 

Tên sản phẩm/ 

công trình/công 

nghệ 

Hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ 

cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường…) 

Cơ quan chủ trì Ghi chú 

phần duy trì và phát triển bền vững nghề nuôi tôm sú ở tỉnh Trà Vinh. 

Từ đó hình thành nên diện tích 35 ha nuôi tôm theo hướng an toàn sinh 

học tại các xã Thạnh Hòa Sơn, Hiệp Mỹ Tây, Đôn Xuân, Long Hữu. 

3 

Đề tài: Nghiên 

cứu ứng dụng 

quy trình kỹ 

thuật sản xuất 

giống tôm thẻ 

chân trắng 

(Litopenaneus 

vanamei) tại 

tỉnh Trà Vinh. 

Quy trình kỹ thuật 

sản xuất giống 

tôm thẻ chân 

trắng. 

Kết quả đã xây dựng thành công các quy trình (Quy trình kỹ thuật ương 

nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng từ Nauplius nhập nội đến Postlarvae 

12 trong điều kiện thực tế của tỉnh Trà Vinh; Quy trình kỹ thuật nuôi vỗ 

thành thục và cho đẻ tôm thẻ chân trắng bố mẹ; Quy trình kỹ thuật sản 

xuất giống nhân tạo tôm thẻ chân trắng phù hợp với điều kiện thực tế 

của tỉnh Trà Vinh) để áp dụng và sản xuất số lượng 54.420.000 con 

giống tôm thẻ chân trắng đạt quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

(Quyết định số 456/QĐ-BNN-NTTS ngày 04/2/2008). Các quy trình 

công nghệ nghiên cứu được Trại tôm giống Thới Bến - thị xã Duyên 

Hải (xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải) tiếp nhận, đưa vào sản xuất hàng 

chục triệu con giống/năm cung cấp cho người nuôi. 

Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng Thủy 

sản III. 

 

Đề tài đã 

nghiệm thu 

4 

Đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng 

và ứng dụng mô 

hình nuôi tôm 

thẻ chân trắng 

(Litopenaeus 

vannamei 

Boone, 1931) 

siêu thâm canh 

tại tỉnh Trà 

Vinh. 

Quy trình nuôi 

tôm thẻ chân trắng 

siêu thâm canh. 

Kết quả triển khai ứng dụng quy trình này mang lại kết quả năng suất 

22,5-31,0  tấn/ha/vụ, kích cỡ thu hoạch 40-60 con/kg, tỷ lệ sống ≥ 80%, 

mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi (trên 900 triệu đồng/ha/vụ). Kết 

quả nghiên cứu được ứng dụng góp phần thúc đẩy trên toàn tỉnh có 

2.222 lượt hộ thả nuôi theo hình thức thâm canh mật độ cao, trên diện 

tích 596 ha, sản luợng thu hoạch đạt từ 45-60 tấn/ha. Trên cơ sở nghiên 

cứu của đề tài, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, ngày 12/3/2019 

của UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định về điều kiện nuôi tôm 

nước lợ siêu thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và 

Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND, ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh 

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm 

theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND, ngày 12/3/2019 của UBND 

tỉnh Quyết định ban hành quy định về điều kiện nuôi tôm nước lợ siêu 

thâm canh, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Viện Nghiên cứu 

Nuôi trồng Thủy 

sản III. 

 

Đề tài đã 

nghiệm thu 

5 
Dự án: Nghiên 

cứu xây dựng 

Quy trình sản xuất 

lúa hữu cơ trong 

Kết quả xây dựng quy trình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác 

lúa - tôm và phát triển mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 

Viện Khoa học Kỹ 

thuật Nông nghiệp 

Dự án đã 

nghiệm thu 



3 

 

TT Đề tài/đề án 

Tên sản phẩm/ 

công trình/công 

nghệ 

Hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ 

cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường…) 

Cơ quan chủ trì Ghi chú 

quy trình sản 

xuất lúa hữu cơ 

trong hệ thống 

canh tác lúa - 

tôm và phát 

triển mô hình 

liên kết sản xuất 

với tiêu thụ sản 

phẩm trên vùng 

cù lao huyện 

Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh. 

hệ thống canh tác 

lúa - tôm và phát 

triển mô hình liên 

kết sản xuất với 

tiêu thụ sản phẩm. 

trên vùng cù lao xã Long Hòa và Hòa Minh đến nay có khoảng 200 ha 

lúa đạt chuẩn hữu cơ (năng suất bình quân 4,29 tấn/ha). Mô hình được 

chứng nhâṇ đaṭ tiêu chuẩn Organic EU (tiêu chuẩn của Liên minh Châu 

Âu), USDA (tiêu chuẩn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) và JAS (tiêu 

chuẩn của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản) và doanh nghiệp ký hợp đồng 

bao tiêu sản phẩm với giá thu mua chênh lệch cao hơn giá thị trường tại 

thời điểm mua là 25%. Ngoài ra, sản xuất lúa hữu cơ có thể xen canh 

thủy sản mà không làm giảm sản lượng nuôi, giúp gia tăng hiệu quả 

kinh tế cho nông hộ (thu nhập từ xen canh thủy sản khoảng 15 - 20 triệu 

đồng/vụ/ha). 

miền Nam. 

6 

Đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng 

mô hình lai tạo 

và nuôi dưỡng 

bò lai hướng 

thịt tại huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà 

Vinh. 

Quy trình Chăm 

sóc nuôi dưỡng bò 

lai hướng thịt tại 

tỉnh Trà Vinh; 

Quy trình phòng 

và trị bệnh cho bò 

lai hướng thịt tại 

tỉnh Trà Vinh; 

Quy trình trồng, 

chăm sóc, thu 

hoạch, chế biến, 

bảo quản cỏ sả lá 

lớn Hamil, TD58 

và Ruzi cho bò. 

Đề tài đã thực hiện được mô hình lai tạo giữa bò cái nền lai Sind ở địa 

phương với bò Red Angus, Red Brahman và Droughtmaster bằng các 

biện pháp gieo tinh và gieo trực tiếp, kết quả tạo ra được 150 con bò lai 

F1 đạt tiêu chuẩn trong lượng lúc 12 tháng tuổi > 200kg.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã mở thêm một hướng đầu tư vào sản 

xuất thịt bò hàng hóa chất lượng cao, thích hợp với những điều kiện 

chăn nuôi của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Nâng cao thu nhập của 

người chăn nuôi bò thịt thông qua việc cải thiện năng suất vật nuôi từ 

việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt. Sau khi kết thúc, sản 

phẩm chính của đề tài là đã tạo ra được 150 con bò lai F1 từ các giống 

bò ngoại nhập (Red Angus, Red Brahman, Droughtmaster) với bò lai 

Sind tại địa phương và các quy trình kỹ thuật gieo tinh nhân tạo, lai tạo 

và nuôi dưỡng bò lai được tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật tại huyện 

Trà Cú và các hộ chăn nuôi bò tại địa phương. Từ các giống bò lai F1 

này kết hợp với các quy trình kỹ thuật được chuyển giao, hiện nay các 

hộ chăn nuôi bò tại huyện Trà Cú đang tiếp tục gia tăng số lượng đàn 

F1 và tiếp tục phát triển đàn F2 với số lượng lên đến hàng ngàn con. 

Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển 

Chăn nuôi Gia súc 

lớn. 

 

Đề tài đã 

nghiệm thu 



4 

 

TT Đề tài/đề án 

Tên sản phẩm/ 

công trình/công 

nghệ 

Hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ 

cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường…) 

Cơ quan chủ trì Ghi chú 

7 

Đề tài: Nghiên 

cứu xây dựng 

mô hình và 

chuyển giao kỹ 

thuật tiên tiến 

trong việc nhân 

giống và canh 

tác một số loại 

hoa (hoa cúc, 

hoa đồng tiền, 

hoa chuông và 

dạ yến thảo) tại 

thành phố Trà 

Vinh. 

Quy trình nhân 

nhanh giống hoa 

cúc; 

Quy trình nhân 

nhanh giống hoa 

đồng tiền; 

Quy trình nhân 

nhanh hoa 

chuông; 

Quy trình nhân 

nhanh hoa dạ yến 

thảo. 

Đề tài đã nghiên cứu xây dựng các quy trình nhân nhanh giống hoa cúc, 

hoa đồng tiền, hoa chuông, dạ yến thảo bằng công nghệ nuôi cấy mô. 

Các quy trình đã tạo ra nguồn giống cung cấp cho 06 mô hình của 06 

nông dân sản xuất 14.000 hoa cúc cắt cành, 4.000 hoa cúc chậu, 4.000 

hoa đồng tiền chậu, 2.000 hoa chuông chậu, 2.000 hoa dạ yên thảo 

chậu. Các loài hoa sinh trưởng tốt, hoa đẹp, đa dạng màu sắc,… và 

được bán trong các dịp Tết. Từ đó đã đem lại lợi nhuận cao hơn từ 20 -

30% cho người trồng so với cây giống gieo từ hạt. Hiện các quy trình 

đã được chuyển giao cho 02 cán bộ của Trung tâm Thông tin và Ứng 

dụng KHCN tỉnh Trà Vinh để áp dụng nhân giống cây cấy mô cung cấp 

cho 2 làng hoa Long Đức và phường 4 (thành phố Trà Vinh) với số 

lượng hàng chục ngàn cây/năm.  

Viện Cây ăn quả 

miền Nam. 

Đề tài đã 

nghiệm thu. 

II LĨNH VỰC KHOA HỌC Y DƯỢC: 01 NHIỆM VỤ   

1 

Đề tài: Nghiên 

cứu tỷ lệ và các 

yếu tố liên quan 

tổn thương tiền 

ung thư, ung 

thư cổ tử cung ở 

phụ nữ 25 - 65 

tuổi tại Trà 

Vinh 

Các giải pháp về 

truyền thông, giáo 

dục sức khỏe (hôn 

nhân, sinh hoạt 

tình dục, phòng 

trị,…); lối sống để 

phòng và điều trị 

bệnh ung thư cổ 

tử cung. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã cung cấp kết quả nghiên cứu của đề 

tài cho Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh, Bệnh viện Trường Đại học Trà 

Vinh, Bệnh viện đa khoa Minh Tâm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 

Trung tâm Y tế Trà Cú đưa vào ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh dục với việc ứng 

dụng sàng lọc (phết tế bào cổ tử cung) để tầm soát phát hiện sớm tổn 

thương bất thường cổ tử cung. Kết quả trong năm 2019, 2020 đã thực 

hiện trên 1.453 trường hợp và phát hiện 03 trường hợp tế bào cổ tử 

cung bất thường để đưa vào điều trị. 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Trà Vinh. 

Đề tài đã 

nghiệm thu. 

III LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ: 02 NHIỆM VỤ 

1 

Đề tài: Nghiên 

cứu ứng dụng 

hệ thống thông 

tin nghiệp vụ và 

triển khai phần 

Hệ thống phần 

mềm quản lý các 

đối tượng lưu trú 

trên toàn tỉnh Trà 

Vinh 

Đề tài đã xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng lưu trú trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. Đầu tư hệ thống trang thiết bị (01 máy chủ, 01 máy tính xách 

tay, 100 máy tính để bàn, 100 máy in, 96 đường truyền internet, 100 

UPS) cho Công an tỉnh và 96 đơn vị công an các xã, thị trấn của tỉnh, 

tạo ra cơ sở vật chất đầy đủ để đưa hệ thống quản lý đối tượng lưu trú 

Công an tỉnh     

Trà Vinh 

Đề tài đã 

nghiệm thu 



5 

 

TT Đề tài/đề án 

Tên sản phẩm/ 

công trình/công 

nghệ 

Hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ 

cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường…) 

Cơ quan chủ trì Ghi chú 

mềm quản lý 

các đối tượng 

lưu trú trên toàn 

tỉnh Trà Vinh. 

vào hoạt động. Hệ thống phần mềm quản lý đưa vào thực tế hoạt động 

tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách hành chính theo chủ trương 

của Chính phủ, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả 

công tác, đáp ứng được yêu cầu rà soát, quản lý, thống kê và giám sát 

đối tượng lưu trú có tiền án, tiền sự gây mất an ninh chính trị - trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 

2 

Đề tài: Nghiên 

cứu, ứng dụng 

công nghệ giảm 

sóng thân thiện 

với môi trường 

phục vụ phòng 

chống sạt lở, 

bảo vệ bờ biển 

trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 

Công nghệ vật 

liệu túi vải 

Geotube phục vụ 

xây dựng đê, kè 

mềm ven biển, 

ven sông. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy sau khi bố trí công trình Geotube thì bờ 

biển tại khu vực nghiên cứu điển hình được giảm sóng tác động, bồi tụ 

tạo bãi và hạn chế được xói lở bờ rất nhiều. Do đó tạo hiệu quả rất lớn 

trong công tác bảo vệ bờ biển, bảo vệ môi trường và phát triển cây ngập 

mặn ven biển. Việc sử dụng vật liệu túi vải Geotube để xây dựng đê, kè 

và thi công đơn giản hơn, thời gian cũng như nhân lực được giảm đi rất 

nhiều so với kè, đê cứng, vì vậy chi phí so với làm đê, kè cứng được 

giảm đi rất nhiều. Kết quả nghiên cứu của đề tài và công nghệ Geotube 

đã được áp dụng thiết kế và thi công công trình tạo bãi bồi, trồng cây 

ngập mặn ven biển xã Dân Thành (Huyện Duyên Hải), xã Hiệp Thạnh 

(Thị xã Duyên Hải) do Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh làm chủ đầu 

tư. Khả năng ứng dụng kết quả này còn có thể triển khai rộng ra hầu hết 

bờ biển tỉnh Trà Vinh và các khu vực khác tương tự. Nhìn chung, các 

đề xuất về chính sách, giải pháp,… của các đề tài đã cung cấp luận cứ 

khoa học giúp các sở, ngành và chính quyền địa phương có định hướng 

thích hợp trong quy hoạch phát triển công nghiệp dịch vụ an ninh quốc 

phòng,… trên địa bàn thị xã Duyên Hải, huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, 

Châu Thành,… Mặt khác còn giúp đề xuất các giải pháp công trình và 

phi công trình trong việc xây dựng các công trình phòng, chống lụt bão 

và các chính sách ứng phó biến đổi khí hậu, hỗ trợ quá trình thích nghi 

vững chắc và lâu dài hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho vùng 

ven biển. 

 

 

Viện Kỹ thuật 

Biển 

Đề tài đã 

nghiệm thu 
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TT Đề tài/đề án 

Tên sản phẩm/ 

công trình/công 

nghệ 

Hiệu quả kinh tế - xã hội 

(Giải trình chi tiết giá trị làm lợi so sánh với sản phẩm công nghệ 

cùng loại, ý nghĩa kinh tế xã hội, môi trường…) 

Cơ quan chủ trì Ghi chú 

IV LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI: 01 NHIỆM VỤ   

1 

Đề tài: Khảo 

sát, đánh giá 

hiện trạng hợp 

tác xã trên địa 

bàn tỉnh Trà 

Vinh và đề xuất 

giải pháp xây 

dựng hợp tác xã 

phát triển bền 

vững giai đoạn 

từ năm 2015- 

2020, tầm nhìn 

đến năm 2030. 

Các giải pháp phát 

triển hệ thống hợp 

tác xã trên địa bàn 

tỉnh. 

Đề tài đã tiến hành điều tra thử 15 phiếu để hoàn thiện phương án điều 

tra và đã điều tra 635 phiếu gồm 4 nhóm đối tượng (Hợp tác xã, Thành 

viên HTX (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc), chính quyền địa phương 

(UBND và Phòng NN các huyện, TP, cán bộ phụ trách Kinh tế hợp tác 

tại UBND các xã, phường, thị trấn, Doanh nghiệp, cơ sở có giao dịch 

với HTX) và phân tích dữ liệu khảo sát, điều tra để nghiên cứu hoàn 

chỉnh 04 chuyên đề nghiên cứu; tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học 

nhằm đánh giá hiện trạng hoạt động HTX trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; Hỗ trợ, tư vấn xây dựng mô hình Hợp tác xã theo Luật HTX 

2012; Đề xuất các nhóm giải pháp cho phát triển HTX tỉnh Trà Vinh 

theo hướng bền vững giai đoạn từ năm 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 

2030. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần xây dựng Đề án phát 

triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2017 - 2020 tại Quyết định 

số 864/QĐ-UBND ngày 25/5/2017. 

Trường Đại học 

Trà Vinh 

Đề tài đã 

nghiệm thu 

 

___________________ 
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TỈNH ỦY TRÀ VINH 

* 
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Trà Vinh, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

Phụ lục 7 

Kết quả đánh giá trình độ công nghệ và năng lực sản xuất chung 

 toàn tỉnh và 5 nhóm ngành của tỉnh Trà Vinh năm 2020 

(Kèm theo Báo cáo số 234-BC/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 
----- 

 

Tên ngành 
Hệ số đồng 

bộ TĐB 

Tổng điểm 

TEORI 

Nhóm 

T 

Nhóm 

E 

Nhóm 

O 

Nhóm 

R 

Nhóm 

I 

Chung toàn tỉnh tại 

kỳ phân tích đánh 

giá 2020 

0,46 47,4/100 15,4/30 11,4/20 8,4/19 7,4/17 4,6/14 

Chế biến nông lâm 

sản 
0,42 43/100 13/30 11/20 8/19 7/17 4/14 

Dệt may 0,37 38/100 15/30 9/20 5/19 5/17 4/14 

Sản xuất thực phẩm 0,52 54/100 16/30 15/20 10/19 9/17 5/14 

Sản xuất sản phẩm 

từ Plastic 
0,59 61/100 20/30 12/20 11/19 11/17 6/14 

Sản xuất vật liệu 

xây dựng 
0,4 41/100 13/30 10/20 8/19 5/17 4/14 

Nhận xét: 

 “Hê ̣số mức độ đồng bộ - TĐB ” bình quân của 05 nhóm ngành đánh giá năm 

2020 có giá trị là 0.46, tổng điểm 5 thành phần TEORI là 47,4. Trong đó chỉ số 

bình quân các nhóm thành phần như sau: 

- Nhóm hiện trạng thiết bị, công nghệ (Nhóm T): 15,4/30 

- Nhóm hiệu quả khai thác công nghệ (Nhóm E): 11,4/20 

- Nhóm năng lực tổ chức - quản lý (Nhóm O): 8,4/19 

- Nhóm năng lực nghiên cứu, phát triển (Nhóm R): 9,6/17 

- Nhóm năng lực đổi mới sáng tạo (Nhóm I): 4,6/14 

Kết luận: So sánh với phân loại đánh giá quy định tại Mục b, Khoản 3, Điều 

9 Chương III Thông tư 17/2019/TT-BKHCN thì “Trình độ và năng lực công nghệ 

sản xuất trung bình khi hệ số mức độ đồng bộ từ 0,3 trở lên và tổng số điểm từ 35 

điểm đến dưới 60 điểm”.  

___________ 
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