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NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
•	 Chương	trình	hỗ	trợ	phát	triển	doanh	nghiệp	và	đổi	mới	
công	nghệ	tỉnh	Bình	Định	giai	đoạn	2021	-2025	(Trích	
Quyết	định	523/QĐ-UBND	của	UBND	tỉnh	Bình	Định	về	
Chương	trình	hỗ	trợ	phát	triển	doanh	nghiệp	và	đổi	mới	
công	nghệ	tỉnh	Bình	Định	giai	đoạn	2021	-	2025)	-	Hồng 
Hà (Trích)

•	 Bộ	trưởng	Huỳnh	Thành	Đạt	đánh	giá	cao	các	mô	hình,	
hoạt	động	KH&CN	trên	địa	bàn	tỉnh	-	Hồng Hà

•	  Kết	nối,	lan	tỏa	tình	yêu	khoa	học	- Khánh Linh 
•	 Đẩy	mạnh	hỗ	trợ	phát	triển	tài	sản	trí	tuệ	-	Hồng Hà 

(Thực hiện)
•	 Bảo	vệ	uy	tín,	thương	hiệu	mai	vàng	Bình	Định	-	Hồng Hà
•	 Đẩy	mạnh	nghiên	cứu,	ứng	dụng,	chuyển	giao	KH&CN	

- Khánh Linh
•	 	Lan	tỏa	cuộc	thi	sáng	tạo	thanh	thiếu	niên,	nhi	đồng	
tỉnh	- Khánh Linh

•	 Gần	150	học	viên	tham	gia	trường	hè	khoa	học	Việt	Nam	
năm	2022	- Khánh Linh

NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG KHCN
•	 Thúc	đẩy	chuyển	đổi	số	lĩnh	vực	Bảo	tàng	- Khánh Linh
•	 Các	biện	pháp	kỹ	thuật,	quản	lý	nâng	cao	hiệu	quả,		chất	
lượng	vườn	cây	đầu	dòng	keo	lai,	phù	hợp	với	tỉnh	Bình	
Định	-	Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Ngọc Đạo, Lại Thị 
Nhung

•	 Kiến	nghị	Trung	ương	hỗ	trợ	kinh	phí	vận	hành	các	Trung	
tâm	Khoa	học	-	Hồng Hà 

KHOA HỌC XÃ HỘI – NHÂN VĂN
•	 Du	lịch	biển	Bình	Định	-	điểm	đến	hấp	dẫn	của	du	khách	
-		Thúy Hường

TIN HOẠT ĐỘNG KHCN
•	 Kêu	gọi	đề	xuất	nhiệm	vụ	thuộc	chương	trình	KH&CH	
cấp	quốc	gia	- Hồng Hà  

•	 Sử	dụng	tên	địa	danh	“Bình	Định”	đăng	ký	chỉ	dẫn	địa	lý	
cho	mai	vàng	- Hồng Hà  

•	 	2	Doanh	nghiệp	tham	gia	giải	thưởng	chất	lượng	quốc	
gia	năm	2022	-- Khánh Linh

•	 	Phạt	2	cơ	sở	vi	phạm	về	năng	lượng	nguyên	tử	- Ái Thùy
•	 Phát	hiện	cơ	sở	vi	phạm	hành	chính	về	đo	lường	-	Quốc	
Hiệp

•	 Hội	thảo	triển	khai	hệ	thống	truy	xuất	nguồn	gốc	sản	
phẩm,	hàng	hóa	-	Đỗ	Xuyên

TIN INTERNET
•	 FPT	khởi	động	cuộc	thi	quy	nhơn	AI	Hackathon	2022-	

HH (Tổng hợp)
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GS Duncan Haldane (người đoạt giải 
Nobel Vật lý 2016) thực hiện nghi lễ 

thắp đuốc khoa học, đánh dấu sự kiện 
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NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Mục tiêu chung
Tạo điều kiện, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bình Định, thúc đẩy hoạt động 
chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện 
công nghệ, tạo ra các sản phẩm có 
chất lượng, có giá trị gia tăng cao; 
đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ 
phát triển doanh nghiệp, chuyển 
giao, đổi mới, hoàn thiện công 
nghệ.

Mục tiêu cụ thể
- Điều tra khảo sát, tổng hợp 

thông tin tình hình hoạt động của 
các doanh nghiệp KH&CN và các 
doanh nghiệp có tiềm năng hình 
thành doanh nghiệp KH&CN trên 
địa bàn tỉnh.

- Tốc độ đổi mới công nghệ, 
thiết bị tỉnh Bình Định giai đoạn 
2021 - 2025 đạt từ 17 -20%/năm.

- Hỗ trợ, tư vấn hình thành mới 
ít nhất 10 doanh nghiệp KH&CN.

- Hỗ trợ, tư vấn 10 - 15 doanh 
nghiệp hoàn thiện, ứng dụng các 
kết quả nghiên cứu khoa học vào 
sản xuất và kinh doanh.

- Hỗ trợ 05 - 10 doanh nghiệp 
được thực hiện quảng bá sản 
phẩm, chuyển giao ứng dụng và 
đổi mới công nghệ theo quy định.

- Có 05 - 10 cán bộ làm công tác 
tư vấn được tham gia các lớp đào 
tạo và tập huấn nâng cao kỹ năng, 
nghiệp vụ về KH&CN.

Nhiệm vụ và giải pháp thực 
hiện

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, 
hội thảo, hội nghị về phát triển 
doanh nghiệp KH&CN và đổi mới 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 -2025

(Trích Quyết định 523/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Định về Chương trình hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp và đổi mới công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025)

Chương trình nhằm hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện 
công nghệ, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao.                    Ảnh: HH                                                                                                        

công nghệ.
- Tổ chức các lớp tập huấn, đào 

tạo, hội thảo nâng cao nhận thức 
đối với tầm quan trọng của doanh 
nghiệp KH&CN, đổi mới công nghệ 
đối với doanh nghiệp trong thời kỳ 
hội nhập. Qua đó, tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp quan tâm đầu tư 
nhiều hơn đến xây dựng, vận hành 
hệ thống quản trị công nghệ trong 
doanh nghiệp, nâng cao khả năng 
cạnh tranh và chủ động hội nhập.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng 
rãi về các nội dung, chính sách hỗ 
trợ của tỉnh và của Chương trình 
nhằm tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp có thể tiếp cận một cách 
thuận lợi.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo 
chuyên đề về KH&CN để doanh 

nghiệp tìm kiếm thông tin, các giải 
pháp công nghệ mới; công nghệ 
sản xuất sạch giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, các công nghệ sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 
các phương thức chuyển giao công 
nghệ nhằm ứng dụng công nghệ 
tiên tiến, hiện đại.

- Hỗ trợ 05 - 10 cán bộ làm công 
tác tư vấn tham gia các lớp đào tạo 
vàtập huấn về nghiệp vụ quản lý 
KH&CN trong doanh nghiệp theo 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; 
kỹ năng quản lý công nghệ; kỹ 
năng tư vấn chuyển giao, thẩm 
định, đánh giá trình độ và năng 
lực công nghệ.

2. Điều tra, khảo sát, hoàn thiện 
hệ thống cơ sở dữ liệu về doanh 

(Xem tiếp trang 6)
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Quan tâm công tác nghiên cứu 
khoa học

Trong chương trình công tác 
tại Bình Định, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Huỳnh Thành Đạt đã tham dự hai 
hội thảo khoa học quốc tế về Vật lý 
thiên văn với chủ đề “Vũ trụ vàng - 
Vật lý thiên văn hạt nhân và tia vũ 
trụ trong kỷ nguyên đa thông tin” và 
“Vật lý thiên văn SAGI 2022 - Những 
hướng nghiên cứu tiên phong của 
vật lý thiên văn trong kỷ nguyên vàng 
của phân cực bụi”, tổ chức tại Trung 
tâm Quốc tế khoa học và giáo dục 
liên ngành (ICISE) nằm trong khuôn 
khổ Chương trình Gặp gỡ Việt Nam 
lần thứ 18 - năm 2022. Hội thảo do 
Hội Gặp gỡ Việt Nam, ICISE phối hợp 
Ban tổ chức quốc tế (Viện nghiên cứu 
Flatiron, ĐH California Santa Cruz - 
Mỹ; Viện nghiên cứu Vật lý thiên Văn 
Pháp; tổ chức nghiên cứu RIKEN - 
Nhật Bản...) tổ chức, với sự tham dự 
của hơn 30 nhà khoa học trong và 
ngoài nước; học sinh và công chúng 
yêu khoa học trong và ngoài tỉnh. 
Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo lập môi 
trường học thuật tiên tiến, thu hút 
nhiều nhà khoa học trẻ ở nước ngoài 
về nước để phát triển các trường phái 
nghiên cứu tiên phong, hình thành 
được các tập thể khoa học mạnh có 
trình độ quốc tế tại Việt Nam. 

Tại sự kiện, Bộ trưởng Huỳnh 
Thành Đạt khẳng định:  Việt Nam luôn 
coi trọng và đầu tư cho nghiên cứu 
khoa học cơ bản. Cho tới nay, phần 

Boä  tröôûng Huyønh Thaønh Ñaït
Đánh giá cao các mô hình,

 hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh
HỒNG HÀ

 

Trong hai ngày 24 và 25.7, đồng chí Huỳnh Thành Đạt - 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã đến 
Bình Định, tham dự Hội thảo khoa học quốc tế về lĩnh vực 
vật lý thiên văn học; thăm và làm việc với các cơ quan, đơn 
vị, cơ sở sản xuất có ứng dụng tiến bộ KH&CN.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt thăm cơ sở chăn nuôi, sản xuất giống gia cầm công 
nghệ cao của Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư                                                        Ảnh: MH                                                                                                        

lớn các kết quả nghiên cứu cơ bản 
của Việt Nam đã được công bố theo 
thông lệ quốc tế. Nhiều kết quả đã 
vượt qua các đánh giá phản biện quốc 
tế độc lập khắc khe, có cạnh tranh cao 
để được đăng tải trên những Tạp chí 
khoa học uy tín thế giới. Đến năm 
2021, Việt Nam đã vươn lên vị trí 45, 
vào top 50 thế giới với 18.381 bài báo 
được công bố.

Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan 
trọng của các hội thảo khoa học 
quốc tế nói trên. Các hội thảo là 
chuỗi những sự kiện khoa học đầu 
tiên của thế giới sau khi Đại hội đồng 
Liên Hiệp Quốc chọn năm 2022 là 
Năm quốc tế về khoa học cơ bản vì 

sự phát triển bền vững. Nhân dịp này, 
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt gởi lời 
cảm ơn đến GS Trần Thanh Vân và các 
nhà khoa học quốc tế vì sự đóng góp 
cho nền khoa học của Việt Nam. Ông 
cũng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo 
tỉnh Bình Định, trong đó có Sở KH&CN 
Bình Định trong việc chung tay xây 
dựng cộng đồng khoa học Việt Nam 

ngày càng lớn mạnh, hội nhập quốc 
tế. Bộ trưởng kỳ vọng qua các hội nghị 
khoa học trên, việc nghiên cứu khoa 
học trong các bạn trẻ và ở Việt Nam 
sẽ phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Đến thăm Trung tâm Khám phá 
khoa học và Đổi mới sáng tạo thuộc 
Sở KH&CN Bình Định, Bộ trưởng 
Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao nỗ 
lực của Bình Định trong việc xây dựng 
Tổ hợp Không gian khoa học - được 
xem là mô hình độc đáo của Việt Nam, 
nhằm phát triển khu đô thị khoa học 
giáo dục Quy Hòa, phát triển TP Quy 
Nhơn thành điểm đến khoa học và 
giáo dục đặc trưng của Việt Nam. 
Bộ trưởng nhấn mạnh đây là bước u
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Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chụp hình lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, 
viên chức Sở KH&CN Bình Định                                                                                                 Ảnh: MH                                                                                                        

u đi mạnh dạn, tiên phong của Bình 
Định nhằm tạo môi trường khoa học 
thuận lợi, giúp khích lệ niềm đam mê, 
thúc đẩy khả năng nghiên cứu khoa 
học, đặc biệt đối với trẻ em, học sinh 
và sinh viên. Bộ trưởng Huỳnh Thành 
Đạt cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị 
thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ, 
đảm bảo chất lượng công trình Khu 
thiếu nhi nhằm sớm hoàn thiện Tổ 
hợp Không gian khoa học theo yêu 
cầu đề ra, góp phần thúc đẩy nghiên 
cứu khoa học cơ bản cũng như đào 
tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên.

Nâng cao đóng góp của KH&CN 
và đổi mới sáng tạo

Trong khuôn khổ chuyến công 
tác, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã 
đến thăm các mô hình sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh. 
Thăm nhà máy ấp trứng gia cầm (xã 

Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) và cơ 
sở chăn nuôi, sản xuất giống gia cầm 
công nghệ cao (xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh) của Công ty TNHH Giống 
Gia cầm Minh Dư, Bộ trưởng Huỳnh 
Thành Đạt đánh giá cao năng lực đầu 
tư và dây chuyền, công nghệ sản xuất 
gà giống của công ty. Bộ trưởng kỳ 
vọng công ty tiếp tục phát huy vai trò 
của một doanh nghiệp KH&CN dẫn 
đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung 
ứng con giống gia cầm chất lượng 
trong cả nước. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ 
bà con nông dân trong tỉnh phát triển 
nghề chăn nuôi gà, tăng thu nhập và 
cải thiện đời sống.

Theo báo cáo của Công ty TNHH 

Giống gia cầm Minh Dư, đơn vị đang 
sở hữu 3 giống gà (MD1.BĐ; MD2.BĐ; 
MD3. BĐ) có năng suất, chất lượng 
vượt trội từ các gen gà nội đã được 
Bộ NN&PTNN công nhận tiến bộ 
kỹ thuật, công nghệ mới. Công ty 
đã được Bộ KH&CN cấp giấy chứng 
nhận DN KH&CN cao, UBND tỉnh 
chứng nhận gà giống Minh Dư đạt 
sản phẩm OCOP hạng 5 sao.Công ty 
hiện sở hữu tổng đàn gà giống 1,26 
triệu con. Bình quân mỗi năm, Công 
ty sản xuất 120 triệu con gà giống 
thương phẩm, tiêu thụ trong nước và 
xuất khẩu, trở thành nhà cung ứng gà 
ta giống số một Việt Nam. Đến nay, 
Công ty đã đầu tư xây dựng 4 trang 
trại nuôi gà, 3 nhà máy ấp nở gia cầm 
với trang thiết bị hiện đại. Toàn bộ hệ 
thống ăn, uống, kiểm soát khí hậu 
chuồng nuôi, chiếu sáng và hệ thống 
phun thuốc sát trùng hoàn toàn tự 
động. Đặc biệt, Công ty ứng dụng 

công nghệ 4.0, với dây chuyền xử lý 
trứng hoàn toàn tự động. Nhà máy 
ấp trang bị đồng bộ máy ấp, máy nở, 
hệ thống kiểm soát khí hậu thế hệ 
mới nhất. Toàn bộ hệ thống thiết bị 
trong nhà máy ấp đều được kết nối 
với hệ thống điều khiển trung tâm 
và được điều khiển từ xa bằng điện 
thoại thông minh.

Đến thăm mô hình sản xuất 
nông nghiệp tuần hoàn của ông Võ 
Vinh Ca (thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh), Bộ trưởng Huỳnh 
Thành Đạt đánh giá cao mô hình sản 
xuất nông nghiệp tuần hoàn và cần 
được nhân rộng. Mô hình giúp tạo 
ra những sản phẩm sạch, mang lại 

hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo 
vệ môi trường. Mô hình sản xuất 
nông nghiệp tuần hoàn của ông Võ 
Vinh Ca triển khai sản xuất theo chu 
trình khép kín, chất thải và phế phụ 
phẩm của quá trình này là đầu vào 
của quá trình khác thông qua áp 
dụng tiến bộ KHKT, công nghệ sinh 
học, công nghệ hóa lý. Mô hình gồm 
nhiều khu liên hợp trồng trọt, chăn 
nuôi, như: Rau hữu cơ, cây ăn quả, 
cây dược liệu, gà, vịt, bò, heo, cá… 
Tại đây, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt 
nhấn mạnh: “Trong bối cảnh giá vật 
tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi 
tăng cao, sản xuất nông nghiệp tuần 
hoàn thật sự là một giải pháp hợp 
lý nhằm giảm chi phí đầu vào, nâng 
cao hiệu quả kinh tế cho người sản 
xuất. Hy vọng, thời gian tới, trên địa 
bàn tỉnh Bình Định sẽ có nhiều hơn 
các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và 
nuôi thủy sản theo hướng bền vững, 
ứng dụng công nghệ cao, an toàn 
sinh học, trong đó có sản xuất nông 
nghiệp tuần hoàn”.

Cũng trong khuôn khổ chuyến 
đi, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt  đã 
đến thăm lãnh đạo, cán bộ, viên 
chức Sở KH&CN Bình Định. Tại đây, 
Bộ trưởng đã nghe Giám đốc Sở 
KH&CN Bình Định Lê Công Nhường 
báo cáo kết quả hoạt động KH&CN 
và đổi mới sáng tạo của tỉnh trong 
năm 2022. Trong đó, gắn các mục 
tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0 với các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng 
chí Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao 
những kết quả Sở KH&CN Bình Định 
đạt được trong thời gian qua, đặc 
biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. 
Đồng thời, yêu cầu trong thời gian 
tới, Sở KH&CN Bình Định tập trung 
đẩy mạnh phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo; triển khai 
thực hiện Chương trình hành động 
của Tỉnh ủy Bình Định về phát triển 
KH&CN giai đoạn 2020-2025.

Cũng trong khuôn khổ chuyến 
công tác, Bộ trưởng Huỳnh Thành 
Đạt đã đến thăm Trường ĐH Quy 
Nhơn và Công ty CP Dược - Trang 
thiết bị y tế Bình Định. Đây là những 
đơn vị có nhiều đóng góp trong việc 
thúc đẩy phát triển và ứng dụng tiến 
bộ KH&CN vào sản xuất cũng như 
thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của tỉnh.

 HH
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Chuỗi hội nghị kết nối khoa 
học

Mở đầu là Hội nghị “Điện tử 
lượng tử Topo tương tác trực 
diện” tổ chức từ ngày 11.7 đến 
ngày 16.7 tại Trung tâm Quốc tế 
Khoa học và Giáo dục liên ngành 
(ICISE - TP Quy Nhơn), với sự có mặt 
của GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch 
Hội Gặp gỡ Việt Nam, GS Lê Kim 
Ngọc - Chủ tịch Hội Giúp đỡ trẻ 
em Việt Nam tại Pháp, GS Duncan 
Haldane - nhà khoa học đoạt giải 
Nobel Vật lý năm 2016 (Trường ĐH 
Princeton - Mỹ), GS Đàm Thanh 
Sơn- nhà khoa học đoạt giải Dirac 
năm 2018 (Trường ĐH Chicago, 
Mỹ), GS Gregory Fiete (Trường 
ĐH Northeastern, Mỹ), TS Sophie 
Maysonnave - Tham tán Hợp tác 
và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán 
Pháp tại Hà Nội; cùng 74 nhà khoa 
học, nhà nghiên cứu lý thuyết và 
thực nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực nghiên cứu các tính chất điện 
tử của các vật liệu lượng tử đến từ 

KẾT NỐI, 
Lan tỏa tình yêu khoa học

KHÁNH LINH

Liên tiếp các hội nghị khoa học nằm trong chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 18 diễn ra trong tháng 7 
vừa qua tại thành phố Quy Nhơn, với sự có mặt của rất nhiều giáo sư, nhà khoa học tên tuổi trên thế giới đã 
giúp công chúng yêu khoa học được tiếp xúc gần hơn với những thành tựu khoa học của nhân loại. Qua đó, 
góp phần đưa tri thức khoa học đến gần hơn với thực tiễn cũng như lan tỏa tình yêu khoa học trong giới trẻ.

GS Duncan Haldane, Nobel Vật lý 2016 thực hiện nghi lễ thắp đuốc 
khoa học trong sự kiện khoa học đầu tiên của thế giới tổ chức tại 
ICISE, TP Quy Nhơn hôm 11.7.                                                                         Ảnh: HH

Buổi nói chuyện khoa học đại chúng của GS Duncan Haldane tại Bình Định, được 
phiên dịch bởi GS Đàm Thanh Sơn (người gốc Việt, đang làm việc tại Trường Đại học 
Chicago, đoạt giải Dirac 2018), chuyển tải nhiều thông tin bổ ích đến các bạn trẻ 
đam mê khoa học.                                                                                                                                   Ảnh: HH                                                                                                     

13 nước trên thế giới; giáo viên và 
60 học sinh của 5 trường chuyên 
trên địa bàn các tỉnh: Bình Định, 

Quảng Ngãi, Phú Yên và Gia Lai.
Sau lễ khai mạc, hàng loạt bài 

giảng sư phạm ngắn đã được các u
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u

Các nhà khoa học tham gia trồng cây lưu niệm tại vườn Nobel trong khuôn viên 
ICISE                                                                                                                                                                   Ảnh: HH                                                                                                     

giáo sư, nhà khoa học chia sẻ trong 
suốt một tuần hội nghị. Các bài 
giảng nêu bật những phát triển 
gần đây trong nghiên cứu các tính 
chất cân bằng và không cân bằng 
của các vật liệu lượng tử mới như: 
Các trạng thái Topo của vật chất, 
các hệ hai lớp xoắn, các vật liệu từ, 
siêu dẫn, các hiện tượng lượng tử 
trong hệ trung mô... Trong đó, bài 
giảng của GS Duncan Haldane với 
chủ đề “Nguồn gốc hình học của 
lượng tử tương tác” thu hút đông 
đảo các nhà khoa học, giáo viên, 
học sinh tham dự.

Tiếp đó, GS Đàm Thanh Sơn 
đã có buổi nói chuyện khoa học 
và giao lưu về kiến thức vật lý cơ 
bản với 60 học sinh ưu tú của 5 
trường chuyên thuộc các tỉnh Bình 
Định (THPT chuyên Chu Văn An và 
THPT chuyên Lê Quý Đôn), Quảng 
Ngãi (THPT chuyên Lê Khiết), Gia 
Lai (THPT chuyên Hùng Vương), 
Phú Yên (THPT chuyên Lương Văn 
Chánh). Tại buổi nói chuyện với 
chủ đề “Các pha của vật chất: Từ 
quan điểm của vật lý hiện đại”, các 
giáo viên, học sinh đã gửi đến GS 
Đàm Thanh Sơn nhiều câu hỏi xoay 
quanh hoạt động nghiên cứu khoa 
học trong lĩnh vực vật lý, toán học 
và hóa học.

GS Duncan Haldane cũng có 
bài giảng khoa học đại chúng kéo 
dài 2 giờ tại Trường ĐH Quy Nhơn 
với chủ đề “Vật chất lượng tử Topo, 
vướng víu lượng tử và cuộc cách 
mạng lượng tử lần thứ 2”. Bài giảng 
thu hút trên 300 bạn trẻ là  sinh 
viên, học sinh và một số thầy cô 
giáo chú ý lắng nghe và đặt câu 
hỏi giao lưu với giáo sư. Rất nhiều 
nội dung đã được đề cập tại cuộc 
gặp, bao gồm: Chương trình học 
thuật liên quan vật chất lượng tử 
Topo, vướng víu lượng tử, kiến thức 
vật lý cơ bản,những vấn đề nóng 
trong nghiên cứu vật lý hiện đại, cơ 
học lượng tử khi electron chuyển 
động trong từ trường...

Tiếp nối chuỗi sự kiện “Gặp gỡ 
khoa học”, Hội nghị quốc tế Vật 
lý Neutrino đã được khai mạc tại 
ICISE từ ngày 17 - 23.7, thu hút 
sự tham gia của 49 nhà khoa học 
đến từ 16 quốc gia trên thế giới. 
Nhiều nội dung được các nhà khoa 
học đề cập, như: Kết quả nghiên 
cứu Neutrino từ các máy gia tốc, 
các bầu khí quyển, mặt trời và các 

ngôi sao; kết quả đo khối lượng 
Neutrino; tìm kiếm phân rã Beta 
đôi không có Neutrino; các thí 
nghiệm mới trong lĩnh vực Vật lý 
Neutrino…

Hai hội thảo khoa học quốc 
tế gồm: “Vũ trụ vàng: Vật lý thiên 
văn hạt nhân và tia vũ trụ trong 
kỷ nguyên đa thông tin” và “Vật 
lý thiên văn SAGI 2022 - Những 
hướng nghiên cứu tiên phong của 
Vật lý thiên văn trong kỷ nguyên 
vàng của phân cực bụi” cũng đã 
khai mạc sáng 25.7 tại ICISE. Hơn 
30 nhà khoa học đến từ 10 quốc gia 
trên thế giới cùng 50 học sinh của 3 
trường chuyên các tỉnh Bình Định, 
Phú Yên tham dự sự kiện. Trong 
chuỗi sự kiện này, Hội Gặp gỡ Việt 
Nam và ICISE đã tổ chức lễ ra mắt 
nhóm Vật lý thiên văn của Viện 
nghiên cứu khoa học và giáo dục 
liên ngành (IFIRSE) trực thuộc ICISE 
do Quỹ Simons (Mỹ) tài trợ. Đây 
là nhóm nghiên cứu duy nhất của 
Việt Nam và khu vực Đông Nam Á 
tham gia các thí nghiệm quốc tế 
về Neutrino lớn tại Nhật Bản như 
thí nghiệm T2K và thí nghiệm SK.

Kết nối, lan tỏa
Có thể nói, tháng 7 vừa qua 

là mùa hè rực lửa đối với những 
người yêu khoa học. Thành phố 
biển Quy Nhơn xinh đẹp tự hào 
trở thành điểm kết nối của các nhà 
khoa học từ khắp nơi trên thế giới 
tề tựu về đây, cùng chia sẻ kiến 
thức, kinh nghiệm nghiên cứu 
khoa học để từ đó lan tỏa trí tuệ 
và học thuật đỉnh cao.

Chuỗi các sự kiện khoa học 
trở nên có ý nghĩa hơn khi đó là 
những sự kiện “mở hàng” cho Năm 
Quốc tế Khoa học cơ bản vì sự phát 
triển bền vững 2022 - được Liên 
hợp quốc thông qua vào tháng 
1.2022. Trước đó, Hội đồng chủ 
trì đề án, do GS Trần Thanh Vân 
đồng chủ trì, đã trình lên Liên hợp 
quốc và UNESCO để công nhận hội 
nghị “Điện tử lượng tử Topo tương 
tác trực diện” là sự kiện khoa học 
đầu tiên trên toàn thế giới, được 
tổ chức tại TP Quy Nhơn. Sự kiện 
càng trở nên có ý nghĩa khi tại đây, 
ngọn đuốc khoa học đã được GS 
Duncan Haldane (nhà khoa học 
đoạt giải Nobel năm 2016) thắp 
sáng trên đài đuốc cạnh vườn 
Nobel ở ICISE trước sự chứng kiến 
của các nhà lãnh đạo, nhà khoa 
học và hàng trăm công chúng yêu 
khoa học. Điều này thể hiện tinh 
thần thượng tôn khoa học và qua 
đó lan tỏa tình yêu, ngọn lửa khoa 
học cho thế hệ trẻ.

Các chuỗi hội nghị còn tạo 
điều kiện cho các bạn trẻ của tỉnh 
được gặp gỡ các nhà khoa học 
hàng đầu thế giới, được mở rộng 
tầm mắt và tiếp xúc gần hơn với 
những thành tựu khoa học của 
nhân loại. Qua đó, giúp truyền 
cảm hứng cho các bạn trẻ tình 
yêu khoa học và hứng thú khám 
phá khoa học. Tại buổi nói chuyện 
khoa học và giao lưu về kiến thức 
vật lý cơ bản với các học sinh ưu 
tú trường chuyên, GS Đàm Thanh 
Sơn đã trả lời tất cả các câu hỏi 

u
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liên quan đến các pha Topo, những 
vấn đề nóng trong nghiên cứu vật 
lý hiện đại, chuyển pha giữa chất 
rắn và chất lỏng, cơ học lượng tử 
khi electron chuyển động trong 
từ trường... Những câu chuyện 
GS Đàm Thanh Sơn không chỉ là 
những chia sẻ về vật lý chuyên 
sâu, thời sự vật lý hiện đại mà còn 
là sự định hướng về quá trình tự 
học, tự nghiên cứu. Nhờ đó, tri thức 
được chuyển tải tới các bạn trẻ một 
cách sinh động, gần gũi, khuyến 
khích các em cảm thấy tự tin và 
hứng thú hơn trong việc theo đuổi 
nghiên cứu khoa học. 

Với câu hỏi rằng một học sinh 
đam mê vật lý nhưng không có 
một nền tảng toán học toán xuất 
sắc thì có cơ hội thành công trong 
nghiên cứu về vật lý không, GS 
Đàm Thanh Sơn cho rằng: Nếu hôm 
nay bạn học sinh đó chưa giỏi toán 
mà mê vật lý, thì bạn hãy tin là ngày 
mai bạn sẽ giỏi. Nếu đam mê và 
quyết tâm thì sẽ làm được, đừng 
từ bỏ. Em Đặng Lê Gia Hân, học 

sinh lớp 11 Trường THPT chuyên 
Hùng Vương - Gia Lai, thổ lộ: Bài 
nói chuyện của GS Đàm Thanh Sơn 
giúp tôi hiểu hơn về vật lý hiện đại, 
nhiều phạm trù mà trong sách giáo 
khoa chưa có và tôi chưa từng biết. 
Nó giúp tôi nhận thấy rằng khoa 
học trở nên gần gũi hơn khi được 
truyền tải thông qua con người với 
nhau và điều đó giúp tôi cảm thấy 
có cảm hứng về nghiên cứu vật 
lý sau khi nghe bài giảng của GS 
Sơn. Với GS Duncan Haldane, ông 
khuyên các bạn trẻ phải có sự tận 
tụy, theo đuổi ý tưởng của mình 
đến cùng. Trường hợp ý tưởng bị 
ai đó phản đối, thì cần đấu tranh 
để họ thấy được những cái mới lạ, 
hữu ích.

Không chỉ kết nối và lan tỏa, 
chuỗi các sự kiện khoa học còn là 
nơi để các nhà lãnh đạo, nhà khoa 
học tâm huyết đặt niềm tin và hy 
vọng. GS Trần Thanh Vân - Chủ tịch 
Hội Gặp gỡ Việt Nam, chia sẻ: “Đây 
là dịp để các nhà khoa học trên 
thế giới đến Việt Nam chia sẻ kiến 

u thức với những người trẻ yêu khoa 
học. Tôi hy vọng từ đây các ý tưởng 
khoa học mới sẽ được hình thành 
và lan rộng để tình yêu khoa học 
trong các bạn trẻ ngày một lớn 
hơn, trở thành nguồn tài nguyên 
quý giá của đất nước”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Phi Long phát biểu: Bình Định 
luôn xác định phát triển giáo dục 
là một trong những ưu tiên hàng 
đầu. Ngoài mục tiêu xây dựng Quy 
Nhơn là thành phố du lịch, Bình 
Định còn hướng đến xây dựng 
Quy Nhơn trở thành trung tâm 
phát triển khoa học đầu tiên của 
cả nước. Chuỗi hội thảo là nhịp cầu, 
cơ hội để các nhà khoa học quốc tế 
và Việt Nam, đặc biệt là sinh viên, 
nghiên cứu sinh có điều kiện gặp 
gỡ, trao đổi và cập nhật các kiến 
thức khoa học. Đó là động lực to 
lớn để các bạn trẻ phát triển thêm 
về tri thức cũng như gắn bó với 
niềm đam mê nghiên cứu khoa 
học.

KL

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ...
(Tiếp theo trang 1)

nghiệp và hỗ trợ kết nối cung cầu 
công nghệ

- Tổ chức điều tra, khảo sát về 
hiện trạng mô hình hoạt động, 
thiết bị, công nghệ và khả năng 
ứng dụng KH&CNcủa doanh 
nghiệp.

- Tổ chức điều tra, khảo sát, tính 
toán, đề xuất các giải pháp để tốc 
độ đổi mới công nghệ, thiết bị tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2021 - 2025, 
đạt từ 17 - 20%/năm.

- Tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu 
về hiện trạng công nghệ, việc ứng 
dụng KH&CN vào sản xuất và kinh 
doanh của doanh nghiệp; cơ sở dữ 
liệu về công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến và lực lượng chuyên gia 
công nghệ; phát triển cổng kết nối 
cung cầu công nghệ để tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
khai thác và sử dụng thông tin 
KH&CNmột cách có hiệu quả.

- Hỗ trợ tìm kiếm, khai thác 
thông tin về công nghệ tiên tiến. 
Hỗ trợ tư vấn hiệu quả cho các 

doanh nghiệp trong hoạt động 
chuyển giao, đổi mới công nghệ 
và ứng dụng kết quả KH&CNphục 
vụ  sản xuất, duy trì, phát triển.

- Hỗ trợ kết nối cung cầu công 
nghệ trong hoạt động chuyển giao 
công nghệ, kết nối dịch vụ, hỗ trợ 
kỹ thuật trong triển khai ứng dụng 
công nghệ, kết nối với thị trường 
và quảng bá sản phẩm tạo thành 
từ ứng dụng công nghệ.

3. Hỗ trợ hình thành, phát triển 
doanh nghiệp KH&CN

- Hỗ trợ tư vấn để doanh nghiệp 
tiếp cận với các chương trình 
KH&CN quốc gia về đổi mới công 
nghệ, Quỹ phát triển KH&CNquốc 
gia và các chương trình khác từ 
Trung ương.

- Hỗ trợ tư vấn ít nhất 10 doanh 
nghiệp có tiềm năng đăng ký 
thành lập, chuyển đổi thành doanh 
nghiệp KH&CN.

- Hỗ trợ doanh nghiệp khai 
thác cơ sở dữ liệu về sở hữu công 
nghiệp để ứng dụng vào sản xuất, 

kinh doanh.
- Tổ chức các chương trình tham 

quan, khảo sát thực tế và học tập 
kinh nghiệm từ các mô hình doanh 
nghiệp KH&CNthành công, tiêu 
biểu tại các tỉnh, thành phố trong 
cả nước.

4. Hỗ trợ các doanh nghiệp 
nâng cao năng lực nghiên cứu và 
ứng dụng KH&CN; thực hiện chuyển 
giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ

- Hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng lực nghiên cứu và ứng 
dụng KH&CN nhất là trong các lĩnh 
vực công nghệ thông tin và truyền 
thông, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 
mới trong lĩnh vực năng lượng 
tái tạo, công nghệ cao trong chế 
biến, bảo quản, công nghệ sinh 
học trong nông nghiệp, y dược. 
Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây 
dựng đề cương đề tài nghiên cứu 
khoa học, hỗ trợ kinh phí cho các 
đề tài của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ 10 - 15 doanh nghiệp 
ứng dụng các kết quả KH&CN vào 
sản xuất và kinh doanh; 05 - 10 
doanh nghiệp được thực hiện 
quảng bá sản phẩm, chuyển giao 
ứng dụng và đổi mới công nghệ 
theo quy định.

HH (Trích)
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Tài sản trí tuệ (hay còn gọi 
là sở hữu trí tuệ) đóng vai 
trò quan trọng trong việc 

phát triển nền kinh tế, có thể coi là 
một phương tiện đảm bảo sự phát 
triển bền vững của một quốc gia nói 
chung, của doanh nghiệp nói riêng. 
Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) đến 
năm 2030 được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt tại Quyết định số 
1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 với 
quan điểm chỉ đạo “Phát triển hệ 
thống SHTT đồng bộ, hiệu quả ở tất 
cả các khâu sáng tạo, xác lập, khai 
thác và bảo vệ, thực thi quyền SHTT, 
tạo môi trường khuyến khích đổi 
mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế, đưa SHTT trở thành 
công cụ quan trọng nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; 
Chính sách SHTT là một bộ phận 
không thể tách rời trong chiến 
lược, chính sách phát triển kinh tế, 
văn hóa, xã hội của quốc gia và các 
ngành, lĩnh vực”.

* Xin chào ThS Võ Cao Thị Mộng 
Hoài. Xin bà cho biết Bình Định 
đã làm những gì trong hoạt động 
quản lý nhà nước về tài sản trí tuệ 
thời gian qua?

- Trong những năm qua, Bình 
Định đã triển khai nhiều giải pháp 
về phát triển tài sản trí tuệ nhằm 
đưa hoạt động SHTT lan tỏa đến 
các tổ chức, cá nhân trong toàn 
tỉnh. Công tác hỗ trợ phát triển tài 
sản trí tuệ, xác lập quyền sở hữu 
trí tuệ đối với các sản phẩm đặc 
trưng, sản phẩm OCOP, xây dựng 
nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng 
nhận, chỉ dẫn địa lý đặc biệt được 
tỉnh quan tâm. Qua đó, giúp phát 
huy danh tiếng và uy tín của các 
sản phẩm, bảo hộ người sản xuất, 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
góp phần đưa SHTT trở thành công 
cụ thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính 
tới nay, Sở KH&CN Bình Định đã hỗ 
trợ cho 1.105 nhãn hiệu được Cục 
Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, 
trong đó có 44 nhãn hiệu tập thể 
và chứng nhận.

Năm 2020, Sở KH&CN Bình Định 
đã triển khai Dự án KH&CN hỗ trợ 
phát triển các sản phẩm đặc trưng 
tỉnh Bình Định và Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Định. 
Chúng tôi đã thực hiện hỗ trợ tư 
vấn và tra cứu thông tin phục vụ 

ThS VÕ CAO THỊ MỘNG HOÀI

Sở KH&CN Bình Định với vai trò 
cơ quan tham mưu UBND tỉnh quản 
lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã tích 
cực đẩy mạnh nhiều hoạt động hỗ 
trợ phát triển tài sản trí tuệ, góp phần 
tạo chuyển biến trong nhận thức của 
các cấp, các ngành và doanh nghiệp 
cũng như nâng cao hiệu quả quản 
lý nhà nước về tài sản trí tuệ. Phóng 
viên Bản tin KH&CN có cuộc trao đổi 
với Phó Giám đốc Sở KH&CN Bình 
Định Võ Cao Thị Mộng Hoài xung 
quanh nhiệm vụ này.

Đẩy mạnh hỗ trợ 
phát triển

TÀI SẢN TRÍ TUỆ

cho việc đánh giá khả năng đăng ký 
bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 
ra nước ngoài cho một số sản phẩm 
như: “Yến sào Bình Định”, “Gỗ mỹ 
nghệ Nhơn Hậu”. Chúng tôi còn 
hỗ trợ xây dựng hệ thống phát 
triển, quảng bá và thương mại 
cho các sản phẩm đặc trưng đã 
được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký nhãn hiệu, sản phẩm OCOP của 
tỉnh; đồng thời, tiến hành điều tra, 
khảo sát, đánh giá sơ bộ thực trạng 
tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản 
phẩm nông nghiệp có tiềm năng, 
các sản phẩm đã được công nhận 
OCOP trên địa bàn toàn tỉnh nhằm 
xây dựng thương hiệu và phát triển 
theo chuỗi giá trị các sản phẩm của 
tỉnh Bình Định.  

Song song đó, chúng tôi cũng 
tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
về quản trị tài sản trí tuệ cho doanh 

nghiệp. Ngoài ra, Sở KH&CN Bình 
Định phối hợp với Viện Khoa học 
sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) thiết lập 
và vận hành trạm IPPlatform (Nền 
tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công 
nghiệp) đặt tại Sở. Đây là Trạm 
IPPlatform đầu tiên tại Bình Định, 
cho phép người dùng tra cứu, cập 
nhật thông tin cũng như sử dụng 
các dịch vụ thông tin và hỗ trợ mua 
bán dịch vụ, đối tượng sở hữu công 
nghiệp và tài sản trí tuệ.

Từ thực tiễn trong thời gian qua 
cho thấy, hoạt động SHTT đóng vai 
trò tích cực trong việc nâng cao 
nhận thức của chính quyền, doanh 
nghiệp và người dân trong việc tạo 
lập, bảo vệ và khai thác tài sản trí 
tuệ, tăng sức cạnh tranh và giá trị 
sản phẩm.

* Bà có thể cho biết chi tiết hơn 
về Chương trình Phát triển tài sản u
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u
trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 
2025?

- Để triển khai có hiệu quả 
Chiến lược SHTT quốc gia đến năm 
2030,ngày 16/04/2021, UBND tỉnh 
đã ban hành Quyết định số 1389/
QĐ-UBND phê duyệt Chương trình 
Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu 
chung của Chương trình là nhằm 
tăng cường khả năng cạnh tranh 
của các sản phẩm và các dịch vụ 
của tỉnh thông qua việc hỗ trợ tạo 
lập, quản lý, bảo vệ và phát triển tài 
sản trí tuệ.Trong đó, ưu tiên hỗ trợ 
các sản phẩm lợi thế, có tiềm năng 
xuất khẩu, sản phẩm OCOP. Đồng 
thời, nâng cao nhận thức của các 
cá nhân, tổ chức, viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp 
về tạo lập, quản lý, bảo vệ và phát 
triển tài sản trí tuệ nhằm phát huy 
tính chủ động trong xây dựng, khai 
thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí 
tuệ; xây dựng ý thức tôn trọng và 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong 
cộng đồng, tiến tới hình thành văn 
hóa SHTT trong xã hội. 

Các mục tiêu cụ thể được đặt ra: 
Một là, phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao về SHTT và đổi mới 
sáng tạo thông qua các hoạt động 
tập huấn, tuyên truyền, đào tạo 
nâng cao nhận thức cho 500 người; 
Hỗ trợ, đào tạo chuyên sâu chuyên 
môn, nghiệp vụ về SHTT, quản trị 
tài sản trí tuệ cho 06 chuyên gia. 
Trong đó, hỗ trợ đào tạo ít nhất là 02 
chuyên gia thuộc doanh nghiệp có 
nhiều hoạt động nghiên cứu, phát 
triển. Hai là, hỗ trợ phát triển tài sản 
trí tuệ cho cá nhân, tổ chức trên 
địa bàn tỉnh gia tăng về số lượng 
và chất lượng. Trong đó, hỗ trợ tư 
vấn 100% nhu cầu của tổ chức, cá 
nhân về khai thác thông tin SHTT, 
thiết kế, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, 
kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/
giải pháp hữu ích. Hàng năm, lựa 
chọn, tư vấn và hỗ trợ cho 02 tổ 
chức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp ra nước ngoài. Thực 
hiện thủ tục đăng ký, bảo hộ và xác 
lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý cho 
ít nhất 01 sản phẩm của tỉnh. Hàng 
năm, lựa chọn hỗ trợ xây dựng hệ 
thống quản lý, phát triển, quảng 
bá và thương mại cho 02 sản phẩm 
đặc trưng đã được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu, sản phẩm 
OCOP của tỉnh. Hỗ trợ đăng ký xác 

lập quyền sở hữu công nghiệp cho 
ít nhất 05 sản phẩm sáng tạo, kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ có ý nghĩa thực tiễn 
đối với tỉnh, có khả năng thương 
mại hóa. Ba là, tăng cường năng 
lực và hiệu quả thực thi quyền sở 
hữu trí tuệ. Thúc đẩy công tác bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi 
trường kỹ thuật số.

* Sở KH&CN Bình Định đã đề ra 
những giải pháp gì để thực hiện 
hiệu quả Chương trình Phát triển 
tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian tới, thưa bà?

-Từ những mục tiêu đặt ra của 
Chương trình Phát triển tài sản trí 
tuệ trong giai đoạn 2021-2025, Sở 
KH&CN Bình Định đã đề ra một số 
giải pháp. Đó là tăng cường các hoạt 

động tạo ra tài sản trí tuệ; đẩy mạnh 
việc bảo hộ SHTT cho các sản phẩm 
OCOP, sản phẩm đặc thù của địa 
phương; nâng cao hiệu quả quản 
lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ 
dẫn địa lý, sản phẩm thuộc Chương 
trình OCOP gắn với mã số vùng 
trồng, an toàn thực phẩm, chứng 
nhận chất lượng và xác thực, truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm...

Song song đó, Sở đẩy mạnh phối 
hợp với các sở, ngành, địa phương 
đẩy mạnh hoạt động phát triển 
tài sản trí tuệ cho các cá nhân, tổ 
chức, doanh nghiệp theo yêu cầu; 
Giới thiệu, thông tin rộng rãi về các 
hoạt động phát triển tài sản trí tuệ 
trên địa bàn tỉnh đến các cá nhân, 

Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ được Sở KH&CN tập trung triển khai thời 
gian qua, góp phần phát huy danh tiếng và uy tín của nhiều sản phẩm.               Ảnh: TT                                                                                                  

Trạm IPPlatform do Sở KH&CN Bình Định vận hành góp phần hỗ trợ đắc lực công tác 
xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại Bình Định.                                      Ảnh: HH                                                                                                   

(Xem tiếp trang 12)
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Lịch sử, danh tiếng của mai 
vàng Bình Định

Bình Định không phải là địa 
phương duy nhất trồng mai, chơi 
mai, song không phải vô cớ mà mai 
vàng Bình Định vẫn được dân sành 
điệu yêu thích và khẳng định được 
uy tín, thương hiệu trên cả nước. 
Bình Định hiện là một trong những 
tỉnh phát triển nghề trồng mai lớn 
của cả nước, trong đó TX An Nhơn 
được xem là “thủ phủ” mai vàng của 
miền Trung. Nghề trồng mai vàng 
góp phần mang lại doanh thu cho 
các hộ trồng mai ở địa phương hàng 
trăm tỷ đồng mỗi năm. 

Mai vàng Bình Định nổi tiếng lâu 
đời với dáng thế cầu kỳ, nhiều chủng 
loại, nụ vàng to, lâu tàn. Mỗi cây mai 
vàng Bình Định được ví như một tác 
phẩm nghệ thuật điêu khắc với chất 
liệu là thân cây, cành, tán lá, hoa, gốc 
và rễ, tạo nên nét đặc thù riêng mà 

HỒNG HÀ
 

BẢO VỆ UY TÍN, 
Thương  hiệu  mai  vàng  Bình  Định

Từ lâu thương hiệu mai vàng Bình Định đã khẳng định được uy tín, chất lượng và có mặt khắp 
các vùng miền trong cả nước. Mai vàng Bình Định có những nét đặc thù rất khác biệt so với những 

nơi khác. Nhằm bảo vệ uy tín, thương hiệu và góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, Sở 
KH&CN Bình Định đang phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) triển khai đăng ký bảo hộ và quản 

lý chỉ dẫn địa lý cho mai vàng Bình Định.

không địa phương nào có được. Theo 
nghệ nhân Nguyễn Xuân Hà - Phó 
Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TX An 
Nhơn, Bình Định có nhiều giống mai 
vàng nhưng phổ biến nhất là giống 
mai giảo và cúc mai. Dù có nhiều 
địa phương trồng mai, nhưng mai 
vàng Bình Định sớm xây dựng được 
thương hiệu nhờ mai dáng long trực, 
dáng long huyền (thế rồng bay lên).
Tiếp đến là gốc cây (còn gọi là đế). 
Bộ đế phải to, vững chãi, và nổi lên 
trên mặt chậu, xù xì, nổi u, u nần. 
Thân cây cũng nổi xù xì, u cóc, lồi 
sẹo; uốn lượn, hình tròn, xoắn ốc đi 
lên ngay từ gốc. Cành có các chi lá 
ngang, nhánh chủ thẳng đứng; tán 
chi dạng bánh, tán lá ngang.

Nếu mai trồng ở Bình Định được 
các nhà vườn tạo dáng rất độc đáo, 
mai trồng ở nhiều nơi khác chủ yếu 
là mai lùm, phát triển tự nhiên. Ví như 
mai trồng ở Nam Bộ đều tạo dáng 

cho mai theo lùm, chủ yếu lấy cây 
cao lớn, tán rộng để khi trổ hoa sẽ 
cho nhiều hoa, nhìn sung mãn. Mai 
ở Đồng Tháp có dáng tự nhiên, mọc 
thẳng, hình tháp nón; gốc cây thẳng 
ngay từ gốc. Mai Phú Yên có dáng 
long, dáng trực nhưng gốc (đế) cây 
thẳng; thân không nổi xù xì; cành 
mọc tự nhiên; tán, chi đều đứng.
Ông Lê Văn Sáu, chủ vườn mai Sáu 
Hồng, ở xã Nhơn An, TX An Nhơn, 
chia sẻ: Cả cây mai Bình Định gần 
như không có cành nào đi thẳng và 
dài hơn 1 tấc. Chính vì thế, khi đến 
mùa lặt lá chờ trổ bông, có thể nhìn 
rõ các chi, cành của cây mai uốn lượn 
trông uyển chuyển, bay bổng giống 
như nghệ sĩ đang múa.

Có nhiều yếu tố tạo nên nét đặc 
thù riêng của mai vàng Bình Định, 
trước hết lànhờ phương thức và kinh 
nghiệm canh tác. Theo các nghệ 
nhân trồng mai vàng trong tỉnh, để u

Cây mai vàng Bình Định với dáng thế 
rồng bay lên                                      Ảnh: HH                                                                                                   
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Chính thức khánh thành

Nghệ nhân Nguyễn Xuân Hà giới thiệu một “cụ” mai vàng có đế to, xù xì, nổi trên 
mặt chậu.                                                                                                                                               Ảnh: HH                                                                                                   

u
tạo ra được một cây mai đẹp, gốc to, 
ưng ý thì rất kỳ công và mất nhiều 
thời gian. Bắt đầu từ việc thu thập 
hạt mai chín già từ cây mai mẹ để lấy 
hạt, rồi gieo hạt, tách trồng vào chậu. 
Đất trồng mai là hỗn hợp đất phù sa 
đặc trưng của địa phương cộng với 
xơ dừa, tro trấu giúp đất tơi xốp, thoát 
nước tốt. Cây con trồng sau 7-8 tháng 
là bắt đầu uốn cành, tạo dáng liên tục 
để đảm bảo dáng thanh thoát, tròn 
tán và khi trổ hoa sẽ ra đều từ dưới lên 
đến chóp cây. Cách tạo dáng mang 
nét đặc trưng riêng của Bình Định, 
đó chính là dùng nọc tre và lạc tre để 
uốn cành và định hình. Nó còn nằm 
ở kỹ thuật chăm sóc bộ đế, tạo u sần 
bằng cách làm chậm quá trình sinh 
trưởng của cây. Cây mỗi năm được 
thay chậu một lần để phơi dần bộ 
rễ, tạo đế vững chãi.

Ngoài yếu tố con người, mai 
vàng Bình Định còn có mối liên hệ 
với điều kiện tự nhiên, sinh thái của 
địa phương. Bình Định là tỉnh duyên 
hải Nam Trung Bộ, khí hậu có tính chất 
nhiệt đới ẩm, gió mùa rất thích hợp 
cho cây trồng nhiệt đới nói chung 
và cho cây mai vàng nói riêng. Theo 
nhận định của nhiều người chơi mai, 
mai vàng truyền thống của Bình Định 
rất khó sống ở các vùng đất khác, có lẽ 
một phần do kỹ thuật chăm sóc công 
phu, phần do cây được trồng từ nhỏ 
nên đã quen với điều kiện khí hậu, thổ 
nhưỡng của địa phương. Chính vì việc 
trồng mai vàng truyền thống Bình 
Định gặp nhiều khó khăn nên nhiều 
nhà vườn ở các địa phương khác từ 
chối nhận mai Bình Định về chăm sóc, 
bởi vì chăm sóc cây mai vàng Bình 
Định rất tốn công sức để thuần hóa.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Để giúp người sản xuất, kinh 

doanh mai vàng trong tỉnh đạt hiệu 
quả kinh tế cao, đồng thời tăng khả 
năng nhận biết bảo vệ danh tiếng 
cho sản phẩm, tỉnh Bình Định đã lên 
kế hoạch đăng ký và phát triển chỉ 
dẫn địa lý cho mai vàng Bình Ðịnh. 
Sở KH&CN Bình Định đang trình Bộ 
KH&CN phê duyệt nhiệm vụ “Đăng 
ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm mai vàng của tỉnh Bình 
Định”. Nhiệm vụ thuộc Chương trình 
phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 
do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ là 
xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm 
2 giống mai giảo và cúc mai của tỉnh 
Bình Định; xây dựng hệ thống văn 

bản quản lý và các công cụ phục 
vụ công tác quản lý, khai thác và 
quảng bá sản phẩm mai vàng tỉnh 
Bình Định được bảo hộ; xây dựng 
hệ thống nhận diện, giới thiệu sản 
phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và 
hỗ trợ thử nghiệm các mô hình quản 
lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai 
vàng…

Cho tới nay, Sở KH&CN Bình Định 
đã tổ chức các cuộc hội thảo góp ý để 
hoàn thiện báo cáo cơ sở khoa học, 
bản mô tả, hồ sơ đăng ký chỉ dẫn 
địa lý sản phẩm mai vàng Bình Định; 
hoàn thiện các quy định, quy trình 
kỹ thuật; hoàn thiện hệ thống nhận 
diện và công cụ quảng bá truyền 
thông, giới thiệu sản phẩm; hoàn 
thiện quy chế quản lý và sử dụng 
chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai vàng 
Bình Định. Tại các cuộc hội thảo - có 
sự tham gia của đại diện các sở ban 
ngành, các nghệ nhân và người yêu 
cây cảnh trong tỉnh, các đại biểu đã 
thảo luận và làm rõ những yếu tố tạo 
nên nét đặc thù riêng của mai vàng 
Bình Định, chủ yếu nằm ở điều kiện 
tự nhiên, sinh thái cũng như phương 
thức và kinh nghiệm canh tác của 
địa phương.

ThS Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN Bình Định, chủ 
nhiệm nhiệm vụ, cho biết: Qua ý kiến 
góp ý của các đại biểu, nghệ nhân, 
chúng tôi sẽ tập trung chỉnh sửa, 
hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ và 
quản lý chỉ dẫn địa lý sản phẩm mai 
vàng Bình Định để trình Cục Sở hữu 
trí tuệ xem xét, quyết định. 

Có thể nói, nhiệm vụ bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý cho mai vàng Bình Định 
nếu được thực hiện thành công sẽ 
giúp sản phẩm mai vàng Bình Định 
có giá trị và được bảo vệ tốt hơn khi 
đưa ra thị trường. Chỉ dẫn địa lý giống 
như giấy thông hành cho sản phẩm. 
Khi mai vàng Bình Định được gắn chỉ 
dẫn, có thể thông thương đến mọi 
thị trường trong nước, kể cả quốc 
tế. Qua đó, các cơ quan chức năng 
và người tiêu dùng có thể truy xuất 
nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm. 
Thuận lợi hơn, một khi sản phẩm 
có gắn chỉ dẫn địa lý sẽ giúp người 
tiêu dùng dễ nhận biết và phân biệt 
được mai vàng của Bình Định với mai 
được trồng từ các vùng khác. Hơn 
hết, việc đăng ký bảo hộ giúp mang 
lại tác động tích cực đối với người 
dân trong việc giữ gìn và phát triển 
giá trị văn hóa truyền thống của địa 
phương, bảo vệ uy tín và danh tiếng 
sản phẩm các làng nghề trồng mai 
vàng của tỉnh, tạo thêm việc làm cho 
lao động địa phương.

“Việc đăng ký bảo hộ và quản 
lý chỉ dẫn địa lý cho mai vàng Bình 
Định là nhằm bảo vệ uy tín, thương 
hiệu và góp phần nâng cao sức 
cạnh tranh của sản phẩm. Đây cũng 
là cơ sở để tỉnh đầu tư, phát triển 
cây mai vàng theo chuỗi giá trị, gắn 
sản phẩm với vùng địa danh để 
phát triển du lịch, góp phần nâng 
cao thu nhập, cải thiện đời sống 
cho người trồng mai. Hơn hết, tiến 
tới xuất khẩu mai vàng Bình Định 
sang thị trường quốc tế” - bà Hoài 
nhấn mạnh. 

HH
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Từ đầu năm đến nay, Trung 
tâm Thông tin - Ứng dụng 
KH&CN Bình Định (gọi tắt 

là Trung tâm) đã đẩy mạnh triển 
khai các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và 
chuyển giao công nghệ cho các cơ 
sở có nhu cầu. Đồng thời, Trung tâm 
cũng duy trì và thúc đẩy hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ 
năm 2022, Trung tâm đã đăng ký 
chủ trì thực hiện 03 dự án cấp Nhà 
nước và 03 đề tài cấp tỉnh và đạt 

Đẩy mạnh nghiên cứu,
ứng dụng, chuyển giao

KHÁNH LINH 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN Bình Định là đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở KH&CN Bình Định, có chức 
năng nghiên cứu, lựa chọn các tiến bộ KH&CN để chuyển giao, 

ứng dụng vào thực tiễn đời sống và sản xuất; thực hiện nhiệm vụ 
thông tin, thống kê, dịch vụ KH&CN phục vụ công tác quản lý nhà 

nước của ngành và nhu cầu của xã hội.

KH&CN

Các sản phẩm được tạo ra từ nấm Đông trùng hạ thảo như: Nấm sấy khô, rượu, thuốc 
viên hoàn… được nhiều khách hàng quan tâm và tin dùng                                     Ảnh: HH                                                                                                   

được một số kết quả ban đầu. Trong 
đó, với dự án thuộc Chương trình 
Nông thôn miền núi “Ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ 
xây dựng mô hình xử lý chất thải 
chăn nuôi thành phân bón hữu 
cơ vi sinh góp phần giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường trong chăn nuôi 
và phục vụ nông nghiệp sạch tại 
Bình Định”, Trung tâm đã hoàn 
thành tiếp nhận chuyển giao đợt 
1 quy trình kỹ thuật sản xuất chế 
phẩm sinh học từ Viện Môi trường 
Nông nghiệp (Viện Khoa học nông 
nghiệp Việt Nam). Trung tâm cũng 

đang phối hợp với đơn vị chuyển 
giao công nghệ khảo sát địa điểm 
triển khai nội dung sản xuất phân 
bón hữu cơ vi sinh. Với dự án: “Đăng 
ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý 
cho sản phẩm Mai vàng của tỉnh 
Bình Định” thuộc Chương trình phát 
triển Tài sản trí tuệ năm 2030, Trung 
tâm đã tổ chức hội thảo triển khai 
dự án; điều tra, khảo sát đánh giá 
hiện trạng trồng và kinh doanh sản 
phẩm đánh giá mức độ tín nhiệm 
của người tiêu dùng; điều tra, khảo 
sát lấy mẫu đất trồng mai vàng 
tại Bình Định và vùng đối chứng; 
nghiên cứu và so sánh tính chất đặc 
thù tại các vùng trồng mai tại Bình 
Định và các địa phương lân cận; 
tổ chức hội thảo khoa học nhằm 
đánh giá phân tích tính chất đặc thù 
cảm quan của sản phẩm; xây dựng 
bản đồ xác định vùng chỉ dẫn địa 
lý... Đây là dự án có ý nghĩa quan 
trọng trong giai đoạn hiện nay, 
giúp người sản xuất, kinh doanh 
mai vàng truyền thống ở Bình Định 
đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời 
tăng khả năng nhận biết để bảo vệ 
danh tiếng cho sản phẩm. Trong khi 
đó, đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện 
quy trình công nghệ sản xuất giống, 
nuôi trồng và chế biến một số sản 
phẩm nấm Đông trùng hạ thảo 
(Cordyceps militaris) tại tỉnh Bình 
Định” đã được Hội đồng KH&CN 
chuyên ngành tỉnh nghiệm thu 
cuối tháng 6 vừa qua. Đề tài được 
Hội đồng đánh giá cao vì đã tạo 
ra được sản phẩm cụ thể từ nấm 
Đông trùng hạ thảo như: Nấm sấy 
khô, rượu, thuốc viên hoàn… Sản 
phẩm của đề tài nghiên cứu tạo ra 
có chất lượng, có khả năng chuyển 
giao và nhân rộng. Hiện Trung tâm 
đang hoàn tất hồ sơ thanh lý đề tài.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 
nay, Trung tâm cũng đẩy mạnh triển 
khai các nhiệm vụ thường xuyên 
theo chức năng và nhiệm vụ cấp 
cơ sở được giao trong năm 2022, 
với các kết quả như: Hoàn tất công 
tác nghiệm thu các nhiệm vụ được 
giao năm 2021 theo kế hoạch của 
Sở KH&CN Bình Định, xây dựng 
thuyết minh và dự toán kinh phí 
các nhiệm vụ năm 2022. Trong đó, 
Trung tâm đã phân lập phục tráng 
lại một số giống nấm ăn và nấm 
dược liệu: nấm Linh chi (giống 
hồng chi: Ganoderma lucidum), 
nấm Sò (giống sò xám: Pleurotus u
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Trung tâm Thông tin - Ứng dụng KH&CN ứng dụng công nghệ sinh học, nhất là nuôi 
cấy mô để chọn tạo, sản xuất nhiều giống cây trồng được thị trường ưa chuộng.      
Ảnh: HH                                                                                                   

u ostreatus), nấm Sữa (Calocybe 
indica). Đánh giá hoạt tính các 
chủng vi sinh vật: Trichoderma 
sp, Saccharomyces cerevisiae, 
Lactobacillus acidophylus và 
Bacillus spp. Chăm sóc vườn đầu 
dòng và phục vụ vào mẫu một số 
đối tượng bảo tồn: Keo lai (Acacia 
auriculiformis mangium): giống 
BV75, AH1; Bạch đàn U6 (Eucalyptus 
urophylla)… Trung tâm cũng đang 
đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ: 
Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và 
đổi mới công nghệ; Hỗ trợ Phát 
triển thị trường KH&CN trên địa 
bàn tỉnh Bình Định; Hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 
Bình Định; Ứng dụng công nghệ 
thông tin hỗ trợ truy xuất nguồn 
gốc cho một số sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh Bình Định; Chuẩn hóa, đào 
tạo nhân lực để hình thành phòng 
thí nghiệm công nghệ sinh học lĩnh 
vực nông nghiệp, y dược...

Trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, Trung tâm đã sản 
xuất được gần 16.000 phôi nấm các 
loại, làm đầu mối cung cấp giống 
nấm cho nhiều đơn vị sản xuất 
phôi trong, ngoài tỉnh; sản xuất thử 
nghiệm một số giống nấm mới như: 
ngọc châm, đùi gà nhằm mở rộng 
chủng loại nấm phát triển trên thị 
trường tỉnh; đẩy mạnh công tác 
sản xuất các sản phẩm nước uống 
đóng chai WA 4.0 và rượu Hoàng 
đế Quang Trung; đẩy mạnh sản 
xuất các loại giống cây trồng bằng 
phương pháp nuôi cấy mô đang 
được thị trường ưa chuộng, trong 
đó đã sản xuất và cung cấp ra thị 
trường hơn 50 ngàn cây giống bạch 
đàn, keo; sản xuất và cung cấp ra 

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN... 
(Tiếp theo trang 8)

thị trường hơn 1.000 lít chế phẩm 
sinh học các loại như: Chế phẩm 
xử lý mùi hôi BIDI - IMO; Chế phẩm 
phục vụ nuôi trồng thủy sản: BIDI-
QUA và BIDI-AGRI; chế phẩm xử lý 
chất thải hữu cơ, chất thải chăn nuôi 
BIDI-MICOM. 

Đối với hoạt động tư vấn dịch 
vụ KH&CN, Trung tâm đã thực hiện 
thủ tục cấp văn bằng bảo hộ cho 
các nhãn hiệu heo Hoài Ân, gà ta 
thả vườn Hoài Ân; ký kết thực hiện 
2 hợp đồng tư vấn đăng ký nhãn 
hiệu, 1 hợp đồng tư vấn đăng ký 
kiểu dáng công nghiệp; xây dựng 
mô hình chứng nhận rau VietGAP 
cho huyện Phù Mỹ...

Những kết quả đạt được của 
Trung tâm Thông tin - Ứng dụng 
KH&CN Bình Định thời gian qua đã 
góp phần tích cực trong việc ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ, và 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương; đồng thời, nâng cao năng 
lực và mang lại thu nhập ổn định 
cho người lao động của Trung tâm.

Bà Phan Thị Bích Hạnh, Giám 
đốc Trung tâm Thông tin - Ứng 
dụng KH&CN Bình Định cho biết: 
Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm, 
Trung tâm dự kiến sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
cũng như hoạt động thường xuyên 
và tư vấn dịch vụ. Trong đó, tăng 
cường sản xuất một số giống nấm, 
giống cây nuôi cấy mô và các chế 
phẩm sinh học theo đơn đặt hàng 
nhằm tăng nguồn thu; triển khai 
thực hiện các hợp đồng đã ký kết, 
hoàn thiện các thủ tục các nhãn 
hiệu đã đăng ký để được cấp văn 
bằng bảo hộ; triển khai các hoạt 
động thương mại hóa và quảng bá 
giới thiệu sản phẩm của Trung tâm...

KL

tổ chức nghiên cứu, viện, trường và 
doanh nghiệp; Tạo điều kiện cho 
các nhân sự đã đề xuất được tham 
dự các khóa đào tạo chuyên sâu về 
SHTT, quản trị tài sản trí tuệ; Tuyên 
truyền, vận động các cá nhân, tổ 
chức nghiên cứu, viện, trường và 
doanh nghiệp quan tâm hơn nữa 
về việc đăng ký xác lập quyền Sở 
hữu công nghiệp đối với các tài sản 

trí tuệ của cá nhân, đơn vị để được 
nhà nước bảo hộ đảm bảo quyền 
lợi trong quá trình cạnh tranh đồng 
thời làm tăng giá trị của đơn vị, thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo 
phát triển.

Mặt khác, trong thời gian tới, 
chúng tôi sẽ đẩy mạnh hỗ trợ 
đăng ký xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp cho sản phẩm sáng tạo từ 

các Cuộc thi sáng tạo trên địa bàn 
tỉnh như: Hội thi sáng tạo kỹ thuật, 
Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh 
thiếu niên, nhi đồng, Hội thi sáng 
tạo nhà nông... Đây là giải pháp 
quan trọng nhằm thực thực hiện 
mục tiêu: “Hỗ trợ đăng ký xác lập 
quyền sở hữu công nghiệp cho ít 
nhất 05 sản phẩm sáng tạo, kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ có ý nghĩa thực tiễn đối 
với tỉnh, có khả năng thương mại 
hóa” theo quyết định số 1389/ QĐ-
UBND ngày 16/4/2021.

* Xin cảm ơn bà!
HỒNG HÀ (Thực hiện)
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Kỷ lục về số lượng giải pháp 
tham gia

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu 
niên, nhi đồng tỉnh Bình Định 
do UBND tỉnh Bình Định tổ chức 
định kỳ hàng năm và do các cơ 
quan, đơn vị thực hiện, gồm: Liên 
hiệp các Hội KH&KT Bình Định, Sở 
KH&CN Bình Định, Sở GD&ĐT Bình 
Định, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 
Bình Định. 

Năm nay, cuộc thi lần đầu tiên 
có tới 72 giải pháp tham gia, đông 
nhất từ trước tới nay. Khởi động 
vào năm 2013, cuộc thi chỉ có 4 giải 
pháp tham dự, đều là những mô 
hình, giải pháp đơn giản. Đến năm 
2022, cuộc thi đã thu hút được 72 
giải pháp, trải đều trên 5 lĩnh vực 
dự thi gồm: Đồ dùng dành cho học 
tập (11 giải pháp); phần mềm tin 
học (4 giải pháp); sản phẩm thân 
thiện môi trường (20 giải pháp); 
các dụng cụ sinh hoạt gia đình 
và đồ chơi trẻ em (9 giải pháp); 
kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí 
hậu, bảo vệ môi trường và phát 
triển kinh tế (28 giải pháp).

Đặc biệt, cuộc thi đã trở thành 
sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo 
học sinh từ cấp tiểu học đến trung 
học phổ thông tham gia nghiên 
cứu khoa học, sáng tạo. Năm nay, 
số lượng giải pháp của học sinh 
dưới 10 tuổi tham gia nhiều hơn. 
Ngoài ra, cuộc thi có sự tham gia 
lần đầu tiên của Trường Cao đẳng 
kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn. 
Điều này cho thấy cuộc thi đã tạo 
được sức lan tỏa lớn, trở thành 
sân chơi bổ ích, giúp khơi dậy 
tiềm năng và tư duy sáng tạo của 
thanh thiếu niên, nhi đồng trên 
địa bàn tỉnh.

Lần đầu tiên đến với sân chơi 
khoa học dành cho thanh thiếu 
niên này, em Nguyễn Trần Duy 
Khoa, học sinh lớp 6A6, Trường 
THCS Võ Xán, huyện Tây Sơn rụt 
rè chia sẻ: Em rất thích cuộc thi vì 
đó là nơi để học sinh chúng em có 
thể thể hiện ý tưởng sáng tạo của 
mình và qua đó học được nhiều 
điều mới mẻ, bổ ích. Tham gia cuộc 
thi với giải pháp: “Tái hiện và lập 
trình hệ thống bảo tàng quân đội 
khoa học với các thiết bị xử lý tự 
động, cùng mô hình chú robot dọn 
dẹp môi trường để nâng cao ý thức 

LAN TỎA CUỘC THI 
SÁNG TẠO THANH 

THIẾU NIÊN, 
NHI ĐỒNG TỈNH 

KHÁNH LINH

So với những năm trước, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 
đồng tỉnh Bình Định lần thứ IX - năm 2022 không chỉ gia tăng số 

lượng giải pháp mà còn thu hút nhiều thành phần tham gia dự thi 
hơn. Các giải pháp dự thi cũng đa dạng và sát thực tế hơn. Cuộc thi 
bước đầu đã khơi dậy được tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo 

của thanh thiếu niên, nhi đồng; đồng thời, giúp các em trau dồi kiến 
thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo.

Ban Tổ chức cuộc thi đã mời 52 giám khảo là các chuyên gia, các giáo viên có chuyên 
môn phù hợp để chấm thi. Mỗi giải pháp do 2 giám khảo có chuyên môn phù hợp 
đánh giá.                                                                                                                                                  Ảnh: HH                                                                                                   

bảo vệ môi trường của du khách 
tham quan”, em muốn gởi tới mọi 
người, nhất là các bạn trẻ, rằng: 
Chúng ta hãy cùng chung tay bảo 
vệ môi trường để môi trường sống 
của chúng ta ngày càng xanh, sạch, 
đẹp hơn.

Giải pháp đa dạng, sát thực 
tiễn

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch 
Liên hiệp các hội KHKT Bình Định, 

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhận 
xét: Các giải pháp dự thi năm nay 
đa dạng hơn và chia đều thành 5 
lĩnh vực dự thi, tức là lĩnh vực nào 
cũng có giải pháp tham dự. Những 
lĩnh vực thu hút đông giải pháp 
tham gia nhất là môi trường, đồ 
dùng dạy học, các sản phẩm liên 
quan đến đời sống.

Có thể kể đến một số giải pháp 
nổi bật như: Máy thái rau, cỏ thông u
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minh của học sinh Trường THCS 
Nhơn Thọ (TX An Nhơn); Thiết bị 
lọc nước ngầm nhiễm phèn của 
học sinh Trường THCS Phước Hiệp 
(huyện Tuy Phước); Hệ thống nước 
tưới tự động cảm ứng môi trường 
sử dụng năng lượng mặt trời của 
học sinh Trường THCS Ngô Mây 
(TP Quy Nhơn); Ứng dụng xử lý 
ảnh trong điều khiển giám sát hệ 
thống đèn giao thông của sinh 
viên Trường CĐ Kỹ thuật Công 
nghệ Quy Nhơn; Vệ sinh nước cho 
giếng đào nông thôn tại huyện 
Vĩnh Thạnh bằng hệ thống thiết 
bị điều khiển từ xa của học sinh 
Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
THCS&THPT Vĩnh Thạnh…

Xuất phát từ nhu cầu thực tế 
sản xuất ở địa phương, hai em Bùi 
Thị Thu Hằng và Trương Xuân Tấn 
(học sinh lớp 8A1, Trường THCS 
Tam Quan Bắc, TX Hoài Nhơn) đã 
nảy ra ý tưởng làm máy bóc vỏ các 
loại đậu giúp giảm sức lao động 
cho người nông dân. Em Trương 
Xuân Tấn chia sẻ: Trong quá trình 
trồng, thu hoạch và chế biến các 
loại đậu hiện nay, công đoạn làm 
vỏ tốn nhiều thời gian và khá vất 
vả. Với chiếc máy bóc vỏ, làm sạch 
và định lượng các loại đậu này, 
người dân chỉ cần đổ đậu vào máy, 
máy sẽ tự động tách vỏ trong vòng 
vài phút, giúp giảm đáng kể thời 
gian và sức lao động. Hiện ở địa 
phương nơi em sống vẫn chưa có 
máy này nên em hy vọng giải pháp 
có thể được nhân rộng để giúp đỡ 

u

Giải pháp máy bóc vỏ, làm sạch và định lượng các loại đậu của học sinh Trường THCS 
Tam Quan Bắc (TX Hoài Nhơn).                                                                                                      Ảnh: HH                                                                                                   

Giải pháp tái hiện và lập trình hệ thống bảo tàng quân đội khoa học với các thiết bị 
xử lý tự động, cùng mô hình robot dọn dẹp môi trường của học sinh Trường THCS Võ 
Xán (huyện Tây Sơn)                                                                                                                                             Ảnh: HH                                                                                                    

nhiều người hơn trong lao động 
sản xuất.

Tương tự, hai em Trương Lan 
Nhi và Lê Tấn Hữu (học sinh lớp 
9A1, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, 
huyện Hoài Ân) có ý tưởng thiết 
kế robot cứu nạn người có nguy 
cơ bị đuối nước. Em Lê Tấn Hữu 
cho biết: Ý tưởng xuất phát từ việc 
chứng kiến cảnh người dân khốn 
đốn chạy lũ, nhiều nơi khu dân cư 
bị cô lập, nguy cơ đuối nước cao. 
Robot chúng em thiết kế nặng 
8kg, có thể mang được một áo 
phao, hoặc phao cứu sinh, bình 
nước nóng và cả 500 gam thức ăn 
nhanh có thể tiếp cận mọi vị trí 
ở vùng ngập nước để hỗ trợ, ứng 
cứu người dân vùng lũ tàn phá 
nặng nề.

Nhằm giúp học sinh thuận 

lợi tra cứu thông tin và hứng thú 
hơn khi học môn Sinh học, hai em 
Nguyễn Thục Nguyên và Đoàn Thị 
Trà, học sinh lớp 10 Trường THPT 
chuyên Chu Văn An (TX Hoài Nhơn) 
đã tạo ra cuốn sách sinh học. Đó 
là 2 phần mềm cài sẵn trong điện 
thoại thông minh, ứng dụng công 
nghệ thực tế ảo tăng cường (AR). 
Khi tra cứu vào phần mềm, các mô 
hình, kiến thức trong mỗi bài học 
sẽ được minh họa bằng hình ảnh 
3D kèm theo các video giới thiệu 
và video bài giảng. Nhờ đó, giúp 
học sinh chủ động trong việc tìm 
hiểu và tự học. Hiện, hai em đang 
ấp ủ dự định ứng dụng công nghệ 
AR để tạo các sản phẩm sách cho 
nhiều môn học khác nhau, như: 
Hóa học, Vật lý, Toán học…

Điểm sáng Hoài Nhơn
TX Hoài Nhơn là địa phương 

luôn có số lượng giải pháp dự thi 
cũng như đạt giải đông nhất tỉnh. 
Năm nay, trong số 44 giải thưởng 
tại cuộc thi, học sinh TX Hoài Nhơn 
đã giành được gần một nửa với 21 
giải thưởng, bao gồm: 2 giải nhất, 6 
giải nhì, 4 giải ba và 9 giải khuyến 
khích.Thành tích dẫn đầu này đã 
được TX Hoài Nhơn duy trì suốt 
nhiều mùa giải qua.

Điểm chung các giải pháp 
tham gia cuộc thi của học sinh TX 
Hoài Nhơn đó là tính sáng tạo và 
gần gũi với đời sống hàng ngày. 
Có thể thấy qua một số giải pháp 
tham gia thi năm nay như: “Sổ tay 
từ điển Hán - Việt” của học sinh 
Trường THPT chuyên Chu Văn An; u
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u “Máy bóc vỏ, làm sạch và định 
lượng các loại đậu” của học sinh 
Trường THCS Tam Quan Bắc; “Bảng 
trắc nghiệm đa năng” của học sinh 
Trường Tiểu học số 2 Hoài Đức; “Hệ 
thống cảnh báo tự động kiểm soát 
phòng chống dịch” của học sinh 
Trường THCS Hoài Xuân; “Mô hình 
máy phơi, giê và thu gom nông sản 
đa năng” của học sinh Trường THCS 
Hoài Sơn; “Máy rửa nông sản” của 
học sinh Trường THCS Hoài Thanh; 
“Máy nghiền thái thức ăn cho gia 
súc gia cầm” của học sinh Trường 
THCS Tam Quan…

Kết quả đó của TX Hoài Nhơn 
một phần nhờ sự quan tâm của 
lãnh đạo thị xã, đặc biệt là Phòng 
GD&ĐT thị xã trong việc khuyến 
khích và động viên phong trào 
học sinh sáng tạo KHKT. Hằng 
năm, Phòng GD&ĐT thị xã thường 
xuyên tổ chức Cuộc thi KHKT dành 
cho học sinh của thị xã. Những đề 
tài, giải pháp sáng tạo, có tính ứng 
dụng cao sẽ được hỗ trợ, tư vấn 
để hoàn thiện, nâng cấp. Các giải 
pháp, sản phẩm trước khi tham 

dự cuộc thi cấp tỉnh sẽ được tổ tư 
vấn của phòng GD&ĐT hướng dẫn 
bổ sung hoàn thiện và thẩm định 
chất lượng.

Bà Nguyễn Thị Hoài Anh, 
Trưởng Phòng GD&ĐT TX Hoài 
Nhơn, chia sẻ: “Hai năm qua, Hội 
đồng KH&CN thị xã đã quan tâm, 
hỗ trợ cho ngành GD&ĐT 40 triệu 
đồng mỗi năm. Kinh phí này chúng 
tôi ưu tiên đầu tư vào sản phẩm 
đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh và 
giải pháp được chọn dự thi cấp 
quốc gia”.

Lan tỏa phong trào sáng tạo
Có thể nói một trong những 

yếu tố góp phần làm nên sự thành 
công của cuộc thi năm nay là nhờ 
công tác tuyên truyền, quảng bá, 
đưa cuộc thi đến với nhiều địa bàn, 
trường học. TS Nguyễn Thị Tố Trân, 
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Trưởng 
Ban giám khảo của cuộc thi, khẳng 
định: Dù bị gián đoạn trong 2 năm 
do dịch Covid-19, song cuộc thi 
vẫn thu hút số lượng giải pháp 
tham gia khá đông. Kết quả trên 
là nhờ sự quan tâm, đầu tư của các 

đơn vị; sự hỗ trợ nhiệt tình của các 
thầy, cô giáo; hơn hết là sự say mê, 
thích thú của học sinh trong việc 
tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo khoa 
học. Có thể nói đây là một điểm 
nhấn của cuộc thi năm nay.

Dù vậy, số lượng các đơn vị 
đến từ các huyện miền núi tham 
gia cuộc thi vẫn còn ít. Ông Lê Văn 
Tâm cho biết: Thời gian đến, Ban 
tổ chức cuộc thi sẽ phối hợp với 
địa phương để đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động các cơ sở giáo 
dục quan tâm chỉ đạo, khuyến 
khích các trường tạo điều kiện để 
học sinh theo đuổi niềm đam mê 
sáng tạo khoa học, đặc biệt là hỗ 
trợ các ý tưởng, mô hình, sáng kiến 
do học sinh đề đạt.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức 
cuộc thi sẽ lựa chọn các giải pháp 
xuất sắc để trao giải thưởng vào 
tháng 8.2022; đồng thời, lựa chọn 
các giải pháp có tiềm năng để gửi 
dự thi Cuộc thi Sáng tạo thanh 
thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 
lần thứ XVIII.

KL

Trường hè Khoa học Việt 
Nam lần thứ 9 - năm 2022 
với chủ đề “Câu chuyện 

cuộc đời” đã chính thức khai mạc 
tại Trung tâm Quốc tế Khoa học 
và Giáo dục liên ngành (ICISE - TP 
Quy Nhơn) sáng 2.8. Sự kiện thu 
hút gần 150 học viên - chủ yếu là 
học sinh, sinh viên yêu khoa học, 
được tuyển chọn trong số hơn 700 
hồ sơ ứng tuyển trên toàn quốc.

Trong 4 ngày, học viên tham gia 
Trường hè Khoa học Việt Nam được 
cung cấp các kiến thức khoa học 
về công nghệ chuỗi khối, xe tự lái, 
năng lượng tái tạo, di sản số; được 
học tập các phương pháp nghiên 
cứu khoa học và các bài học thực 
tiễn từ những lĩnh vực khác thuộc 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội 
và nhân văn; kinh nghiệm hữu ích 
trong tìm kiếm và giành được học 
bổng vào các cơ sở đào tạo có uy 

Học sinh tham gia Trường hè Khoa học Việt Nam chụp ảnh chung với các đại biểu. 
Ảnh: ICISE

GẦN 150 HỌC VIÊN THAM GIA TRƯỜNG HÈ 
KHOA HỌC VIỆT NAM NĂM 2022

tín, phù hợp năng lực và sở trường 
của bản thân.

Trường hè cũng là dịp để học 
viên và giảng viên lắng nghe “câu 
chuyện cuộc đời” của nhau, truyền 
cảm hứng, kết nối và hỗ trợ nhau 

trong hành trình nghiên cứu khoa 
học. Đây là tiền đề bồi dưỡng 
và xây dựng mạng lưới các nhà 
nghiên cứu trẻ trình độ cao trong 
và ngoài nước.

KHÁNH LINH
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lĩnh vực bảo tàng
NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG KHCN

Cuối năm 2021, Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt 
Chương trình số hóa di 

sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 
2021-2030. Chương trình hướng 
tới mục tiêu xây dựng hệ thống 
cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản 
văn hóa trên nền tảng công nghệ 
số để phục vụ công tác lưu trữ, 
quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai 
thác, quảng bá di sản, thúc đẩy 
phát triển du lịch bền vững. 

Nhằm cụ thể hóa Chương trình, 
UBND tỉnh Bình Định đã ban hành 
kế hoạch thực hiện Chương trình 
số hóa Di sản văn hóa Việt Nam 
giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn 
tỉnh. Một trong những mục tiêu 
cụ thể là 100% các di sản văn hóa 
vật thể, phi vật thể và di sản tư 
liệu được UNESCO ghi danh, các 
bảo vật quốc gia, các di sản văn 
hóa phi vật thể quốc gia được số 
hóa và ứng dụng trên các nền tảng 
số. Ngoài ra, người làm công tác 
chuyên môn ngành văn hóa còn 
phải được đào tạo, đào tạo lại, cập 
nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển 
đổi số. Trong kế hoạch này, Sở Văn 
hóa và Thể thao là cơ quan chủ 
trì, phối hợp với các sở ban ngành 
của tỉnh, các địa phương liên quan 
xây dựng các kế hoạch, dự án cụ 
thể để tổ chức thực hiện và chịu 
trách nhiệm về kết quả, hiệu quả 
thực hiện. Sở KH&CN Bình Định là 
cơ quan chủ trì, phối hợp với các 
sở ban ngành hướng dẫn và kiểm 

THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ

KHÁNH LINH

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng nền tảng số để bảo vệ và quảng 
bá di sản văn hóa là giải pháp ưu việt. Số hóa bảo tàng sẽ giúp các bảo tàng trở nên hấp dẫn, gần gũi 

hơn với công chúng. Nằm trong xu thế chung đó, Bình Định đang tích cực triển khai các giải pháp công 
nghệ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích.

tra việc tích hợp nền tảng cơ sở dữ 
liệu số về di sản văn hóa; hỗ trợ các 
công nghệ mới trong Kế hoạch số 
hóa về di sản văn hóa, bảo vệ bản 
quyền của bản số hóa.

Trên cơ sở chủ trương của 
tỉnh, đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp tỉnh “Nghiên cứu phát triển 
hệ thống mô hình hóa và quản lý 
hiện vật bảo tàng và di tích lịch sử 
trên địa bàn tỉnh Bình Định” được 
Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN 
(Trường ĐH Quy Nhơn) triển khai 
từ tháng 4.2020.Trong khuôn khổ 
đề tài, Bảo tàng Quang Trung (thị 
trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) 
là đơn vị đầu tiên tại Bình Định 
thử nghiệm mô hình “bảo tàng ảo”.

Cử nhân Nguyễn Lâm Sinh, chủ 
nhiệm đề tài cho biết: Cho tới nay, 
nhóm nghiên cứu đã thực hiện mô 

Khách tham quan Bảo tàng Quang Trung.                                                                            Ảnh: KL

hình hóa 120 hiện vật, 05 di tích 
lịch sử tại Bảo tàng Quang Trung. 
Đồng thời,hoàn thành hệ thống 
phần mềm quản lý hiện vật, trưng 
bày ảo và thuyết minh ảo cho các 
hiện vật, di tích lịch sử, bảo tàng 
trên địa bàn tỉnh Bình Định, mà 
trước tiên là áp dụng cho Bảo tàng 
Quang Trung.Trong hệ thống mô 
hình hóa và quản lý hiện vật bảo 
tàng, di tích lịch sử, các hiện vật 
sẽ được số hóa một cách chi tiết 
bằng phương pháp đo đạc, xử lý 
ảnh, tính toán lưới, công nghệ quét 
laser, quét ảnh 3D. Nhờ vậy, hiện 
vật được tái hiện chính xác vị trí 
trong không gian 3D ảo và có thể 
tương tác một cách trực quan 3 
chiều.

Bảo tàng Quang Trung là nơi 
trưng bày, giới thiệu về di sản văn u
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hóa thời Tây Sơn và danh nhân 
anh hùng dân tộc Quang Trung - 
Nguyễn Huệ. Theo thống kê, bảo 
tàng đang lưu giữ hơn 11.000 tài 
liệu, hiện vật như: Sưu tập tiền 
đồng thời Tây Sơn, sưu tập binh 
khí, sắc phong, phục vụ nghiên 
cứu, trưng bày. Cuối năm 2019, Bảo 
tàng Quang Trung đã thực hiện 
gắn mã QR cho các tư liệu, hiện 
vật để khách tham quan dễ dàng 
tìm hiểu thông tin qua điện thoại 
thông minh. Tuy vậy, việc các hiện 
vật trưng bày trong tủ kính khiến 
du khách khó có thể cảm thụ được 
hết những giá trị của hiện vật. 
Với công nghệ tương tác ảo 3D, 
khách tham quan có thể quan sát 
được từng chi tiết hoa văn trang 
trí trên hiện vật kèm theo thông 
tin đầy đủ; khám phá hình ảnh và 
âm thanh chân thực. Ngoài ra, với 
những khách vì lý do bận rộn, dịch 
bệnh, muốn tìm hiểu trước hay tìm 
hiểu kỹ hơn về di tích lịch sử - văn 
hóa của tỉnh có thể đăng ký thực 
hiện tham quan từ xa. 

Công nghệ thực tại ảo và đồ 
họa 3D là công nghệ tiên tiến hiện 
nay được áp dụng trong lĩnh vực 
bảo tàng. Việc ứng dụng các công 
nghệ này để xây dựng bảo tàng 3D, 
bảo tàng ảo đang được các đơn vị 
áp dụng nhằm tăng tính hiệu quả 
và đáp ứng nhu cầu tham quan 
trực tuyến của du khách trong và 
ngoài nước. Viện Nghiên cứu ứng 
dụng KH&CN là đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực nghiên cứu ứng 
dụng và chuyển giao khoa học 
và công nghệ trực thuộc Trường 
ĐH Quy Nhơn. Thời gian qua, Viện 
đã tham gia thực hiện nhiều đề tài 
nghiên cứu khoa học ứng dụng 
Xử lý ảnh, đồ họa 3D trong xử lý 
và chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh như: Xây dựng 
hệ thống phần mềm quản lý và 
khai thác dữ liệu hình ảnh y khoa; 
Nghiên cứu xây dựng mô hình 3D 
Gan, phát hiện và tính toán bất 
thường của vùng Gan theo chỉ 
định dựa trên hình ảnh CT ổ bụng. 
Công nghệ thực tế ảo đã được Viện 
Nghiên cứu ứng dụng KH&CN ứng 
dụng thành công để mô hình hóa 
hơn 120 hiện vật của Bảo tàng Đắk 

u

Hiện vật đá ong tại Bảo tàng Quang Trung được mô hình hóa bằng công nghệ 3D trở 
nên sống động hơn                                                                                                                            Ảnh: KL

Lắk vào năm 2019; đồng thời, xây 
dựng hệ thống phần mềm quản 
lý và trưng bày ảo cho các phòng 
trưng bày như: Phòng trưng bày 
Đa dạng sinh học, Phòng trưng bày 
Văn hóa dân tộc, Phòng trưng bày 
Lịch sử… Kết quả đề tài được đánh 
giá rất cao từ nhà quản lý cho đến 
khách tham quan trong nước và 
quốc tế.

Bà Lê Thị Kim Nga - Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu ứng dụng KH&CN 
cho biết: Công nghệ thực tế ảo sẽ 
cung cấp thông tin thực tế, đa 
chiều, tạo ra một không gian ảo 
mượt mà và sinh động.Thông tin 
trên bảo tàng 3D sẽ làm người xem 
tò mò, muốn đến bảo tàng để nhìn 
thực tế. Từ đó, thu hút nhiều hơn 
nữa khách tham quan trong nước 
và quốc tế đến với TP Quy Nhơn, 
Bình Định.

Ông Nguyễn Anh Dũng -Phó 
Giám đốc Bảo tàng Quang Trung, 
chia sẻ: Việc sử dụng công nghệ 
thực tế ảo 3D trong hoạt động bảo 
tàng sẽ bảo vệ và quảng bá giá trị 
của hiện vật hiệu quả hơn nhiều. 
Công nghệ này còn giúp chúng 
tôi giải bài toán về việc phục chế 
những tư liệu, hiện vật quý hiếm; 
đồng thời, thực hiện công tác kiểm 
kê nhanh hơn, bảo quản và giữ gìn 
tư liệu, hiện vật cũng an toàn và 
lâu dài. 

Trong kế hoạch tiếp theo, Viện 
Nghiên cứu ứng dụng KH&CN dự 
tính triển khai áp dụng mô hình 

tại Bảo tàng Bình Định và một số 
di tích trên địa bàn tỉnh như: Khu 
di tích Đền thờ Tây Sơn Tam kiệt, 
Thành Hoàng Đế, Đài Kính Thiên…
Ngoài ra, “Chúng tôi sẽ nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ 3D để 
in các hiện vật, di tích làm thành 
sản phẩm du lịch, tạo thêm điểm 
nhấn thu hút du khách khi đến 
tham quan Bình Định” - bà Nga 
cho biết thêm.

Tuy vậy, theo đánh giá của ThS 
Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám 
đốc Sở KH&CN Bình Định, việc ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến trong 
bảo tồn, phát huy giá trị di sản ở 
Bình Định mới chỉ ở giai đoạn đầu 
tiếp cận, còn sơ khai. Chuyển đổi 
số là xu thế tất yếu nhằm bảo đảm 
nhu cầu phát triển của bảo tàng 
theo kịp xu hướng quốc tế. Việc số 
hóa không chỉ giúp bảo tàng tiếp 
cận nhiều đối tượng công chúng, 
phát huy giá trị di sản văn hóa, mà 
còn tăng sự tương tác giữa bảo 
tàng với công chúng, quảng bá di 
sản văn hóa. Qua đó, góp phần thu 
hút khách du lịch, thúc đẩy kinh 
tế - xã hội địa phương.

Thiết nghĩ, để mục tiêu chuyển 
đổi số trong lĩnh vực bảo tàng được 
thực hiện thành công rất cần có sự 
vào cuộc quyết tâm của các đơn 
vị quản lý; đặc biệt là việc đầu tư, 
hoàn thiện cơ sở hạ tầng của các 
bảo tàng và nâng cấp hệ thống cơ 
sở dữ liệu số về di sản văn hóa.

KL
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1. Tóm tắt nghiên cứu
Bình Định là tỉnh có sản xuất cây 

giống lâm nghiệp phát triển. Cây 
giống phục vụ trồng rừng trên địa 
bàn tỉnh và bán ra thị trường các tỉnh 
Miền Trung, Tây Nguyên. Chất lượng 
cây giống Keo lai giâm hom bán ra thị 
trường chất lượng tốt đáp ứng nhu 
cầu của người trồng rừng. Tuy nhiên, 
còn tồn tại một số cây giống chất 
lượng không đồng đều, ảnh hưởng 
đến năng suất, chất lượng rừng trồng. 

Để có cơ sở đề xuất biện pháp 
kỹ thuật, quản lý nâng cao hiệu quả, 
chất lượng vườn cây đầu dòng, nhóm 
nghiên cứu đề tài “Điều tra đánh giá 
thực trạng và đề xuất giải pháp nâng 
cao chất lượng vườn cây đầu dòng 
cung cấp hom Keo lai phục vụ sản 
xuất cây giống trồng rừng tại tỉnh Bình 
Định”đã đi học hỏi kinh nghiệm tại 
Đồng Nai; Trồng mô hình vườn cây 
đầu dòng cung cấp hom Keo lai với 
diện tích 0,5ha; Nhân giống 100.000 
cây Keo lai giâm hom chất lượng cao. 
Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp 
kỹ thuật, quản lý nâng cao hiệu quả, 
chất lượng vườn cây đầu dòng Keo 
lai phù hợp với tỉnh Bình Định. Thời 
gian thực hiện từ tháng 10/2020  đến 
tháng 2 năm 2022.

2. Kết quả nghiên cứu
Kết quả trồng mô hình vườn cây 

đầu dòng 0,5ha, gồm 05 dòng Keo 
lai là BV75, AH1, BV33, BV16 và X201, 
sau 01 tháng tiến hành bấm ngọn để 
tạo nhiều chồi vượt, khoảng cách từ 
mặt đất đến vị trí cắt từ 25- 30 cm. Sau 
3 tháng tạo khung cây đầu dòng có 
chiều cao cây 35 cm - 40 cm, tiến hành 
cắt hom. Hom được cắt là những hom 
đạt tiêu chuẩn về độ dài, về độ trẻ 
hóa, những hom chồi vượt. Số hom 
cắt được tiếp tục phân loại, chọn lựa, 
lấy hom nhân giống chất lượng cao, 
cắt 2 lần/tháng. Số lượng hom đạt tiêu 
chuẩn cắt được từ 11,38-11,84 hom/

CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT, QUẢN LÝ NÂNG CAO
 HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG KEO LAI

phù hợp với tỉnh Bình Định
NGUYỄN ĐĂNG QUANG, 
NGUYỄN NGỌC ĐẠO, LẠI THỊ NHUNG

Mô hình vườn cây đầu dòng cung cấp hom Keo lai 10 tháng tuổi

cây/tháng, số hom được chọn để giâm 
hom chất lượng cao từ 9,32-9,73hom/
cây/tháng. Về chỉ tiêusố lượng hom 
đạt tiêu chuẩn giữa các dòng Keo lai, 
sự sai khác không có ý nghĩa về mặt 
thống kê. 

Ảnh hưởng khoảng cách trồng 
(cây cách cây - hàng cách hàng) là 
30cm x 50cm; 30cm x 70cm; 40cm x 
50cm; 40 cm x 70cm và 40cm x 60cm.
Cự ly trồngcho số lượng hom đạt tiêu 
chuẩn(hom/cây/tháng) nhiều nhất 
là 40 cm x 60 cm, tương đương với 
mật độ trồng 41.667 cây/ha.Đề tài đã 
nhân giống 100.000 cây Keo lai giâm 
hom chất lượng cao, với hom được lựa 
chọn kỹ. Đồng thời Đề tài thử nghiệm 
ảnh hưởng của cấp cành, tỷ lệ cây đạt 
tiêu chuẩn loại I xuất vườn.

Về ảnh hưởng của việc chọn cành 
hom đến tỷ lệ cây đạt tiểu chuẩn loại 
I: Cành cấp I có tỷ lệ cây loại I đạt tiêu 
chuẩn chất lượng xuất vườn dao động 
từ 68,7 -71,4%; Cành cấp II có tỷ lệ cây 
loại I dao động từ 49,7 – 53,4%; Cành 
cấp III có tỷ lệ cây loại I dao động từ 

44,4 – 47,8%.
Vì vậy việc chọn hom cắt để giâm 

hom là khâu quan trọng, ảnh hưởng 
đến chất lượng cây giống, độ đồng 
đều cây giống xuất vườn. Khi cắt hom 
phải chọn hom cành cấp I, chồi vượt, 
khỏe mạnh để đảm bảo cây giống sản 
xuất chất lượng tốt, độ đồng đều cao, 
tỷ lệ cây loại I nhiều. 

Từ kết quả đi nghiên cứu học tập 
Đồng Nai và thực nghiệm tại mô hình 
Đề tài đưa ra các giải pháp về quản 
lý, kỹ thuật nâng cao chất lượng vườn 
cây đầu dòng:

Về giải pháp quản lý nhà nước: 
Tiếp tục tăng cường công tác phối 
hợp các ngành chức năng để kiểm 
tra công tác sản xuất giống, phát hiện, 
xử phạt kịp thời các trường hợp vi 
phạm; thường xuyên phổ biến, tuyên 
truyền các văn bản quy định về quản 
lý giống để các đơn vị sản xuất giống 
hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các 
quy định; các cơ sở đủ điều kiện sản 
xuất kinh doanh cũng như các cơ sở 
giống vi phạm đều được đăng lên các u



KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ «  19 

Trung tâm Khám phá khoa học tại TP Quy Nhơn đang là điểm đến “hot” của học 
sinh, du khách trong và ngoài tỉnh.                                                                                              Ảnh: HH

phương tiện thông tin đại chúng để 
mọi người dân được biết. Đối với cây 
đầu dòng trồng vườn cung cấp hom 
cần có hồ sơ quản lý hiệu quả chuỗi 
hành trình giống từ bình giống – vườn 
cây đầu dòng – vườn giâm hom – cây 
giống xuất vườn đạt tiêu chuẩn để 
truy xuất nguồn gốc giống, nâng cao 
chất lượng giống đầu dòng. 

Về giải pháp kỹ thuật: Chọn giống 
để trồng vườn cây đầu dòng cung cấp 
hom là nguồn giống được cung cấp 
đơn vị có đầy đủ chức năng, nguồn 
lực; Vườn cây đầu dòng cung cấp hom 
được trồng phải đảm bảo theo tiêu 
chuẩn kỹ thuật Việt Nam; Hom phải 
được lựa chọn kỹ từ khi cắt, cắm hom, 
cắt hom từ cành cấp I, tuyển chọn 
hom khỏe, chất lượng tốt để cắt hom, 
đồng thời loại bỏ hom kém chất lượng 
ngay tại vườn cung cấp hom; Khi cây 

u Keo lai giâm hom đã đạt tiêu chuẩn 
xuất vườn phải tuyển chọn cây khỏe 
mạnh, có chất lượng tốt để xuất bán 
hoặc đem đi trồng rừng, đồng thời 
loại bỏ cây kém chất lượng ngay tại 
vườn ươm; Ngoài ra đất để đóng bầu 
cần chọn đất sạch, thoát nước tốt, hạn 
chế chất mùn trong đất đóng bầu vì 
dễ mang mầm bệnh theo đất vào cây 
hom; Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật 
có nguồn gốc xuất xứ, được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT cấp phép sử dụng 
cũng như sử dụng, bảo quản đúng 
theo quy định, tránh làm ảnh hưởng 
đến môi trường.

3. Kết luận
Chất lượng cây giống Keo lai sản 

xuất bằng phương pháp giâm hom, 
phụ thuộc chất lượng vườn cây đầu 
dòng. Cây giống trồng vườn cây đầu 
dòng cung cấp hom phải chuẩn, có 

hồ sơ lý lịch rõ ràng. Kỹ thuật trồng, 
chăm sóc vườn cây đầu dòng áp dụng 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8760-
1:2017 Giống cây lâm nghiệp – Vườn 
cây đầu dòng - Phần 1: Nhóm các loài 
Keo và Bạch đàn. Cự ly trồng cây cách 
cây, hàng cách hàng 40 cm x 60 cm, 
tương đương với mật độ trồng 41.667 
cây/ha. Hom đưa vào giâm phải được 
lựa chọn kỹ từ khi cắt, cắm hom: Cắt 
hom từ cành cấp I, tuyển chọn hom 
khỏe, chất lượng tốt để cắt hom, đồng 
thời loại bỏ hom kém chất lượng ngay 
tại vườn cung cấp hom;Khi cây Keo 
lai giâm hom đã đạt tiêu chuẩn xuất 
vườn: tuyển chọn cây Keo lai giâm 
hom khỏe mạnh, có chất lượng tốt 
để xuất bán hoặc đem đi trồng rừng, 
đồng thời loại bỏ cây kém chất lượng 
ngay tại vườn giâm hom.

NHÓM TÁC GIẢ

UBND tỉnh Bình Định vừa có 
văn bản gửi Bộ Tài chính 
và Bộ KH&CN đề nghị xem 

xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân 
sách trung ương để tỉnh tổ chức 
các hội nghị khoa học, lớp học vật 
lý chuyên đề quốc tế tại Trung tâm 
Khoa học Quốc tế và Giáo dục liên 
ngành (ICISE) và hoạt động thường 
xuyên, đầu tư thêm cho Trung tâm 
Khám phá khoa học và Đổi mới sáng 
tạo trong năm 2023.Theo đó, tổng 
số tiền UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ là 
gần 12,6 tỷ đồng. Trong đó, ICISE gần 
7,6 tỷ đồng và Trung tâm Khám phá 
khoa học và Đổi mới sáng tạo là 5 
tỷ đồng.

Hàng năm, ICISE thường xuyên tổ 
chức chuỗi các sự kiện trong chương 
trình “Gặp gỡ Việt Nam” quy tụ các 
nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu 
thế giới đến từ nhiều quốc gia và Việt 
Nam về lĩnh vực Vật lý, Toán học, Sinh 
học, Hóa học... Chuỗi các sự kiện này 
là niềm vinh dự của Việt Nam nói 
chung và Bình Định nói riêng. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã được 
Chính phủ thống nhất chủ trương 
phê duyệt Dự án Tổ hợp Không gian 
khoa học tại TP Quy Nhơn. Dự án Tổ 
hợp không gian khoa học là dự án 

KIẾN NGHỊ TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ KINH PHÍ
vận hành các trung tâm khoa học

đầu tiên và là mô hình độc đáo của 
Việt Nam. Dự án này đang trong giai 
đoạn đầu đi vào hoạt động để từng 
bước quy hoạch và xây dựng Khu đô 
thị Khoa học giáo dục Quy Hòa tại TP 
Quy Nhơn, nhằm phát triển TP Quy 
Nhơn thành điểm đến của khoa học 
và giáo dục đặc trưng của Việt Nam.

Để tổ chức thành công các hội 
nghị khoa học và các lớp Vật lý quốc 
tế năm 2023 và hỗ trợ Trung tâm 
Khám phá khoa học và Đổi mới sáng 

tạo phát triển, thực hiện mục tiêu xây 
dựng, phát triển TP Quy Nhơn thành 
điểm đến của khoa học và giáo dục 
đặc trưng của Việt Nam, Bình Định 
rất cần sự hỗ trợ kinh phí từ Trung 
ương. Năm 2022, ngân sách Trung 
ương đã cấp hỗ trợ cho Bình Định 
9,6 tỷ đồng, trong đó ICISE là 6 
tỷ đồng và Trung tâm Khám phá 
khoa học và Đổi mới sáng tạo là 3,6 
tỷ đồng.

HỒNG HÀ



 20 « KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN

Trước tiên, bãi biển Quy 
Nhơn được thiên nhiên 
ưu ái với hình dáng trăng 

khuyết độc đáo, ôm dọc theo bờ 
biển, kéo dài gần 5km (từ Mũi Tấn 
đến Ghềnh Ráng). Đây là điểm du 
lịch mới, thu hút ngày càng đông 
du khách. Bãi tắm Quy Nhơncòn gần 
kề phố ẩm thực Xuân Diệu, hội tụ 
nhiều đặc sản Bình Định hấp dẫn 
như:  Bún chả cá, mực ngào, bánh 
tráng nước dừa, bánh ít lá gai, nem 
chợ Huyện… Du khách không lo 
bụng đói khi tham gia các hoạt động 
giải trí tại bãi biển này.

Tiếp đến là thắng cảnh Ghềnh 
Ráng - Tiên Sa. Nơi đây có phong 
cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình. Đặc 
biệt, với hai khối đá lớn, chồng xếp 
lên nhau; trải bao năm tháng dãi dầu, 
nó vẫn đứng vững hàng nghìn đời, 
bất chấp phong ba bão tố. Không 
chỉ vậy, Ghềnh Ráng - Tiên Sa còn có 
cả một bãi rộng la liệt đá xanh hình 
tròn, mặt nhẵn như quả trứng. Vì vậy 

Thắng cảnh Eo Gió                    Ảnh: TH

Du lòch bieån Bình Ñònh
- Ñieåm ñeán haáp daãn cuûa du khaùch

THÚY HƯỜNG, NLTT 

Bình Định - mảnh đất có bề dày lịch sử văn hóa và nhiều địa danh du lịch xinh đẹp. Nơi đây từng là cố đô của 
vương quốc Chăm Pa, còn lưu giữ các tháp Chăm với nghệ thuật kiến trúc độc đáo cùng những điệu múa Chăm 
đong đầy những giá trị văn hóa - nghệ thuật đích thực; là quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào Quang 

Trung - Nguyễn Huệ. Đặc biệt du lịch biển xứ “Nẫu”mang hương vị riêng và ẩn chứa những giá trị đặc sắc của 
vùng đất Võ. Hàng năm, Bình Định đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu du 

lịch biển, là con số ấn tượng và tự hào của tỉnh nhà.

Khu du lịch biển Kỳ Co - Nhơn Lý                                                                                               Ảnh: TH

bãi đá này có tên gọi là Bãi Đá Trứng. 
Chính vì cảnh đẹp như vậy nên năm 
1927, vua Bảo Đại đã cho xây dựng 
tại đây một ngôi biệt thự 3 tầng theo 
mô hình chiếc tàu đang lướt sóng, 
quay mặt ra biển để nghỉ dưỡng. 
Cũng vì sự hiện diện của hoàng cung 

mà khu vực Bãi Đá Trứng còn có tên 
khác là bãi tắm Hoàng Hậu. Cách Lầu 
Bảo Đại không xa là nơi yên nghỉ của 
nhà thơ tài hoa bạc mệnh Hàn Mạc 
Tử. Di tích này đã được Nhà nước 
xếp hạng và công nhận năm 1991.

Bên cạnh các địa danh du lịch u
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u biển nổi tiếng trong nội thành, Kỳ 
Co - Eo Gió (thuộc xã Nhơn Lý, cách 
TP Quy Nhơn khoảng 20 km) là một 
khám phá mới của khách du lịch. 
Cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ và 
kỳ vĩ nơi đây đã làm “xiêu lòng” hàng 
ngàn du khách mỗi khi ghé thăm 
với sự hội tụ của mây trời, núi non, 
biển xanh, cát trắng, nắng vàng tuyệt 
diệu. Kỳ Co đang là một trong những 
bãi tắm đẹp nhất miền Trung với bờ 
cát trải dài, cùng làn nước xanh trong 
2 màu đặc sắc. Nét độc đáo, cuốn hút 
của Eo gió được tạo nên từ những 
bờ đá gập ghềnh sóng vỗ, nước biển 
trong vắt hòa cùng những rạn san hô 
đầy màu sắc và tiếng gió thổi man 
mát, mang lại nhiều ấn tượng khó 
quên đối với du khách.

Khi đặt chân lên Bình Định, du 
khách không nên bỏ qua Khu du lịch 
đô thị biển Marry Land tại xã Nhơn 
Hải- TP Quy Nhơn. Sở hữu vị trí đắc 
địa: 3 mặt tiền giáp biển cùng hệ 
sinh thái cây xanh đồi núi tự nhiên 
biệt lập hiếm có. Nơi đây có bãi biển 
hướng Nam, lặng gió, sóng êm, cát 
trắng kết hợp không gian sinh thái, 
biệt thự nghỉ dưỡng và nhiều trò 
chơi giải trí, sân goft đẳng cấp.

So với nhiều địa điểm du lịch 
biển khác, đảoHòn Khô (xã Nhơn 
Hải,TP Quy Nhơn) không có những 
cây cổ thụ cao lớn mà thay vào đó 
là những bãi cát mịn, làn nước biển 
xanh ngắt. Đặc biệt nơi đây đang sở 
hữu “con đường trên biển” tuyệt đẹp, 
tạo điểm nhấn hiếm cócho địa danh 
này. Khi thủy triều rút, một gành đá 
xen lẫn bãi cát dần lộ ra thành“con 
đường trên biển” với chiều dài hơn 
500 mét, dẫn từ làng chài Nhơn Hải 
ra tới đảo. Đây cũng là con đường 
biển độc nhất vô nhị không ở nơi 
đâu có được.

Đến với bãi biễn Hòn Khô, du 
khách không chỉ được tắm biển, 
ngắm những con sóng nhỏ lăn tăn, 
hiền hòa cùng những bụi cỏ xanh 
xen lẫn những tảng đá tạo nên cảnh 
đẹp hoang sơ kỳ lạ, hay những dòng 
nước ngầm dịu dàng chảy ra từ khe 
đá mà còn được tham gia hoạt động 
ngắm san hô và các trò chơi trên mặt 
nước cực kỳ thú vị.

Điểm du lịch biển mới nổi gần 
đây là Cù Lao Xanh, được xem là một 
trong những đảo đẹp nhất miền 
Trung. Là hòn đảo nằm ở ngoài khơi 
vịnh Xuân Đài, tiếp giáp giữa hai tỉnh 
Bình Định và Phú Yên, thiên nhiên ở 

Cù Lao Xanh còn rất nguyên sơ. Nước 
biển trong xanh màu ngọc bích, bãi 
tắm trên đảo cực kỳ sạch sẽ, chưa 
được khám phá, khai thác du lịch 
nhiều. Ở đây có 2 điểm check-in nổi 
bật nhất, đó là ngọn hải đăng và cột 
cờ thanh niên. Ngọn hải đăng trên 
đảo có tuổi đời đã hơn 100 năm kể từ 
thời Pháp thuộc. Thời điểm lý tưởng 
để du khách có thể đặt chân lên đảo 
này là từ tháng 3 đến tháng 8 hàng 
năm, khi tiết trời nơi đây ôn hòa, mát 
dịu và biển êm đẹp nhất.

Một trong những công trình tiêu 
biểu của người dân xứ Nẫu là cây cầu 
Thị Nại bắt qua Đầm Thị Nại(TP. Quy 
Nhơn). Đây là một trong những cây 
cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (dài 
gần 7km), nối liền TP Quy Nhơn với 
các xã đảo, mở ra một triển vọng mới 
cho khu kinh tế Nhơn Hội. Gần chân 
cầu Thị Nại là địa danh “Cửa biển” 
đẹp với cảnh thiên nhiên kỳ thú, thu 
hút du khách đến đây tham quan, 
nghỉ dưỡng và check-in rất hấp dẫn, 
lý thú.

Nối dài chuỗi du lịch biển xứ 
“Nẫu”, du khách nên dừng chân tại 
bãi biển Trung Lương (xã Cát Tiến, 
huyện Phù Cát) cách TP Quy Nhơn 
chừng 30 km, cũng là một trong 
những bãi biển khá quen thuộc và 
nổi tiếng của du lịch Bình Định. Bờ 
biển dài với bãi cát trắng mịn,thoai 
thoải cùng với cung đường tuyệt 
đẹp, uốn lượn bao quanh dãy núi 
Bà hùng vĩ, rất thuận lợi cho du 
khách tắm biển.Tại đây còn có nhiều 
phiến đá với nhiều hình thù kỳ lạ, 
đẹp mắt, nhấp nhô xếp chồng lên 
nhau tạo nên bức tranh thơ mộng, 

Cầu Thị Nại - Quy Nhơn                                                                                                            Ảnh: TH

nhẹ nhàng. Khi đến đây, du khách 
còn có thể cùng nhau cắm trại, lặn 
ngắm san hô, tận hưởng không khí 
trong lành, gần gũi với thiên nhiên. 
Bãi biển Trung Lương gần một số 
di tích nổi tiếng như Chùa Ông Núi, 
(còn có tên gọi khác là chùa Linh 
Phong) là ngôi chùa cổ nổi tiếng ở 
nơi này. Đặc biệt, trong khuôn viên 
Chùa Ông Núi không chỉ có tượng 
phật ngồi cao nhất Đông Nam Á 
(khánh thành năm 2017)mà còn 
phải kể thêm Thiền viện Thiên Hưng 
rất đẹp, sang trọnglà địa điểm tham 
quan lý tưởng cho du khách thích 
khám phá văn hóa tâm linh.

Với vẻ đẹp hoang sơ của bờ cát 
trắng mịn màng, nước biển trong 
xanh và những bãi đá nhấp nhô là 
nét đặc trưng ở khu du lịch biển Bãi 
Xép (phường Ghềnh Ráng,TP Quy 
Nhơn). Không chỉ được tắm biển, 
lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tận 
hưởng không khí yên bình như một 
vùng quê, đến Bãi Xép, du khách còn 
có thể cùng người dân chài đi đánh 
bắt cá trên biển và mang về chế biến 
ngay tại chỗ để thưởng thức những 
món ăn đặc sản ngọt ngào của vùng 
biển nơi này.

Có thể nói, không chỉ được biết 
đến với các di tích lịch sử, văn hóa 
nổi tiếng mà các bãi biển trên vùng 
đất giàu tính nhân văn này luôn 
ẩn chứa nét độc đáo riêng với vẻ 
đẹp cuốn hút, làm “say đắm” lòng 
người, luôn sẵn sàng phục vụ du 
khách trên mọi miền Tổ quốc cũng 
như bạn bè Quốc tế khi đến với quê 
hương Bình Định.

TH
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TIN HOẠT ĐỘNG KHCN - TIN HOẠT ĐỘNG KHCN

Bộ KH&CN đã ban hành 
các Quyết định phê duyệt 
Chương trình KH&CN cấp 

quốc gia giai đoạn đến năm 2030.
Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng khoa học và công 
nghệ phục vụ cho phát triển ngành, 
địa phương trên địa bàn tỉnh, Sở 
KH&CN thông báo đến các đơn vị 
trong tỉnh các Chương trình do Bộ 
KH&CN ban hành, cụ thể:

1. Chương trình khoa học xã hội 
và nhân văn cấp quốc gia giai đoạn 
đến năm 2030:

- KX.01/21-30: Nghiên cứu đổi 
mới mô hình tăng trưởng kinh tế 
trong bối cảnh mới. (Quyết định số 
1031/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022 
của Bộ KH&CN)

KÊU GỌI ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ THUỘC 
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN CẤP QUỐC GIA

- KX.05/21-30: Xây dựng và hoàn 
thiện thể chế tạo động lực phát 
triển nhanh và bền vững đất nước 
trong điều kiện mới. (Quyết định số 
1030/QĐ-BKHCN ngày 20/6/2022 
của Bộ KH&CN).

2. Chương trình khoa học và 
công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 
đến năm 2030:

- KC.01/21-30: Nghiên cứu phát 
triển và ứng dụng công nghệ thông 
tin phục vụ phát triển Chính phủ số 
và đô thị thông minh (Quyết định 
số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 
của Bộ KH&CN).

- KC.03/21-30: Nghiên cứu ứng 
dụng và phát triển công nghệ cơ 
khí và tự động hóa. (Quyết định số 
829/QĐ-BKHCN ngày 24/5/2022 của 

Bộ KH&CN).
- KC.11/21-30: Nghiên cứu ứng 

dụng và phát triển công nghệ tiên 
tiến phục vụ công nghiệp hóa dược 
và dược phẩm (Quyết định số 1255/
QĐ-BKHCN ngày 14/7/2022 của Bộ 
KH&CN).

- KC.12/21-30: Nghiên cứu ứng 
dụng và phát triển công nghệ 
sinh học. (Quyết định số 1253/
QĐ-BKHCN ngày 14/7/2022 của 
Bộ KH&CN).

Tổ chức gửi đề xuất trực tiếp 
theo thông báo cụ thể của Bộ 
KH&CN. Hằng năm trước ngày 
15/11, Sở KH&CN sẽ tổng hợp các 
đề xuất gửi thông qua Sở (nếu có) 
để gửi Bộ KH&CN.

HỒNG HÀ

UBND tỉnh Bình Định đã 
ban hành văn bản số 
4212/UBND-VX về việc 

cho phép sử dụng địa danh “Bình 
Định” và ủy quyền thực hiện thủ tục 
đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm 
mai vàng của tỉnh Bình Định.

Theo đó, Sở KH&CN Bình Định 
được phép sử dụng địa danh “Bình 
Định” để đăng ký xác lập quyền chỉ 
dẫn địa lý cho sản phẩm mai vàng 
của tỉnh theo nhiệm vụ “Đăng ký bảo 
hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm mai vàng của tỉnh Bình Định”. 
UBND tỉnh ủy quyền cho Sở KH&CN 
Bình Định thực hiện thủ tục đăng 
ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm mai 
vàng của tỉnh theo đúng quy định 
của pháp luật.

Nhằm giúp người sản xuất, kinh 
doanh mai vàng trong tỉnh đạt hiệu 
quả kinh tế cao, đồng thời tăng khả 
năng nhận biết bảo vệ danh tiếng 
cho sản phẩm, tỉnh Bình Định đang 
tiến hành đăng ký và phát triển chỉ 

Sử dụng tên địa danh “Bình Định”
ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHO MAI VÀNG

Nghề trồng mai vàng ở Bình Định hình thành từ lâu, phát triển ở nhiều địa phương 
của tỉnh, trong đó TX An Nhơn được mệnh  danh “thủ phủ” mai vàng miền Trung. 
Ảnh: HH

dẫn địa lý cho mai vàng Bình Ðịnh.
Việc đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ 
dẫn địa lý cho mai vàng Bình Định 
là cơ sở để tỉnh đầu tư, phát triển 
cây mai vàng theo chuỗi giá trị, gắn 
sản phẩm với vùng địa danh để phát 

triển du lịch, góp phần nâng cao thu 
nhập, cải thiện đời sống cho người 
trồng mai. Hơn hết, tiến tới xuất khẩu 
mai vàng Bình Định sang thị trường 
quốc tế.

HỒNG HÀ
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Ngày 28.7, Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường chất lượng, Sở 
KH&CN Bình Định tổ chức 

Hội thảo triển khai “Hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa”. Gần 
70 đại biểu đến từ các sở ngành của 
tỉnh; Trung tâm Mã số mã vạch quốc 
gia; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; doanh nghiệp sản xuất, kinh 

2 DOANH NGHIỆP THAM GIA GIẢI THƯỞNG
 CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA NĂM 2022

Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia tỉnh do 
Giám đốc Sở KH&CN Bình 

Định chủ trì đã tiến hành họp, xem xét, 
đánh giá và thống nhất lựa chọn giới 
thiệu 2 doanh nghiệp tiêu biểu của 
tỉnh đăng ký tham dự Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia năm 2022. Đó là 

Công ty CP Xây dựng điện VNECO 10 
và Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông 
nghiệp Bình Định.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh 
các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
doanh nghiệp tham gia giải thưởng phải 

đáp ứng các yêu cầu của 7 tiêu chi, như: 
Vai trò của lãnh đao doanh nghiệp; chiến 
lược hoạt động; chính sách định hướng 
vào khách hàng và thị trường; đo lường, 
phân tích và quản lý tri thức; quản lý, 
phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá 
trình hoạt động; kết quả hoạt động.

KHÁNH LINH

PHẠT 2 CƠ SỞ VI PHẠM VỀ 
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực an 
toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh, 

Thanh tra Sở KH&CN Bình Định đã thực 
hiện thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về năng lượng nguyên 
tử đối với 49 tổ chức, cá nhân quản lý, 
sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức 
xạ trên các địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Nội dung thanh tra tập trung kiểm 
tra các hoạt động liên quan đến nguồn 
phóng xạ tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra 
mất an toàn bức xạ hạt nhân; an ninh 
nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong 

các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo, 
khám chữa bệnh có sử dụng nguồn 
phóng xạ, thiết bị bức xạ.

Kết quả thanh tra cho thấy, nhìn 
chung, việc đảm bảo an toàn bức xạ 
hạt nhân (ATBXHN) đã được các đơn 
vị đặc biệt quan tâm, tích cực áp dụng 
các biện pháp ngăn ngừa sự cố bức xạ 
và đã áp dụng các biện pháp che chắn 
đảm bảo ATBXHN. Thực hiện tốt công 
tác kiểm định định kỳ các thiết bị bức 
xạ; kiểm xạ khu vực làm việc định kỳ 
một năm một lần, thực hiện khám sức 

khỏe định kỳ, trang bị liều kế cá nhân 
và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho 
nhân viên bức xạ đúng quy định, công 
tác lưu giữ hồ sơ khám sức khỏe, hồ sơ 
liều kế cá nhân của nhân viên bức xạ 
thực hiện nghiêm túc.

Tuy vậy, đoàn thanh tra đã phát 
hiện 02/49 cơ sở vi phạm quy định 
pháp luật về năng lượng nguyên tử 
như: không lưu giữ báo cáo đánh giá 
an toàn đối với công việc bức xạ và sử 
dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 
mà không có giấy phép. Đoàn đã lập 
Biên bản vi phạm hành chính. Chánh 
Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính đối với 02 cơ sở vi 
phạm, với số tiền nộp vào ngân sách 
nhà nước là 12,5 triệu đồng.

ÁI THÙY

PHÁT HIỆN CƠ SỞ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ĐO LƯỜNG
Từ ngày 13 - 20.7, đoàn thanh 

tra liên ngành do Thanh tra 
Sở KH&CN Bình Định phối 

hợp với Sở Giao thông vận tải Bình 
Định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, Trung tâm Phân tích và Đo lường 
chất lượng triển khai thanh tra theo 
Quyết định số 323/QĐ-SKHCN ngày 
07/7/2022 của Giám đốc Sở KH&CN 
Bình Định về việc thanh tra việc chấp 

hành các quy định pháp luật về đo 
lường trong kinh doanh dịch vụ vận 
tải hành khách có sử dụng taximet.

Nhìn chung các cơ sở kinh doanh 
dịch vụ vận tải hành khách có sử dụng 
taximet trong đợt thanh tra này đã chấp 
hành tốt các quy định pháp luật về đo 
lường. Tuy nhiên, qua thanh tra 10 cơ 
sở trên các địa bàn TP Quy Nhơn và TX 
Hoài Nhơn, đoàn đã phát hiện 01/10 

cơ sở vi phạm hành chính về đo lường. 
Chánh Thanh tra Sở đã ra quyết định xử 
phạt cơ sở vi phạm với số tiền nộp vào 
ngân sách nhà nước là 3,5 triệu đồng.

Song song với công tác thanh tra, 
đoàn cũng lồng ghép tuyên truyền, phổ 
biến và hướng dẫn các văn bản pháp 
luật mới có hiệu lực thi hành liên quan 
đến lĩnh vực kinh doanh của các cơ sở.

QUỐC HIỆP

Hội thảo triển khai hệ thống truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

doanh trên địa bàn tỉnh tham dự hội 
thảo.

Tham gia báo cáo tại hội thảo có 
đại diện Trung tâm Mã số mã vạch 
quốc gia, Sở NN&PTNT, Trung tâm 
Thông tin - Ứng dụng KH&CN. Các 
đại biểu giới thiệu tổng quan tình hình 
triển khai các hoạt động về truy xuất 
nguồn gốc tại đơn vị mình, những 

thuận lợi và khó khăn trong quá trình 
thực hiện, đồng thời đề ra các giải 
pháp tiến hành trong thời gian tới. 

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, 
các đại biểu tham gia thảo luận, đề 
xuất các giải pháp, định hướng trong 
công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ 
doanh nghiệp áp dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc, đồng thời các doanh 
nghiệp cũng xác định và có giải pháp 
trong việc quản lý chuỗi sản xuất, kinh 
doanh, cung cấp sản phẩm an toàn, 
rõ nguồn gốc đến nguời tiêu dùng.

ĐỖ XUYÊN
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QAI trực thuộc Công ty TNHH 
phần mềm FPT Quy Nhơn được 
thành lập năm 2020 với sứ mệnh 
nâng cao chất lượng cuộc sống 
của người Việt Nam và tầm nhìn 
trở thành trung tâm AI hàng đầu 
ở Đông Nam Á nói riêng và châu 
Á nói chung. Nhận thức được thị 
trường nhân lực AI tại Việt Nam 
đang thiếu hụt, lĩnh vực Trí tuệ 
nhân tạo mới mẻ và chưa được 
tiếp cận phù hợp, Quy Nhơn 
AI mong muốn tạo ra một sân 
chơi kỹ thuật đủ thách thức 
cho những ai có niềm đam mê 
và yêu thích AI trên toàn quốc, 
góp phần quảng bá du lịch tỉnh 
Bình Định đến du khách trong 
và ngoài nước, ứng dụng AI 
vào giải quyết bài toán của địa 
phương; từ đó “bình dân hoá AI”, 
đưa AI trở thành một khái niệm 
gần gũi, có tính ứng dụng cao, 
dễ hiểu - dễ tiếp cận. Đó là lý do 
Quy Nhơn AI Hackathon 2022 
được tổ chức với chủ đề “Du lịch 
Bình Định”. Cổng đăng ký chính 
thức mở từ ngày 25/07 đến ngày 
30/8/2022. Vòng Chung kết và 
Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào 
tháng 9/2022.  Được biết sau 
hai tuần mở cổng, Quy Nhơn 
AI Hackathon 2022 đã có gần 
150 đội đăng ký dự thi.

  Cuộc thi Quy Nhơn AI 
Hackathon 2022 nhận được sự cố 
vấn chuyên môn từ các Giáo sư 
hàng đầu về lĩnh vực Trí tuệ nhân 
tạo như: GSTS Nguyễn Thanh Thủy 
- Phó Hiệu trưởng trường Đại học 
Công nghệ (ĐHQG Hà Nội); Cố vấn 
của Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt 
Nam (AI4VN); Chủ tịch Câu lạc bộ 
các Khoa, Trường, Viện CNTT-TT 

Quy Nhơn AI Hackathon 2022 sẽ mở cổng đăng kí từ 25.7.

FPT khởi động cuộc thi
QUY NHƠN AI HACKATHON 2022

Hưởng ứng Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 
2030 của Chính phủ, nằm trong Chiến lược xây dựng trung tâm dữ liệu và AI tại TP Quy Nhơn (Bình Định), 
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn (QAI - FPT Software) tổ chức Cuộc thi về trí 

tuệ nhân tạo và công nghệ mang tên Quy Nhơn AI Hackathon 2022, đặt dưới sự bảo trợ truyền thông và 
chuyên môn của AI4VN - ngày hội về AI lớn nhất Việt Nam do Bộ KH&CN phối hợp với Aus4Innovation. 

Việt Nam (FISU); Ông Vũ Anh Tú 
- Giám đốc công nghệ Tập đoàn 
FPT; PSG TS Bùi Thu Lâm - Giảng 
viên ngành Khoa học máy tính, 
Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn; Ông 
Vũ Hồng Chiên - Giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu và Ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo Quy Nhơn (QAI – FPT 
Software); cùng nhiều chuyên gia 
và kỹ sư đầu ngành đến từ Tập 
đoàn FPT và các trường đại học 
trong và ngoài nước.

Thời gian diễn ra cuộc thi: 
từ ngày 25/7/2022 đến ngày 
09/9/2022.

Đối tượng tham gia: 18 - 35 
tuổi, có niềm đam mê và yêu thích 
Trí tuệ nhân tạo trên cả nước.

Giải thưởng: Tổng giải thưởng 
tiền mặt trị giá 250.000.000 VNĐ

Giải Nhất: 150.000.000 VNĐ
Giải Nhì: 70.000.000 VNĐ
Giải Ba: 30.000.000 VNĐ
  Ngoài ra, đội Vô địch có cơ 

hội khám phá AI Valley trong 4 

ngày và kết thúc chuyến hành 
trình tại AI Summit Hà Nội. Đến 
với Quy Nhơn AI Hackathon 2022, 
các đội thi sẽ có cơ hội tham gia 
những buổi tham luận cùng với 
chuyên gia và kỹ sư đầu ngành; 
nhận được cơ hội việc làm với 
mức lương hấp dẫn tại công ty 
công nghệ hàng đầu Việt Nam.

 Vòng loại được tổ chức online 
với 2 đề thi, 6 đội có điểm số cao 
nhất sẽ vào Vòng chung kết. 
Chung kết cuộc thi được tổ chức 
offline tại TP Quy Nhơn. Các thí 
sinh có thể đăng ký thi cá nhân 
hoặc theo nhóm (tối đa 3 người/
nhóm). 

Thông tin chi tiết cuộc thi 
tìm trên trang web: https://
hackathon.quynhon.ai/

Mọi thắc mắc vui lòng liên 
hệ:  Email:  hackathon2022@
quynhon.ai. SĐT: 0705760608 
(Ms. Thu Hà).

HH (Tổng hợp)



AÛnh hoaït ñoäng 
Khoa hoïc vaø Coâng ngheä

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu hoàn 
thiện quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thương 

phẩm thâm canh - bán thâm canh ứng dụng công nghệ Semi 
- Biofloc theo hướng phát triển bền vững tại tỉnh Bình Định”

Ảnh: HH

Nhóm Vật lý thiên văn SAGI do Quỹ Simons (Mỹ) tài trợ 
chính thức ra mắt tại Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo 

dục liên ngành   Ảnh: HH

Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo cơ sở khoa học, bản 
mô tả, hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm Mai vàng Bình 

Định   Ảnh: HH

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm và 
trải nghiệm các mô hình tại Trung tâm Khám phá khoa học 

và Đổi mới sáng tạo    Ảnh: HH

Hội thảo về đề tài khoa học “Nghiên cứu phát triển hệ thống 
mô hình hóa và quản lý hiện vật bảo tàng và di tích lịch sử 

trên địa bàn tỉnh Bình Định”  Ảnh: HH

Nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ “Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN xây dựng mô hình nhà nuôi chim yến và quy hoạch 

vùng, làng nghề nuôi chim yến nhà tại Bình Định”
 Ảnh: HH



Neùt ñeïp theå thao
Giải bóng chuyền công chức, viên chức, lao động Công đoàn Viên chức tỉnh năm 
2022 do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức từ ngày 2-5.8, thu hút 44 đội - gồm 26 
đội bóng chuyền nam, 18 đội bóng chuyền nữ tham gia tranh tài. Hai đội bóng chuyền 
nam và nữ của công đoàn Sở KH&CN Bình Định tham gia giải với tinh thần đoàn 
kết, giao lưu, học hỏi và khí thế quyết tâm cao, mang lại cho khán giả những pha 
bóng đẹp mắt, hấp dẫn và có tính chuyên môn cao. Kết quả, đội bóng chuyền nữ đã 
xuất sắc giành được giải Ba. Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng của 2 đội bóng:


