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ĐƯA THÀNH TỰU KHOA HỌC VÀO THỰC TIỄN

Chương trình Tây Bắc có 4 mục tiêu cơ bản, phân kỳ triển khai thành 
2 giai đoạn. Đến nay, có 37 nhiệm vụ đã được nghiệm thu trong tổng 
số 58 nhiệm vụ được xác định và tuyển chọn, trong đó có 3 dự án sản 
xuất, thử nghiệm. Tính đến tháng 6/2019, các kết quả nghiên cứu ban 
đầu của Chương trình đã bám sát mục tiêu, được tách chiết, chuyển 
giao cho các địa phương thông qua 4 nhóm kết quả: Cung cấp luận cứ 
khoa học; Ứng dụng khoa học và công nghệ; Phát triển giáo dục - đào 
tạo và nguồn nhân lực; Phát triển văn hóa xã hội và đảm bảo an ninh, 
quốc phòng.

HƯƠNG GIANG 
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BÁM SÁT MỤC TIÊU

Về nhóm kết quả cung cấp luận cứ 
khoa học, Chương trình Tây Bắc đã tư 
vấn cho các địa phương xác định, bổ 
sung các nội dung trọng tâm và các 
khâu đột phá trong các báo cáo Đại 
hội Đảng bộ 14 tỉnh nhiệm kỳ 2015-
2020. Hệ thống cơ sở dữ liệu liên 
ngành phục vụ phát triển bền vững 
vùng Tây Bắc cũng đã hoàn thiện và 
được chuyển giao với 18 tiêu chí: Điều 
kiện tự nhiên, Tài nguyên thiên nhiên, 
Môi trường, Kinh tế, Dân cư, Xã hội, 
Liên kết vùng… thể hiện tính ưu việt 
trong việc hỗ trợ, giám sát thực hiện 
các chỉ tiêu tăng trưởng cũng như hỗ 
trợ giải quyết bài toán phân tích không 
gian, đánh giá mức độ phát triển bền 
vững theo 3 trụ cột: Kinh tế/Xã hội/
Môi trường hoặc chỉ số phát triển bền 
vững tổng hợp. Bộ tiêu chí, cơ sở khoa 

học và thực tiễn để xây dựng định 
hướng quy hoạch phát triển bền vững 
vùng Tây Bắc đã được hoàn thiện…

Một số kết quả ứng dụng khoa học 
và công nghệ tiêu biểu như: Nghiên 
cứu phát triển (theo hướng GACP) và 
bào chế một số chế phẩm từ Ô đầu, Ý 
dĩ, Tam thất, Đan sâm; Hệ thống máy 
chế biến thức ăn dự trữ cho trâu bò 
vào mùa rét; Hệ thống dây chuyền sản 
xuất viên nén sinh khối từ phụ phẩm 
sau chế biến gỗ bã mía…

Về nội dung phát triển giáo dục - đào 
tạo và nguồn nhân lực, Chương trình 
đã triển khai nghiên cứu, xây dựng 
Khung năng lực lãnh đạo, quản lý khu 
vực hành chính công Việt Nam với 42 
năng lực và đã bàn giao cho Sở Nội vụ 
các tỉnh Hà Giang, Sơn La.

Về nội dung phát triển văn hóa - xã 

hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, 
các đề tài đã tập trung nghiên cứu 
các giải pháp vận động đồng bào 
các dân tộc thiểu số khu vực biên 
giới Tây Bắc trong bảo vệ chủ quyền, 
an ninh biên giới quốc gia trong tình 
hình mới, hoàn thiện chính sách 
phát triển đặc thù đối với các tộc 
người ở vùng Tây Bắc.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn, 
Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc cho 
biết, nhằm góp phần xây dựng vùng 
Tây Bắc phát triển nhanh, toàn diện 
và bền vững, năm 2012, Thủ tướng 
Chính phủ đã chuẩn y đề xuất của 
ĐHQGHN và Ban Chỉ đạo Tây Bắc về 
việc tổ chức triển khai Chương trình 
khoa học và công nghệ cấp Nhà nước 
“Khoa học và công nghệ phục vụ 
phát triển bền vững vùng Tây Bắc”. 
Đây là chương trình KH&CN có tính 
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liên ngành, liên lĩnh vực, tính hướng 
đích và ứng dụng cao, nhằm cung 
cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho 
việc giải quyết những vấn đề cơ bản 
và nóng bỏng nhất đang đặt ra trong 
thực tiễn nhằm giải phóng các tiềm 
năng, tháo gỡ khó khăn, phát huy cao 
độ các nguồn lực, tạo nên xung lực 
mạnh mẽ trong quá trình phát triển 
bền vững của vùng Tây Bắc.

Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc cho 
biết thêm, trong thời gian vừa qua, 
Chương trình đã và đang triển khai 55 
đề tài và 3 dự án sản xuất thử nghiệm 
cho 4 nhóm mục tiêu hướng đến phát 
triển bền vững vùng Tây Bắc.

“Có thể nói, các nhiệm vụ đã và đang 
triển khai, nghiên cứu trong Chương 
trình Tây Bắc vừa có tính vĩ mô gắn 
với bài toán chung của toàn vùng, liên 
vùng và tiểu vùng, vừa tập trung giải 
quyết các vấn đề cụ thể của một số địa 

phương vùng Tây Bắc” – Chủ nhiệm 
Chương trình Tây Bắc Nguyễn Kim 
Sơn nhấn mạnh.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương 
Nguyễn Hồng Sơn cho biết, vùng 
trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí 
đặc biệt quan trọng, là khu vực đảm 
bảo sinh thái cho khu vực Đồng bằng 
sông Hồng, được Đảng, Nhà nước 
quan tâm đặc biệt. Với những kết quả 
đạt được của Nghị quyết 37 cũng như 
những khó khăn tồn tại vùng đang 
phải đối mặt, đồng chí Nguyễn Hồng 
Sơn cho rằng cần nghiên cứu, đề xuất 
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới, 
khả thi, căn cơ và thiết thực hơn; nhận 
diện và giải quyết các nút thắt để giúp 
vùng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn khẳng 
định, thông qua các tham luận trình 
bày tại tọa đàm có thể thấy, mặc 
dù là vùng nghèo, khó khăn nhất 

cả nước nhưng vùng Tây Bắc rất có 
tiềm năng phát triển. Để phát triển 
kinh tế - xã hội của vùng phải phát 
triển từ các điều kiện đảm bảo an 
ninh – quốc phòng.

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương 
đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan 
trọng của liên kết vùng cho phát triển 
du lịch, chuỗi giá trị và các cơ chế điều 
tiết phát triển vùng. Song song với đó 
là vấn đề thay đổi tư duy, phong tục 
tập quán của đồng bào địa phương 
cũng đóng vai trò quan trọng trong 
phát triển bền vững vùng Tây Bắc. Ban 
Kinh tế Trung ương sẽ tiếp thu, cân 
nhắc và lựa chọn các ý kiến đóng góp 
tại hội thảo, phục vụ cho việc xây dựng 
báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện 
Nghị quyết 37 cũng như xây dựng các 
chính sách của Đảng và Nhà nước.

ỨNG DỤNG KHCN LÀ KHÂU ĐỘT 
PHÁ CHO PHÁT TRIỂN
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Các hoạt động của Chương trình góp 
phần giúp cho địa phương thay đổi 
nhận thức, quan điểm lựa chọn ứng 
dụng khoa học công nghệ là khâu 
đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương. Đồng thời, góp phần mở 
rộng quan hệ hợp tác giữa ĐHQGHN, 
các nhà khoa học, các tổ chức khoa 
học công nghệ, các doanh nghiệp với 
các địa phương. Bên cạnh các nghiên 
cứu cung cấp luận cứ khoa học, 
Chương trình cũng nhận được một số 
kết quả cụ thể, thực tiễn về ứng dụng 
khoa học công nghệ để nâng cao giá 
trị sản phẩm hàng hóa và các mô hình 
tăng trưởng, phát triển giáo dục đào 
tạo và nguồn nhân lực phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, văn hóa - xã hội 
và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh - 
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, 

định hướng quy hoạch phát triển bền 
vững các tiểu vùng Tây Bắc góp phần 
bổ sung, hoàn thiện cơ sở khoa học 
phân chia tiểu vùng theo tiếp cận địa 
sinh thái - xã hội, định hướng quy 
hoạch phát triển bền vững các tiểu 
vùng dựa trên lợi thế so sánh. Các 
định hướng quy hoạch phát triển bền 
vững lần đầu tiên được thực hiện ở 
quy mô tiểu vùng, hình thành được 
các định hướng quy hoạch hoàn toàn 
mới so với các quy hoạch đã và đang 
có ở vùng Tây Bắc. Định hướng quy 
hoạch mới được xây dựng dựa trên 
sự phù hợp về đặc thù lãnh thổ (điều 
kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế, văn 
hóa, xã hội…). Định hướng quy hoạch 
không gian phát triển các tiểu vùng và 
các mô hình phát triển bền vững được 
thực hiện theo chuỗi liên kết nội và 
ngoại vùng, tăng cường liên kết vùng, 
tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, 

xóa đói giảm nghèo, gắn với bảo vệ 
môi trường và an ninh quốc phòng 
vùng Tây Bắc.

GS.TS Hoàng Văn Hoa - Trường ĐH 
Kinh tế Quốc dân đề xuất các chính 
sách liên kết kinh tế vùng Tây Bắc. 
Thứ nhất, hoàn thiện chính sách liên 
kết vùng phù hợp phân vùng kinh 
tế - xã hội để bố trí không gian kinh 
tế hợp lý; Thứ hai, xác định rõ vai trò 
vùng Tây Bắc khác với các vùng khác, 
đặc biệt là nhiệm vụ đảm bảo an ninh, 
quốc phòng, bảo vệ tài nguyên tự 
nhiên, bảo tồn và phát triển nguồn tài 
nguyên văn hóa…; Thứ ba, thành lập 
Ban điều phối liên kết vùng Tây Bắc 
có chức năng và quyền lực điều phối 
các hoạt động liên kết vùng; Thứ tư, 
về dài hạn, nghiên cứu, sáp nhập một 
số tỉnh ở vùng Tây Bắc đối với một số 
tỉnh có quy mô kinh tế, dân số và diện 

KHOA HOÏC & PHAÙT TRIEÅN
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tích rất nhỏ, có điều kiện hạ tầng kết 
nối nhằm giảm tình trạng cát cứ, quản 
lý hành chính cấp tỉnh, giảm chi phí 
quản lý.

PGS.TS Trần Thị Thanh Tú - Trường ĐH 
Kinh tế, ĐHQGHN đưa ra các đề xuất, 
khuyến nghị nhằm phát triển tài chính 
toàn diện để thúc đẩy phát triển chuỗi 
giá trị bền vững ở khu vực Tây Bắc. 
Đối với Chính phủ, nhóm nghiên cứu 
đề xuất hoàn thiện hành lang pháp 
lý tạo động lực cho kinh tế Tây Bắc 
phát triển; Xây dựng cơ chế phối hợp 
nhằm thúc đẩy mối liên kết vùng, tận 
dụng thế mạnh của từng tỉnh; Đầu tư 
có trọng điểm nhằm thúc đẩy kinh tế 
của tỉnh hạt nhân, từ đó lan tỏa sang 
các tỉnh lân cận, đồng thời có chiến 
lược truyền thông về tài chính toàn 
diện và chuỗi giá trị liên kết vùng Tây 
Bắc. Đối với cơ quan quản lý các cấp, 
cần thay đổi nhận thức của lãnh đạo 
tỉnh/địa phương, coi “Tây Bắc là vùng 
đặc biệt khó khăn, cần hỗ trợ, bao cấp 
của Nhà nước”; Tạo động lực từ nội 
lực; Trao quyền cho lãnh đạo cấp dưới, 

gắn với trách nhiệm; Áp dụng thí điểm 
KPI trong đánh giá lãnh đạo cấp địa 
phương…

Nghiên cứu phát triển dược liệu Tây 
Bắc nhằm xây dựng và kết nối chuỗi 
giá trị bền vững, PGS.TS Nguyễn 
Thanh Hải - Khoa Y Dược, ĐHQGHN 
đã chia sẻ một số kết quả chính. Vấn 
đề đặt ra là sản xuất hàng hóa nhằm 
tạo ra được sản phẩm đặc hữu có giá 
trị cao để liên kết vùng miền; Hình 
thành chuỗi giá trị bền vững để liên 
kết vùng Tây Bắc với các vùng miền 
và ngành nghề. Phát triển cây thuốc 
để chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một 
hướng có nhiều lợi điểm để xây dựng 
chuỗi giá trị bền vững. Duy trì và phát 
huy tri thức bản địa giúp bảo tồn và 
gia tăng giá trị cho cây thuốc.

Nghiên cứu về một số vấn đề đặt ra 
trong công tác đấu tranh phòng, 
chống tội phạm xuyên quốc gia, đảm 
bảo an ninh ở vùng Tây Bắc, PGS.TS 
Trần Vi Dân - Học viện Chính trị Công 
an Nhân dân kiến nghị phát huy vai 

trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính 
quyền trong công tác phòng, chống 
tội phạm xuyên quốc gia; Đẩy mạnh 
công tác xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống văn bản pháp luật, các chương 
trình, kế hoạch về đấu tranh phòng, 
chống tội phạm xuyên quốc gia; 
Thường xuyên tiến hành tuyên truyền, 
giáo dục phòng, chống tội phạm 
xuyên quốc gia ở vùng Tây Bắc; Nâng 
cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, 
các ngành, tổ chức xã hội, tăng cường 
hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác 
với Lào và Trung Quốc trong phòng, 
chống tội phạm xuyên quốc gia ở 
vùng Tây Bắc; Đầu tư kinh phí và huy 
động các nguồn lực.

Liên quan đến công tác đào tạo nghề, 
PGS. TS Lê Minh Nguyệt - Trường ĐH 
Sư phạm Hà Nội cho rằng, các giải 
pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả 
đào tạo nghề cho người lao động Tây 
Bắc bao gồm: Các giải pháp về phát 
triển kinh tế - xã hội, tạo động lực 
thúc đẩy nhu cầu học nghề của người 
lao động vùng Tây Bắc; Khuyến khích 
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người lao động học nghề và các cơ 
sở đào tạo nghề, giải quyết việc làm 
cho người lao động; Các giải pháp về 
mạng lưới cơ sở đào tạo nghề ở địa 
phương; Tuyên truyền, vận động, thay 
đổi nhận thức, khắc phục các rào cản 
tâm lý - văn hóa ảnh hưởng đến nhu 
cầu và hành vi học nghề của thanh 
niên dân tộc; Phát triển giáo dục phổ 
thông và giáo dục thường xuyên, tạo 
cơ sở cho đào tạo nghề ở địa phương.

PGS.TS Đào Thanh Trường - Trường 
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, 
ĐHQGHN chỉ ra những nhận diện rào 
cản chính sách, từ đó đưa ra một số 
khuyến nghị khắc phục nhằm phát 
triển bền vững vùng Tây Bắc. Theo đó, 
cần minh bạch hóa thông tin của văn 
bản chính sách, ban hành chính sách 
đi kèm các văn bản hướng dẫn thực 
hiện đến cấp cơ sở. Nâng cao năng lực 
thực thi chính sách cho đội ngũ nhân 
lực các Bộ, Sở, ban ngành, địa phương 
thông qua hoạt động đào tạo kỹ năng 
làm chính sách; Tăng cường vai trò 
của các bên liên quan trong triển khai 

chính sách; Rà soát và điều chỉnh, bổ 
sung các văn bản hướng dẫn cho cấp 
cơ sở và những địa bàn còn yếu trong 
khâu thực thi chính sách… Chuẩn bị 
các nguồn lực đảm bảo tính bền vững 
của chính sách, khả năng tự chủ của 
các đối tượng tiếp nhận chính sách 
và đối tượng thụ hưởng. PGS.TS Đào 
Thanh Trường cũng nêu một số chính 
sách công cụ trong phát triển vùng 
Tây Bắc gồm: Chính sách phát triển 
kinh tế; Chính sách phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao; Chính sách 
liên kết theo hệ thống đổi mới vùng.

Dự án sản xuất thử nghiệm “Sản xuất 
trà và bột dinh dưỡng từ Táo mèo và 
Chùm ngây đạt tiêu chuẩn chất lượng 
xuất khẩu, góp phần nâng cao hiệu 
quả kinh tế cho vùng Tây Bắc”, TS. 
Trần Ngọc Hưng - Viện Máy và Dụng 
cụ Công nghiệp cho biết, sản phẩm 
chính của dự án là 1 dây chuyền thiết 
bị chế biến trà và bột dinh dưỡng 
từ Táo mèo và Chùm ngây đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu trên cơ sở ứng dụng 
các công nghệ chế biến sâu như công 

nghệ sấy bằng hồng ngoại công nghệ 
chiết xuất và cô đặc; 1 mô hình vùng 
trồng thực nghiệm 5 ha Táo mèo và 
1ha Chùm ngây, 1 mô hình chế biến 
với việc ứng dụng công nghệ và dây 
chuyền thiết bị. Dự án lựa chọn các 
công nghệ chế biến sâu nguyên liệu, 
tạo ra các sản phẩm chất lượng cao có 
giá trị gia tăng.

Kết quả của dự án tạo tiền đề cho 
việc đầu tư sản xuất hàng loại hệ 
thống thiết bị công nghệ và tổ chức 
chuyển giao cung cấp cho thị trường 
địa phương vùng Tây Bắc, nơi có dồi 
dào nguồn nguyên liệu cho dự án, 
đặc biệt là Táo mèo. Dự án triển khai 
phù hợp với điều kiện tự nhiên, tình 
hình kinh tế - xã hội của vùng, khai 
thác tối đa nguồn nguyên liệu tại địa 
phương để sản xuất thành hàng hóa 
nhằm tăng thu nhập, phát triển bền 
vững kinh tế vùng.


