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LỜI MỞ ĐẦU
Cach đây 50 nam, ngày 4/3/1959, thừa uy quyen của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
Thu tướng Chinh phu Phạm Van Đồng đa ky sâc lệnh thanh lập Uy ban Khoa học Nhà
nước, la tổ chức tien thản cua Bộ Khoa học va Công nghé ngay nay. Nãm 2009,
ngành khoa học công nghệ ca nước to chức ký niệm 50 nâm thành lập ngành.
Sau ngay mién Nam hoàn toàn giai phóng, nước nhà thống nhât, ngay 01/3/1 979,
Chu tịch Uy ban nhan dân tĩnh Lám Đổng đả ra quyet đinh thành lặp Ban Khoa học va
Kỳ thuattinh Lảm Đong, la đơn VỊ tien thán cua Sờ Khoa học va Công nghệ tinh Lam Đồng.
Trai qua 30 nãm xay dưng va phat trien, nganh khoa học va công nghệ tinh noi chung va
Sở Khoa học va cỏng nghệ tinh Lâm Đồng nói rièng đà co những đóng góp to lớn cho sư
nghiệp phattriẻn kinh te - xã họI cua tinh.
Đê tong két, đanh gia những thành tựu khoa học cổng nghệ trong chặng đường
30 nam qua, Sơ Khoa học va Công nghê Lâm Đồng xuảt ban Ky yêu:
Ba mươi năm hoạt động Khoa học - Công nghệ
phục vụ phat triẻn kinh te - xã hội tĩnh Lâm Đổng
Ky yêu gồm các bai viet như: bao cao tổng két 30 nám hoạt động khoa học công
nghệ; báo cao chuyên đê vé cac lĩnh VƯC quản lý khoa học, quản ly công nghệ, quan lý
tiêu chuản - đo lường - chảt lương, quản lý vé sở hửu tri tuệ, an toan bức xa hạt nhán... đạc
biệt có những bai viet cua tác gia la cac nha khoa học, thu trương cơ quan nghiên cứu, ứng
dụng khoa học công nghệ cua Trung ương va địa phương co nhieu công trinh nghiên cứu
khoa học tai địa bàn Đa Lạt, Lám Đồng như: Viện Nghiên cứu Hạt nhản Đà Lạt, Viện Sinh
học Tảy Nguyên, Viện Khoa học Nóng nghiệp miền Nam, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí
Minh, Đại học Đà Lat, Trung tam nghiên cứu Đảt, Phàn bón va Môi triíờng phía Nam,
Đoàn Địa chát thuy vãn - Địa chat cồng trinh 707, Trung tam nghiên cứu Khoai tay, Rau va
Hoa, Trung tâm Ung dung Kỹ thuạt Nông nghiép Lam Đống, Trung tâm Nghiên cứu Cay
còng nghiệp va Cay ãn qua, Trungtảm nghiên cứu Nông Lâm nghiẻp Lâm Đổng, Sơ Nông
nghiệp va Phát trien nong thôn, Sờ Công nghiep, Sơ Tai nguyên và Môi trường. . Nội dung
các bai viêt tỏng két ve thanh tựu nghiên CƯU khoa học va công nghệ trên cac lĩnh vực
đieu tra cơ bàn tài nguyên va moi trường, nông nghiẻp, cong nghiệp, du lịch, nghiên cứu
vẻ xa hội va nhân văn va khoa hocquan ly...
Đay là công trinh khoa học noi len vai tro, vị tri ma Đang va Nha nước ta đâ khảng
định "Cung với giao dục - đào tạo, khoa học công nghệ la quốc sach hang đấu, là nền
tang va động lực đây m anh công nghiệp hoa, h iện đại hóa dat nư ớ c" va đe thièt thực
chao mừng ky niệm 50 năm thanh lập ngành Khoa học Công nghê Viẹt Nam, chào mừng
ky niẹm 30 nam thanh lập Sở Khoa học va Còng nghe tỉnh Lâm Đồng.
Xin chân thành cám ơn sư cộng tac nhiệt tinh cua các tác giả VI sự nghiêp phat trien
khoa học cõng nghệ Lâm Đồng. Tràn trọng giới thiệu tập Ky yeu với các nhà quan lý, nhà
khoa học va cac độc gia quý men.

lư CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Kính gưi: Ban Giam đốc va tập the cán bọ, công chức
Sở Khoa học và Công nghẹ tỉnh Lâm Đồng
Nhân dịp kỷ niệm 30 nâm ngày thành lập Sờ Khoa học vá Cõng nghè tinh Lãm
Đổng, thay mát Lảnh đạo Bộ Khoa học va Cõng nghè, xin gửi tới cac đong chí vá táp thể
can bộ, cóng chức, viên chức đã vá đang cóng tac tai Sở Khoa hoc Vã Cõng nghè nhũng loi
chucm ừngtôtđep nhát.
Bộ Khoa học va Công nghệ đành giá cao thành tích cua cac the hệ ca
Ci r,6
chức Sở Khoa học va Cõng nghệ tỉnh Làm Đóng trong 30 năm xày dựng va pnat ■ e .
Đươc sự quan tàm, chỉ dạo cua Lãnh đạo Tính uy, Hói đổng nhân dàn, ủy 'nan nhản dãn
tỉnh Lầm Đồng va sư phỗi hợp tích cực với cac cơ sở nghiên cứu trén địa ban, hoai
nghiên cứu, ứng dụng tien bọ khoa học - kỹ thuât được tích cực trien khai tronR th 2 m
qua dã gop phán quan trọng vào việc thực hiện tháng lợi mục tiêu phát triền l nh ẽ - \ã
họi và an ninh - quóc phong cua tinh. Đac biẹt, trong thời gian gân dãy. Sở Khoa i : c va
Cong nghệ tỉnh Lam Đồng dã co nhieu cỏ găng trong lỉnh vực nghiên cứu. ừng du." 2 -: ~.e
nghệ sinh học va đã tao ra nhieu san phàm rau, hoa, dươc liệu, chè... có chát lươnc vã
hiệu qua kinh tẻ cao.
Bộ Khoa học va Cóng nghệ tin tưởng răng, với truyén thòng đoàn két va tinh in
ù J
dộng sáng tao cua đội ngu can bộ công chức, Sở Khoa học va Công nghê tinh Lãm Đ -ị> ẽ
ngày cang lớn mạnh, góp phan xứng đáng vao sư phat trién kinh tế - xá hôI cua i
Đồng noi riêng va sưpháttriển khoa học va công nghệ trên toan quỏc.
Một lần nữa, xin kính chuc các đong chi sức khỏe va hạnh phủc!

Kính thư ;
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H O À N G VẢN PH O N G
Bộ trường Bộ Khoa học va Cõng nghệ

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY LÂM ĐồNG

Thân gửi: Các nhà khoa học và dội ngũ cán bộ công chức
hoạt động trong ngành khoa học công nghệ tinh nhà
Trong 30 năm qua, hoat động khoa học - công nghệ của tình Lảm Đổng đà từng
bước phát triẽn va đạt đươc nhiều thành tựu quan trong, góp phàn tích CƯC vào kẻt qua
phát triển kinh te - xã hội chung cua địa phương, đãt nươc. Đăc biệt, sau 10 nâm triến khai
Nghị quyêt Trung ương 2 (khóa VIII) va Nghị quyêt 09-NQ/TU của Tinh ủy Lâm Đồng
khóa VI), SƯnghiệp khoa học va công nghệ địa phương đà cỏ những bước phát triến mới,
ch cực va toan chèn hơn. Tiem lực khoa học va công nghệ được tảng cường; cac hoạt
dông và mô hình ứng dung khoa học - công nghệ có hiệu quả vê sô lương va chàt lương, có
■hả năng tiẻp thu và làm chủ được tri thức trên một Sỏ lĩnh vực hiện đại như công nghệ
[hông tin, cõng nghệ sinh học... Cõng tác quản lý khoa học có nhiéu cải tiến, ngành khoa
bọc và còng nghệ đà cơ ban thực hiện tỏt chức nàng tham mưu trién khai các chu trương,
chinh sach cua Đáng, Nhà nước một cách kịp thời, phu hơp với thực te cuađia phương.
Thay mật Tỉnh uy, tôi ghi nhận, chuc mừng va biểu dương những thành tích đạt
được cúa cac nha khoa học va đội ngu cán bộ hoạt động khoa học - cõng nghệ tinh nhà
trong thời gian qua.
Trước SƯ phat triển vươt bậc về khoa học - cóng nghệ trén thê giới như hiên nay,
LíUỚc yèu câu cảp thiết cua việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - còng nghệ vao cac linh
■ực sản xuàt va đời sông ớ trong nước cùng nhưđịa phương Lâm Đồng; để hoán thành tôt
bơn nhiêm vụ được Đang, Nhà nước và nhân dân giao phó, đòi hỏi đội ngu các nhà khoa
hoe. cán bộ, cõng chức hoạt động khoa học - còng nghệ của tinh nhà phái xác đinh cho
minh vi thê ỡ một tâm cao mới, từ đo tiêp tục nồ lực phân dâu, nâng cao trinh độ vé mọi
mặt, còng hiên ngày càng nhiếu hơn cho quẻ hương, đảt nươc.
Tin tưởng ràng hoạt động khoa học - cõng nghệ cua Lám Đồng sè ngày càng khởi
'ắc trong thời gian tới. Chúc cac nhà khoa học va đội ngu cán bộ, cõng chức hoạt động
Khoa học - công nghệ cua tinh nhà sức khỏe, hạnh phuc và tiên bộ.

Chào thản ái,

HUỲNH PH ONG TRANH
ơv viển Trung ương Đang

THƯ CHÚC MỪNG
CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐồNG

Nhân dịp kỷ niệm 30 nam thanh lập Sở Khoa học va Công nghệ (01/3/1979 01/3/2009) va kỹ niệm 50 nảm thành lập nganh khoa học công nghệ Việt Nam
(04/3/1959 - 04/3/2009), thay mảt UBND tinh Làm Đồng, tôi gởi lời chuc mừng tốt đẹp
dẽn cac nha khoa học va những người đang hoạt động khoa học cóng nghệ cung toàn thê
can bộ cóng chưc, vién chức Sơ Khoa học va Công nghệ tinh Lâm Đồng.
Cùng với toan Đang bộ, Chính quyền tình nha, ngành khoa học công nghệ đà có
những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng va phat triển tinh Lâm Đong ngày càng
giàu manh.
U B N D tinh Lảm Đống đánh giá cao vai trò cua khoa học công nghé va luôn có những
quan tám đáu tưnhiéu hơn nửa cho sự nghiệp khoa học cóng nghệ tỉnh nhà.

Chao thân ải,

HUỲNH Đ ử c HÒA
Phó Bi thư Tỉnh uỷ
Chu tịch UBND tính Lảm Đồng

sở KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUA CÁC THỔI KỲ
Năm 1979
Ban Khoa học va Kỷ thuật tỉnh Làm Đồng đươc thanh lập theo Quyẽt đinh
số 06/TCUB ngày 01/3/1979.
Ban có chức năng giup Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan lý côngtac khoa học - ky
thuật trong toan tinh, hướng dẩn chi đạo các ngành, cac câp thực hiện đung đường
lối chu trương chinh sach của Đang va Nha nước vé phát trien khoa học - kỹ thuật
phục vụ san xuat va đời sông.
Ban gồm các bộ phận Kê hoach tổng hơp; Tiêu chuán - Đo lường - Chát lượng
săn phẩm.

Năm 1993
UBND tỉnh Làm Đồng ra Quyết định số 1555/QĐ-UBTC ngày 19/11/1993
đổi tèn Ban thanh Sờ Khoa học, Công nghệ va Môi trường cùng với chức nâng
nhiệm vụ mới.
Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường la cơ quan chuyên món cùa UBND
tinh Lảm Đồng, thực hiện chức nâng quản lý nha nước về khoa học cong nghệ va
bảo vệ môi trường trong tỉnh theo Phap luật cua Nha nước.
Sở bao gồm các phòng chuyên mỏn: phong Tổng hơp, phòng Quản lý Khoa
học Công nghệ, phòng Quan lý Môi trường, phòng Thông tin - Sở hữu công nghiẹp,
Thanh tra Sở vá Chi cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lương.

Năm 2003
Sở Khoa học, Công nghệ va Môi trường đổi tên thanh Sở Khoa học và Công
nghệ theo Quyết định số 109/2003/QĐ-UB ngày 12/8/2003 của UBND tỉnh
Lâm Đồng.
Sở Khoa học va Công nghệ tinh Lâm Đồng là cơ quan chuyên môn thuộc
UBND tinh Lâm Đồng, giup UBND tinh thực hiện chức nảng quản lý nha nước vé
khoa học va công nghệ, phát triển tiểm lực khoa học va công nghệ trẽn tất cả các
lĩnh vực kinh tế - xả hội, tiêu chuẫn đo lường - chât lương san phàm, sở hữu trí tuệ,
an toan bức xạ va hạt nhân trên địa bàn tinh theo quy định cua pháp luật.
* Theo Quyết định sô 68/2004/QĐ-UB ngày 22/4/2004 của UBND tỉnh Lâm
Đồng, Sở gỏm các phòng chuyên môn: Văn phòng Sờ, phòng Quan lý Khoa học,
phòng Quản ly Công nghệ, phòng Thông tin - Sở hữu trí tuệ va Thanh tra Sơ’.
* 2 đơn VỊ trực thuộc la Chi cục Tiêu chuần - Đo lường - Chẫt lương; Trung tám
Ưng dụng Khoa học Cồng nghệ và Tin học.
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LÃNH ĐẠO SỞ QUA CÁC THỜI KỲ

ôn g NGUYỀN HẬU TÀI

Ông ĐOẢN VÃN THIẸP

Phụ trách Ban KH&KT Làm Đóng

Uỷ vièn Ban KH&KT Lâm Đong

(Tù năm 1979 đén 1980)

(Tù năm 1979 đến 1983)

Ông Hl ỲNH THỐNG

Ông PHẠM BÁ PHONG

Òng TRƯƠNG TR ổ

'-.o n g Ban KH&KTLám Đóng
O j nhièm UBKHKT Lảm Đong

Trưởng Ban KH&KT Lảm Đong
Giảm đốc Sỏ KHCN&MT Lâm Đóng

Giám đoc sỏ KHCN&MT Làm Đóng
Giam đòc Sở KH&CN Làm Đóng

[Tunãm 1983 đến 1987)

(Tù năm 1987 đẽn 2002)

•m Đ ỏ Q i ANG TOAN

-- - L. - -

- - - Lã- C:-ạ
-JD-C O - cuc TĐC

'

-ã -

1993)

(Tù năm 2002)

Ông NGUYÊN XUÂN SƠN Ông NGUYỀN MINH TÂM
PGĐ Sỏ KH&CN tinh Lâm Đong
(Tù tháng 9/2002)

PGĐ Sở KH&CN tinh Lâm Đóng
(Từ tháng 9/2005)

Ồng LE XUÂN THAM
PGĐ Sở KH&CN tinh Lâm Đỏng
(Tư tháng 6/2008)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÀY NAY
Sở Khoa học vã Công nghệ tỉnh Lâm Đồng la cơ quan chuyên môn thuộc UBND tinh
Lảm Đồng có chức nâng tham mưu, giup UBND tình quán ly nhà nước vè khoa học va cõng
nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học va công nghệ; phat triển tiem lực khoa học và công
nghệ; tiêu chuản đo lường chãt lượng san phấm; sở hữu trí tuệ; ứng dung bức xạ và đồng vị
phong xạ; an toàn bức xạ va hạt nhân; các dỊch vụ công trong lĩnh vực thuộc Sở Khoa học va
Công nghệ quàn lý trẽn địa ban theo quy đinh của pháp luật.
Hiện nay, tống số cán bộ cong chưc, viên chưc của Sờ là 65 ở 3 bộ phận. Trong đó, co
18 đảng viên, 5 can bộ co trình độ ly luận cao cấp chính tự, 1 Phó Giao S Ư - Tiên sỹ, 5 thạcsý,
31 đại học và 2 trung cãp.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM ĐồNG
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ĐO LƯỜNG
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PHÒNG QUẢN LÝ
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PHÒNG THỐNG TIN
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BỘPHẬN
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BộPHẬN
KẾHOẠCHTỐNGHỢP

V À N PH Ò N G SỞ

\G L VẺN THỊ THƯƠNG
Pho văn phòng

TH A N H T R A SỞ

TRẦN M INH CHÂU
Chánh thanh tra
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PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

PHAN CÔNG DU
Phó phong

PHỒNG 9U Ả N LÝ CÔNG NGHỆ VÀ SHTT
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PHAN VÁN DA T
Trưởng phòng

PHÒNG THÔNG TIN VÀ T H ốN G KÊ KHCN

PHÒNG QUẢN LÝ KHCN c ơ SỞ

ĐOÀN HỮU NGẠN
Trưởng phòng
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LÊ XUÂN PHÚC
Chi cục trưởng

LÊ ĐỨC THỢ
Chi cục phó

PHỒNG HANH CHÍNH TổNG HƠP

NGUYỄN ĐỨC QUANG
Phó phòng

PHÒNG QUẢN LÝ TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG

PH Ạ M T H Ị NHÂM
Phó phòng

PHÒNG QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG
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VÕ K H IẾ M
Giám đôc
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QUẢN HÀNH QUÂN
Pho giam đoc

BỘ PHẬN KẾ HOẠCH-TổNG HỢP

9

PHÒNG KIỂM NGHIỆM

Cs
NGUYỀN NHƯ CHƯƠNG
Phó trưởng phòng

BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÔ HUY ĐÔNG
Phụ trách phòng

BỘ PHẬN NUÔI CẤY MÔ

PHAN THỊ MINH THẠCH
Phụ trách phòng
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CÁC THÀNH TÍCH
CỦA Sơ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM ĐồNG
Năm 1999
- Huân chi/ơng Lao động hang Ba
- Bằng khen củaUBND tinh Lâm Đồng
- Bang khen củaUBNDtỉnh Lảm Đồng vế an ninhtổquôc
Năm 2000
- Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng
Năm 2001
- Bằng khen của UBND tình Lâm Đồng
Năm 2002
- Băng khen củaUBNDtỉnh Lâm Đồng
- Bằng khen cua Bộ Công an
Năm 2003
- Bằng khen của Bộ Công an
Năm 2004
- Bằng khen của Bộ Công an
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Năm 2005
- Huân chương Lao động hạng Nhì
- Báng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ
Năm 2006
- Bầng khen của UBND tinh Lâm Đồng vẻ an ninh tổ quốc
Năm 2007
- Bẳngkhen củaUBNDtỉnh Lâm Đồng
Năm 2008
- Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng
-BằngkhencủaUBNDtlnh Lâm Đồngvềan ninhtổquốc
-Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Lâm Đồng
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Phần I: Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
SỞ vAn hoả - THỂ thao va du IK>
t h ư v iệ n t ỉn h là m d ò n £

PHÒNG ĐỊA CHỈ

DC 155 Ij5

30hAm hoại Độngkhoa họccOhgnghị [âni oOhg
1919- 2009
TRƯƠNG TRỐ
Giám đõc Sở Khoa học và Công nghệ tinh Lâm Đong

o ờ Khoa học và Công nghệ Lảm Đồng
^ đ ư ợ c thành lập ngày 01/3/1979 với tên
gọi lá Ban Khoa học vá Kỷ thuật, đổi tên
thành Sở Khoa học, Công nghệ va Môi
trường năm 1993 và từ năm 2004 là Sở
Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, trong nảm 2008, Chi cục Tiêu
chuản - Đo lường - Chất lượng, đơn vị trực
thuộc Sở KIICN, đã nhận Huân chương Lao
động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Với vai trò quản lý nhá nước về khoa học,
công nghệ (KHCN), trong 30 nãm qua, Sở
KIICN đả không ngừng cai ti én, nàng cao
nàng lực hoat động trẽn nhiều lĩnh vực như tổ
chưc nghiên cứu và triên khai KHCN; quản
lý nha nước vẻ KI ICN; tièu chuẩn - đo lường
- chảt lượng; sở hừu trí tuệ; an toán bức xạ;
tham mưu giúp UBND tinh trong việc cụ thẻ
hóa cac chủ trương, chinh sach của Đang,
Nha nước vê KIICN phù họp với điêu kiện
địa phương...

Giai đoạn từ 1979 đến 1984, hoạt động
quán lý KHCN tặp trung chủ yểu vào quan
lý kỳ thuảt tiêu chuàn - đo lường - chất
lượng; thúc đáy việc nàng cao chảt lượng
hang hóa; phô biến các thông tin khoa học,
tiển bộ kỳ thuật; phát động phong trao sang
kiến, họp lý hóa san xuất nham góp phan
khăc phục khó khản trong thời kỷ khôi phục
kinh tẽ sau chiến tranh.

Củng với sự nồ lực chung của các ngành,
cac cấp trong tinh, hoạt động KHCN đà
không ngừng phát triẻn, đạt được những
thanh tựu đãng kể, góp phản tích cực trong
việc thưc hiện nhiệm vụ phat triên kinh tế
- xả hội của địa phương. Với những thành
tích đóng góp trong chặng đường 30 năm
xảy dựng vá phát triển, Sở KHCN đà vinh
dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân
chương Lao động hạng Ba (nám 1999),
Huân chương Lao động hạng Nhi (nẳm
2004). Năm 2008, Sở KIICN được UBND
tinh tặng cờ "Đơn vị thỉ đua xuàt sảc

Quá trình phát triển của Sở KIICN trải
qua các giai đoạn chinh sau:

Giai đoạn từ 1985 đến 1989, hoạt động
KHCN Lảm Đồng bãt đẩu thưc hiện cac đề
tài nghiên cứu khoa học phục vụ san xuảt,
xảy dựng ké hoạch khoa học va kỳ thuật

Lê đón nhận Huân chương Lao động hang Nhì

30 năm hoạt dộng Khoa học Công nghệ Lâm Đổng

hàng năm. Thòng qua hoạt động cua Họi
đồng khoa học - kỳ thuật các cáp (tinh,
ngành, cơ sở), kè hoạch KHCN hang nâm
được xcm xct cụ thê va trình UBND tinh
phê duyệt. Cac đè tai nghiên cứu tập trung
vao việc chọn tao giông cảy trồng (lúa, chè,
ca phc, dâu tàm, rau, hoa, dược liệu...), vật
nuôi (heo, bò, gà, ca...); xây dựng va cai
tiẻn cac quy trình san xuàt trong lĩnh vực
nông nghiệp, công nghiệp. Một sổ nội dung
điêu tra cơ ban vè tài nguyên, kinh tẽ, vãn
hóa, xã hội trong giai đoan nay la cơ sở cho
việc xáy dựng quy hoạch phat trièn kinh te
- xà hội địa phương găn với Chương trình
Tây Nguyên I và II của Trung ương. Cac
còng trinh nghiên cửu trong lĩnh vực nông
- lảm - công nghiệp, tiêu thu công nghiệp,
khoang san đà được ap dụng nhiêu hơn, góp
phẩn phat tnẽn kinh tè - xà hội địa phương.
Giai đoạn từ 1990 đến 2000, đáy là
thời ký đổi mới của đàt nước, nhat la từ
khi Nghị quyct 02/TW của Ban chấp hanh
Trung ương Đang khóa VIII va Nghị quyẻt
09/TU cua Tinh uy Lảm Đồng về KHCN
được ban hanh, đà tao ra nhửng chuyên
biên cơ ban trong nhản thưc va hanh động
của cac nganh, cac cấp vể KHCN. Nhieu
chương trinh hanh động thưc hiện cac Nghi
quyêt trẽn đà được xảy dựng công phu, bám
sat mục tièu phat triẽn kinh tè - xà hội của
địa phương theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa. Hoạt động KHCN tảp trung đẽ
giai quyẻt những vấn đê có tinh chièn lược,
gán với nhiệm vụ phat triẻn kinh te - xã hội
ở tưng giai đoạn như đôi mới cóng nghệ
trong cac nganh san xuàt còng nghiệp trọng
yêu; hướng nhà san xuảt vao nhiệm vụ quan
lý chất lượng hệ thông, đồng bộ theo tiéu
chuản ISO; ưng dụng công nghệ thông tin
trong cac hoạt động quan ly hanh chmh nha
nước, san xuãt kinh doanh, tai nguyên thiẻn
nhiên va môi trường; xảy dựng chiẽn lược
quan lý chất thai, quy định tiêu chuán bao
vệ môi trường của địa phương; hướng cac
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hoạt động KHCN vao san xuãt - kmh doanh
gan với việc bao vệ môi trường, đam bao
phat tnèn kinh té - xả hội ben vừng.
Giai đoạn từ 2001 đến 2004, hoat động
KHCN giai đoan này được cụ thê hóa bởi
11 chương trình KHCN trọng điêm cua
tinh Ngàn sách dành cho KHCN đà tâng
dàn, đạt xap xi 1 - 1,2% tông chi ngàn sách
tỉnh, phục vụ kịp thời công tac nghiên cứu,
triẻn khai ưng dụng Nhiêu kẽt qua nghiên
cứu được ap dụng vao san xuàt va dơi sông,
lam luận cư khoa học góp phân giãi quyết
một sô vãn đe thực tiễn kinh te - xà hội địa
phương... Đông thời với công tác kiện toan
bộ may tô chưc, táng cường nàng lực hoạt
động va quan lý, việc đảm bao ngàn sách
chi cho khoa học la một trong những yeu
tố giup KHCN phat huy được vai trò động
lưc phat triển kinh té - xà hội trong giai
đoan nay.
Giai đoan từ 2005 đển nay, tập trung
thực hiện “Chương trình KHCN va đảo tạo
nguòn nhàn lưc cua tỉnh Lâm Đổng”, một
trong 6 chương trinh trọng tàm cùa tinh,
với cac nội dung hoạt động KHCN chinh
trong giai đoan nay la:
- Nghiên cưu KHCN phục vụ nông, lảm
nghiệp, nông thôn, miên nui, phục vụ quan
lý, phat triển du lịch, công nghiệp, công
nghệ thông tin va nghiên cưu vẻ xà hội nhan vãn

Lẻ kỷ niệm 25 nảm thành lập
Sở Khoa học va Công nghệ Lâm Đong

Phản I: Quản lý Nhà nước vẻ Khoa học và Công nghệ
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- Hoạt đông KHCN phục vụ việc hội
nhập kinh tê quốc te, cái cách hành chinh,
nâng cao chất lượng san phàm hàng
hỏa, xảy dựng thương hiệu, cạnh tranh
thương mai.
- Đối mới va tảng cường hoạt động quản
1\ KHCN; phat triển hoat động KHCN c U
huyện, thị xà Bao Lộc va thánh phố Đà Lạt,
phát tnổn cac dịch vụ KHCN.
Trong 30 nảm qua, thanh qua đạt được
cua nganh KHCN thẻ hiện rỏ nét ớ một sô
ĩĩnh vực sau:
1. Hoạt động điều tra cơ bán VC tài
□guycn, môi trưtriig
Công tác điêu fra cơ bán vẻ tái nguyên,
môi trường được thực hiện có trọng diêm,
trọng tâm va hệ thống. Hiện nay, cơ ban đã
hoan thanh việc điêu tra về thố nhường va
nước ngâm trẽn tảt ca cac xà, huyện trong
toan tinh. Các tải liệu nghiên cứu va ban đô
điêu tra đất, nước ngâm đẻu được số hóa
va tích hợp bang công nghệ thòng tin địa lý
(GIS). Đảy là nhửng cản cư khoa học hữu
ích đẽ xảy dựng cac quy hoạch, kẻ hoạch
phat trièn kinh tè - xà hội, nông, lảm, công
nghiệp của tinh và các địa phương.
2. Hoạt động nghicn cứu và ứng dụng
KHCN
Trong lình vực nông nghiệp, hoạt động
KHCN tảp trung thực hiện 5 chương tnnh
kmh tẻ mùi nhọn của tinh la lương thực
- thực phẩm; công nghiệp chè biến; lảm
nghiệp va đinh canh đinh cư; khai thác ché biên khoáng san; phát trièn du hch. Giai
đoan này, việc ửng dụng công nghệ sinh học
phục vụ phát triên nông nghiệp đà thu được
những kết qua rất tót, đặc biệt la qua trinh
chọn tao giống bảng phương pháp nuôi cấy
mỏ tế bào thực vảt. Khởi diêm tư việc nhân
giông khoai tảy thành công bảng phương
pháp nuôi cảy mò tể bao, đến nay, kỹ thuật
nay đả được ứng dụng rộng rải trong việc

Hội thảo đáu bờ mô hĩnh trồng lua tai Đơn Dương

nhân giông các loài hoa phong lan, địa
lan, cảm chướng, lys, cac cảy ãn qua, cây
thuôc, cây làm nghiệp... Những ứng dụng
này không chi được trién khai thực hiện ở
cơ quan nghiên cừu mà ca trong cac doanh
nghiệp, địa phương, gia đinh nòng dãn tiên
tiến.,. Kỹ thuật nuôi cay mỏ tế báo thực vật
đà trở thành công cụ san xuất giông quy mỏ
hàng hóa mang lại lợi nhuận cao cho người
san xuat ở Lảm Đông. Hàng triệu cảy giông
cáy mô đã được xuảt khẩu sang cac nước
khối châu Ảu. Đảy là tiền để mở ra hướng
phat triển nông nghiệp công nghệ cao cho
tinh những năm sau nay, la điêu kiện dam
bao cho việc tièp cặn và chủ động tham gia
trên thương trường quốc tè với một số mặt
hang thẻ mạnh của địa phương (chè, cà phê,
rau, hoa...). Đà tuyên chọn được tập đoàn
giống chè năng suất cao, phẩm chàt tốt tại
Lảm Đồng như TB 14, Kim Tuyên, Tứ Quý.
Xảy dựng vùng san xuất rau, chè an toàn, cà
chua công nghệ cao, trông rau theo hướng
kiêm soát vệ sinh an toan thực phẩm và
thực hành nông nghiệp tốt (GAP); nghiên
cứu phòng chống bệnh sưng cỏ rễ cây bắp
cai, điêu tra nguyên nhản gãy biên dạng cu
cà rôt va biện pháp phòng ngửa. Nghiên
cưu chọn lọc các giỏng dâu tảy nâng suất
cao, phàm chảt tôt phù họp với khí hậu và
thô nhường Đa Lạt.
Đặc biêt đôi với nhiệm vụ phat trièn
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nganh hoa - la thê mạnh cua Đa Lạt - nhiều
đè tai nghiên cưu ưng dụng đà cho cac kèt
qua tích cực như mô hình san xuảt hoa cảt
cành theo hướng công nghiệp phục vụ nội
tiêu va xuảt khâu; nghiên cửu gia thê tông
họp va việc phòng chông bệnh thôi củ trên
cảy địa lan va một số loại cây canh cỏ giá
trị; quy trinh trông cac giông hoa ngắn ngay;
trồng hoa địa lan theo hương kiêm soat, an
toàn dịch bệnh.

Thực hiện chương tnnh lảm nghiệp va đinh
canh đinh cư, tỏ chưc thanh công cac mỏ
hình nông - lảm kết hợp, vườn rưng trên đảt
dôc, nghiên cứu phat triên làm san ngoai gỗ,
đánh gia hiệu qua việc giao đất, giao rưng;
xảy dựng cơ sở khoa học của việc phòng
chông chay rưng, phòng trư bệnh hại rưng
thông, điều tra va phat triên nẩm dưới tán
rưng, điểu tra nguôn dược liệu đặc thủ cua
tỉnh Lảm Đông...

Trong những năm qua, cac dự an nông
thôn miên nui với mục tiêu chuyên giao
tiến bộ KHCN góp phần lam thay đổi tãp
quan canh tac lac hậu, chuyên đôi giông cây
trông, vật nuôi, tô chưc lai san xuảt của cac
cộng đông dản cư vung đông bao dãn tộc
thièu sô, vùng sâu, vùng xa đã được triẻn
khai trên hầu hết cac huyện trong toan tỉnh.
Các dự an đã mang lại hiệu qua, góp phản
năng cao đời sông cua vung đỏng bào dàn
tộc thiêu số ở địa phương, đem lại cach
thưc làm ãn mới, hiệu quá trong chăn nuôi
(bò, dè, ga tha vườn, heo đông bào, heo
lai, nhim ...), trỏng trọt (lúa, ca phê, chè,
điêu, san xuẳt rau, trồng hoa trong nhà có
mai che...) tảng nâng suảt va giá trị hang
hóa, giup bà con nòng dản dân tộc thiêu số
chuyển dần từ kinh tế tự cấp sang kinh tê
hàng hóa, góp phần xóa đói giam nghèo.

Ve thuy lợi, quy hoạch hệ thông công
trinh thuy lợi phục vụ tưới tiêu nham thảm
canh, tàng vụ va mở rộng diện tích cày
lương thực, cây công nghiệp. Triên khai co
hiệu qua cac đê an phòng chông lù lụt, giam
nhẹ thiên tai cho một số vung thường bị anh
hưởng ở trong tinh. Xảy dựng nhiêu công
trinh cảp nước sạch va vệ sinh nông thôn
cho nhàn dàn vùng sâu, đam bảo nước sạch
cho tất ca các huyện thị trong tinh, ú n g
dụng kỷ thuật hat nhản trong nghiên cứu qua
trinh bôi lãng lòng hô, phục vụ cho công tác
thủy lợi.

Trên linh vực lám nghiệp đà tô chức
nghiên cửu va xảy dựng hệ thông rừng
giông, cac đê an bao vệ rưng đặc dụng,
phòng hộ, bao vệ các động vảt quy hiẻm.

Hội nghị tổng kèt dư án miẻn núi tai huyện Cat Tiên

Trong cóng nghiệp, đã nghiên cứu va
trien khai cac đẻ an thuộc chương trình phát
trien công nghiệp - tiêu thủ cõng nghiệp
(giai đọan 1991 - 1995 vá đén năm 2000)
với cac nội dung cụ thẻ như chẻ biên nòng lảm san; san phàm tiêu thủ còng nghiệp; vật
liệu xay dựng; khai thác va chế bien khoang
san; ưng dụng nãng lượng mặt trời san xuât
điện, đun nước nóng. Một sô mặt hang nông
san chè biên (chè, ca phẽ, rau) va vật liệu
xáy dựng (cách nhiệt, chịu lửa) đà được đàu
tư nghiên cứu để nàng cao chát lượng và
mở rộng san xuât đáp ừng thị trường.
Chương trình phát tnẻn mạng lười điện
nông thôn trong những năm gán đáy đà đem
lại kêt quả cao: từ chỗ lăp đặt các ham thủy
điện có công suảt nhỏ phục vụ sinh hoạt
đén việc thiêt kế xảy dựng các hệ thống đặp
thuy điên co quy mỏ lơn, đáp ưng yẻu cảu
phát tnên kinh tê - xà hội cua tỉnh trong thời
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ky công nghiệp hoa, hiện đại hóa. Hiên nay,
:ac huyện, thị, thanh cua tinh đêu có điện
lưới quôc gia, tý lệ so hộ dàn toan tinh có
điện là 95%, tỷ lẻ sô hộ dãn nông thòn co
điện la 86%. Những hoạt động nay đà va
.iang góp phan đáy manh mục tiêu điện khi
hóa nông thôn.
Lình vưc nghiên cưu vê khoa học xã hội
- nhản van trong thập nièn trớ lai đày đã có
sự chuyên biên rỏ nét theo tinh thần Nghị
quyêt Hội nghị lằn thư tư Ban chắp hanh
Trung ương Đang khỏa VII, khảng đinh
quan diêm cản bôi dường, phat huy nhan
tô con ngươi. Nhưng nghiên cưu ve lĩnh
vực khoa học xà hội - nhàn vãn đà được
ban chi đạo Chương trình khoa học xà
hội - nhàn vãn tham mưu cho Tinh ủy chi
đạo tập trung nghiên cưu nhiêu hơn vê con
người VỚI tư cách vưa là động lực, vưa la
muc tieu cua sự phát ữiên kinh tẻ - xà hội.
Cụ the đà có những nghiên cưu vẻ cac giai
phap phat triẻn kinh tẻ - xà hội cho vung
đồng bao dãn tộc thiểu số; nàng cao chât
lượng giao dục trong vùng dân tộc thiêu
số, hệ thống chinh trị cơ sở; những vàn
đê liên quan đén dan so, lao động va việc
lam, công tac thanh niên, hướng nghiệp...;
giai pháp thực hiện công tac bao vệ tré em
trước cac tệ nan xả hội; tô chức thu thập va
biên soạn các tư liệu vãn hóa - hch sư vẻ
Lam Đông - Đa Lat; nghiên cửu va xuat ban
địa chi Lam Đông, địa chí Đa Lat; biên soan
tư điển tiếng Cơ Ho, Mạ va Chu Ru.

Trao đôi vê vai trò cúa gia làng
trong xa hội hiện đại
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về van hóa - thông tin, đà tién hanh
nghiên cưu va chinh lý cac hiện vát thu
được tư ket qua khai quật di chi Đai Lao,
Bao Lộc. Hợp tac với đoan chuyên gia
khao có Nhặt Bản thảm dò, khao sat di chi
vãn hóa Cat Tiẻn đã thu được kha nhiêu
hiện vàt. Một sô đề tai nghiên cửu vãn hóa
truy en thòng cac dan tộc Mạ, Cơ Ho, bước
đáu hình thanh bộ sưu tập vãn hỏa vặt thẻ
và phi vặt thê truyên thống các dan tộc ban
địa Lảm Đông, Nhửng ket qua nghiên cửu
vẽ khoa học xà hội - nhãn ván đã phục vụ
cho công tac lành đạo va quan lý, góp phân
giai quyêt những vấn để xã hội bức xúc đặt
ra ở địa phương.
Vé du lịch, tư năm 1991, đả có nhieu đẽ
tài nghiên cứu tập trung vao đánh già tiềm
nâng, đé xuất các giai phap phat trien du
lịch của tinh như nghiên cửu vè du hch sinh
thai, du hch hội nghị, hội thảo tại Đà Lạt; đề
xuat cac cơ che quan lý du lịch va giai phap
nham đa dạng hóa san phàm du lịch cua
tinh; ưng dụng công nghệ thông tin trong
cac hoạt động thương mai - du lịch; nghiên
cưu vè nguôn nhan lực phát triên du hch,
môi trương du hch, nganh nghề thủ công
cua đông bao dán tộc thiêu số phục vụ du
lịch; bảo tôn kiên trúc Đả Lạt; nghiên cưu
ve tour, tuyên, điem du lịch va thông tin du
lịch cua Đà Lạt - Lam Đông.
3.
Hoạt động nghiên cưu bảo vệ
môi truờng
Còng tac nghiên cưu, bao vệ môi trường
trong 10 nãm qua đà co nhièu đóng góp tích
cực cho địa phương như tham mưu giup
ƯBND tinh ban hanh cac van ban phap
quy; xáy dựng chiên lược quan ly chât thai
đen năm 2010; triẻn khai các nội dung hoạt
động theo Chi thị 36/CT-TW về tăng cường
công tác bao vé môi trường trong thời ky
công nghiep hóa, hiện đại hóa đảt nước.
Đây là những cơ sở khoa học giup cac cảp,
cac nganh trong việc hoach đinh những giai
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Nghiên cưu, đánh gia chât lương nước tai
xa Hòa Bắc, huyện Di Linh

phap licn quan đèn vàn đè bao vệ mòi trường
của tinh như nguồn nước, rưng, khoang san,
đa dạng sinh học... Nhừng hoạt động nay
đà góp phan lam chuyên biên, nảng cao
nhận thưc của cộng đông, đặc biệt đôi với
các doanh nghiệp, cơ sở san xuảt trong việc
chấp hanh Luặt Bao vệ môi trường.
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trien công nghệ thông tin quôc gia, Lảm
Đỏng đã triẻn khai nhiêu dự án xáy dựng
hộ thông mạng ở các cơ quan khôi Đang,
cơ quan quan lý nha nước và những ngành
trọng yếu tại địa phương như ngàn hang, kho
bạc, bưu điện, điện lực... Nhiêu trung tâm,
dich vụ vẻ tin học được hmh thành phục vụ
nhu cảu đáo tạo Cac hội nghị, hội thao, tập
huán về công nghệ thõng tin được tò chưc
nhăm phô biên va trang bị kiên thức, thòng
tin cản thiêt cho can bộ lãnh đạo, chuyên
viên ở các sở, ban, nganh trong tinh.
Việc ưng dụng cóng nghệ thõng tin trong
lình vực lưu trử va khai thác các nguồn
dử liệu dưới dạng thông tin điện tử, cơ sở
dữ liệu GIS đã được Sở KHCN triển khai,
chuyển giao đẽn cac ngành có liên quan.

Nảm 2005, UBND tinh Lảm Đồng đà
duyệt va chinh thức cho ra đời Trang tin
điện tứ Lảm Đông (website Lâm Đông).
Một sô đẻ tải, dự án nôi bật như nghiên
Đày la công cụ thông tin giao dịch
cửu thực trạng ô nhiẻm nước của hô Xuân
quán ly qua mang rat thuận lợi cho các
Hương; thực trạng ô nhiễm đất trồng
cơ quan, đơn vị trong tinh. Hiện đà cỏ
rau cua thành phô Đa Lạt; lặp quy hoạch
25 đơn vị xảy dựng website kẻt nối với trang
bãi chôn lãp rác cho thị xã Bao Lộc và
tin náy, trong đó có website cua Bao Lảm
thành phô Đa Lạt; nghiên cứu về tai biến
Đồng va Đai Phat thanh Truyền hình Làm
địa chãt, trượt lở đãt trên địa bàn tinh
Đồng. Trang thông tin điện từ Làm Đông là
Lãm Đồng.,.
địa chi tin cảy cung càp thõng tin tư liệu vẻ
4.
Hoạt động ứng dụng công nghệ Đa Lạt - Lâm Đồng, góp phần đưa hình anh
thông tin
cua Lảm Đong, Đá Lạt đén gan hơn với bạn
Nảm trong nội dung chương trinh phát bè trong nước va quỏc tẻ.
5.
Hoạt động quản lý tỉcu chuân - đo
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Còng tac quan lý tiêu chuản - đo lường chất lượng được hình thanh từ rảt sớm, ngay
từ sau khi Ban Khoa học Kỳ thuật được
thánh lập. Đảy là một trong nhùng nhiệm
vụ chinh trong quan lý KHCN. Hoạt động
quan lý định mức vật tư kỷ thuật, kiểm định
cac phương tiện đo, kiêm tra chát lượng san
phàm hang hóa lưu thông, giái quyết các
tranh chảp vể đo lường - chât lượng đà góp
phàn ôn đinh san xuất, thúc đảy hoạt động
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Kiém tra chát lương mù báo hiếm

riêu chuẩn hóa, đảm bảo việc lưu hanh hàng
hóa đạt chat lượng theo tiêu chuán được
còng bô.
Trong thời gian qua, Sở KHCN đã tham
mưu giup UBND tinh ban hành nhiêu vản
ban pháp quy vê quan ly chảt lượng, xư lý
•i phạm vẻ đo lường, chất lượng; xày dựng
vả ban hành một sô tiêu chuẩn cơ sớ, tiêu
chuản vung và quy đinh tạm thời về chât
'ượng san phảm địa phương. Triên khai
ap dụng có hiệu qua hệ thong quản lý chât
.ượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tai đơn vị
va các cơ quan nha nươc, doanh nghiệp,
công ty cỏ phản..., giup hoạt động quan
lý được cải tiến, bao đảm tinh khoa học,
chinh xac.
Tinh đẻn nay, tình Lảm Đồng đà hỗ trợ
cho trẽn 48 cơ quan, đơn vị quan lỷ hành
chinh va hoạt động sự nghiệp trong tinh ap
dụng hệ thõng quản lý chẩt lượng ISO đò
nâng cao Chat lượng san pham, tảng hiộu
quà trong công tác quan ly của cac doanh
nghiệp vá dịch vụ hanh chinh công. Hộ
thông quan ly chất lượng la một trong những
công cụ hữu ích góp phàn cài cách thu tục
hanh chinh theo hướng "cơ chê một cưa ",
nôi bật la mô hình ưng dụng ISO trong quan
iý hanh chinh mở rộng đẻn câp phường, xả
của UBND thành phồ Đả Lạt.
Nhìn chung, công tác quan lý về ticu
chuản - đo lường - chảt lượng trong thời
eian qua đà được củng cố vả tảng cưởng
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tương đôi toan diện, ưien khai thực hiện tòt
cac quy đinh cua Nhà nước, tham mưu kịp
thời cho lành đạo địa phương, đưa công tac
quan lỷ vao nè nép. Những đôi mới trong
hoạt động tiêu chuân - đo lường - chảt lượng
đả đáp ừng các yẻu cảu phát triên kinh tê,
thúc đày san xuảt kinh doanh, bao vệ quyên
lợi của người tiêu dung và toan xã hội,
góp phân thúc đây qua trinh hội nhập, tàng
cường kha nàng cạnh tranh trẽn thị trường
trong và ngoai nước.
6. Hoạt động thông tin KHCN
Hoat động thông tin tư liệu KHCN
phục vụ công tác quản lý va nghiên cửu
trẽn địa ban tinh đà có nhiêu thay đỏi
tích cực hơn. Tập san Thông tin KHCN
đả được phat hành đinh kỳ hảng quý từ
1993 đỏn nay. Bàn tin KHCN phát hành
3 kỳ/tháng từ năm 1997 phục vụ lành đạo
và nhiều đỏi tượng trong tinh. Những nám
gàn đày, hoạt động thông tin đả chuyên đôi
dán theo hướng ưng dụng công nghệ thông
tin, tô chức thu thập cac dạng thông tin
điện tử va truy cập trên mang. Ngoai cac ản
phàm thông tin dưới dạng truyên thông, Sở
KHCN đà phat hành nhiều đợt đĩa CD "Đà
Lạt - Lâm Đông, những tư liệu khao cưu "
(1.500 đỉa CD); đã xây dựng hơn 40 điểm
thông tin KHCN phục vụ nông thôn tai cac
xà, huyện tao thanh mang lưới thư viện điện
tư ở nông thôn. Đay la một trong nhung
hoat động tích cực góp phản tuyên truyền,

Hội thao bàn giao điém thòng tin KHCN
tại UBND huyện Đơn Dương
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quảng bá thông tỉn của địa phương đển
với nhiêu đối tượng khác nhau ờ trong và
ngoải tinh.
7. Hoạt động sở hửu tri tuệ
Thời gian gẩn đáy, hoạt động sở hữu tri
tuệ tại Lâm Đông đã có những chuyên biên
tích cực. Nhiêu doanh nghiệp đà quan tàm
và nhặn thức rỏ hơn về tầm quan trọng của
quyền sờ hừu trí tuệ. Hiện nay, toàn tmh
đã cỏ 473 đơn đăng kỷ nhàn hiệu, trong
đỏ Cục Sở hừu tri tuệ đà cấp 300 văn bằng
cho 180 doanh nghiệp, 27 kièu dáng công
nghiệp và 11 sáng chẻ. Tinh củng đang
tiên hành xây dựng nhàn tập thể cho cac
san phảm chè B ’Lao, cà phê Di Linh, rau
Đà Lạt, hoa Địa lan Đà Lạt, dứa Cayenne
Đơn Dương.

Trién khai nhiệm vụ KHCN cảp huyện nam 2009
tại UBND huyện Di Linh

Đến năm 2007, nhiệm vụ KHCN cấp
huyện đà được triển khai đồng bộ trén phạm
vi toàn tinh. Đen nay, đă cỏ hơn 100 nhiệm
vụ, đề tài, dự án KHCN do các huyện, thị,
thánh trực tiểp quản lý, thực hiện dưới
sự tham mưu cua phòng công thương
hoặc phòng kinh tế và Hội đồng KHCN
càp huyện.
9. H oạt động thanh tra KHCN

Lĩnh vực thanh tra KHCN đầu tiên được
triẻn khai ờ tinh Lảm Đồng lá thanh tra vẻ
tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng. Từ khi
lĩnh vực môi trường được sáp nhập chung
với lĩnh vực KHCN, thanh fra KHCN môi
trường tinh Lâm Đồng thuộc Sở KHCN được
Hội nghị toàn quốc về quản lý hoạt động
hĩnh thanh, và nay là thanh tra KHCN, thực
sờ hửu trí tuệ tại Đả Lạt
8. Hoạt động KHCN các huyện, thị xã hiện chức nâng thanh tra nhà nước chuyên
nganh vé KHCN; tiêu chuẩn - đo lường Bảo Lộc và thành phố Đả Lạt
chất lượng; an toàn bức xa hạt nhân; sở hửu
Nhiệm vụ K.HCN cấp huyện đá được
tri tu ệ... Trong quá trinh trên hai mươi n m
quan tâm triển khai từ sau Nghị quyết Trung
ương 2 (khóa Vlll) xác định nhiệm vụ
KHCN được triển khai từ Trung ương đến
cấp huyện. Tại thành phố Đà Lat, do đảc
thù có nhu cầu ửng dụng KHCN và tỉểm lực
vé con người rảt lớn nên hoạt động này đã
được tnển khai tư nhừng năm 1984, 1985.
Ban Khoa học Kỹ thuật của thành phố Đá
Lạt được thành lập, cùng với sự hình thảnh
Trạm nuôi cẩy mô Đà Lạt trên cơ sớ tiếp
nhận Trạm nuôi cấy mô khoai tày của Viện
Tập huản khai thác thông tin sờ hữu trí tuệ
Khoa học Việt Nam chuyền giao.
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hoạt động, thanh tra KHCN đả có trên
100 cuộc thanh, kiém tra với sỏ tiên xư phạt
cần 200 triệu đồng. Hoạt động thanh tra đà
góp phần tảng cường va phát triẻn công tac
quan lý nhà nước về KHCN cua tinh.
***
Ba mươi nám qua (1979 - 2009), Sở
KHCN tinh Làm Đông đà luôn hoan thành
tốt nhiệm vụ công tác, có nhiêu cỏ gắng
đóng góp cho sự nghiệp phát ứiên KHCN
của tinh Lãm Đổng. Tập thẻ cán bộ đoan
kèt, phát huy dàn chủ, tích cực học tặp nàng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tô
chức Đang, Công đoan, Đoàn thanh nièn
cùa Sở liên tục giừ vừng danh hiệu trong
sach, vừng manh trong nhiều nảm.
Với đội ngũ cán bộ KHCN tinh nha ngày
cang lớn manh củng như sự hợp tac về
KHCN của các trường đại học, viện, trung
tâm nghiên cứu KHCN trong ca nước đà
đóng góp ngày càng nhiêu hơn cho sự phat
tnẻn kinh tế - xã hội cua tinh. Những thanh
qua đạt được của KHCN Lảm Đồng trong
30 nám qua thật vẻ vang và đảng tự hảo.
Nhưng bước vao thời kỳ đảy manh công
nghiệp hóa, hiện đai hóa, những nhiém vụ
trước mất củng hêt sức to lớn, đòi hỏi cac
nhà quan ly, nhà khoa học cua Lảm Đông
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phai có những nồ lực mới đê đạt những
thanh tích cao hơn.
Một sô định hướng lơn cho nhiệm vụ
KHCN tư nay cho đến 2015 là:
- Khai thác các tai nguyên thièn nhiên,
tiêm nảng, thè mạnh cua tinh hiệu qua, hợp
lý, gẳn với việc bao vệ môi trường, đảm bao
cho sự phat triẻn bền vừng cua tinh Lảm
Đông va các tinh trong lưu vực hệ thông
sông Đông Nai.
- Nghiên cứu cac vần đè vãn hóa, xã hội
các cộng đông đồng bao dãn tộc trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
- Phat triển về chiểu sâu cảc công nghệ như
công nghệ sinh học, khai thác và chế biên
khoang san (bauxit, bentonit, diatomit...),
chẻ biên nông - lảm sàn, công nghệ thông
tin, công nghiệp phản mêm... phục vụ cho
sự phát triên các san phàm chiên lược của
tinh là chè, cà phẻ, dàu tàm, rau, hoa, bỏ
thịt, bò sửa, khoáng san và du hch.
- Phôi hợp chặt chẽ lực lượng KHCN của
trung ương với địa phương, tảng cường tiêm
lực KHCN, phát triển thị trướng KHCN,
xày dựng Đả Lat trở thanh một trung tảm
giáo dục - đào tạo và nghiên cửu khoa học
cua cả nước. ■
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QUẢN LÝ các DÍ Tài. dụ án tại ũ m
1979-2009

dõng

VÕ T H Ị HẢO

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
ông tác quản lý cac đè tái, dự án KHCN
lá một trong những nhiệm vụ trọng tâm
của hoạt động quan ly nhà nước về KHCN
tinh Lâm Đồng. Trong 30 nãm qua, được sự
chi đạo cùa Uy ban KHKT nha nước (nay
là Bộ KHCN), của Tinh ủy, ƯBND tinh, sự
phôi hợp của cac nganh, địa phương va sự
nỗ lực cua đội ngũ can bộ khoa học - kỳ
thuàt, hoạt động KHCN của tinh nói chung
va hoạt động quan lý đó tai, dự an nói riêng
đà không ngửng được cai tiến, góp phẩn
thực hiện mục tiêu phát triển kinh tẻ - xà
hội của địa phương.

C

Trên cơ sở cac chu trương, chinh sách
cua Đang, nha nước về KHCN, đặc biệt la
việc ra đời Nghị quyểt số 02-NQ/HNTW
của Ban châp hanh Trung ương Đang khóa
VIII về KHCN; Luật KHCN năm 2000,
Nghị định 81/2002/NĐ-CP quy định chi tiết
thi hanh một số điều của Luật KHCN, đã
tao sự chuyên bien cơ ban trong nhận thưc
vá hanh động của cac ngành, các cảp vẻ vai
trò của KHCN. Hoat động quan ly khoa học
của tinh đà tưng bước vao nè nèp và ngay
một cai tien theo hướng nàng cao hiệu qua
ưng dụng cac két qua nghiên cửu phục vụ
san xuảt và đời sổng.
Giai đoạn 1979 - 1999
Sau khi được thanh lập, hoạt động cua đơn
VỊ chũ yẻu tập trung vao các lĩnh vực quan
lý tiêu chuản - đo lường - chàt lượng vá phô

biên thòng tin khoa học kỹ thuật. Đòn năm
1985, ngành mới băt đâu làm nhiệm vụ tập
họp, chọn lựa triẻn khai áp dụng cac tiến bộ
kỷ thuật về giống cảy trồng, vật nuôi phục
vụ san xuảt vã đời sông.
Đón nhận đường lỏi đôi mới của Đang,
hoạt động KHCN địa phương đã từng bước
được trièn khai phù họp với yẻu cảu phát
triên của nén kmh tẻ thị trường Sau khi có
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/3/1991
về KHCN trong sự nghiệp đối mới, hoạt
động quàn lý KHCN cua tinh đà tửng bước
đi váo nê nếp. Hội đỏng khoa học kỹ thuật
cấp tinh, cấp ngành được thanh lập đê tham
mưu, tư vãn xác đinh các nhiệm vụ KHCN
hàng nám, 5 nãm. Cac nhiệm vụ nghiên cưu
để ra bam sát mục tiêu phat trien kinh tè - xà
hội của địa phương.
Trong giai đoạn nay, đà có hơn
130 nhiệm vụ nghiên cưu được frión khai
với một số thảnh qua nôi bặt của hoạt động
trien khai nhiệm vụ KHCN trong giai đoạn
này la:
Lĩnh vực điêu tra cơ bản được thực hiện
tương đòi có hệ thông trẽn toan tinh như
điêu tra, xây dựng các ban đô nước ngâm,
bản đồ đảt, ban đồ sinh khi hậu, ban đồ
tổng hợp cac yeu tồ tự nhiên, ban đô địa
mao - thô nhường, ban đồ hiện trạng rưng
và đảt nông nghiệp, ban đô địa chât khoang
sàn, ban đô khoáng san vật liệu xây dựng...
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Ngọc, Kim Tuyên đẻ bô sung cho tập đoan
giông chè cua tình, thay thẻ các giông che
cũ thoái hóa. Ung dụng kỹ thuật ươm chè
canh, cac giống chè có nàng suất cao ra diện
rộng; các biện pháp thảm canh, phòng trừ
sáu bệnh tông họp, nàng cao năng suảt và
chảt lượng chè.
Đưa vao ứỏng cac giống cà phẻ Catimo,
Caltura va Arabusta nâng suẩt cao, khang
bẹnh tốt. Chọn lọc cac giông dâu năng suảt
cao như Bâu đen, VAI 86, Kaval 2. S7 - CB,
Sa nhị luàn đẻ phổ biên va ưng dụng rộng
rài cho các vùng trông dâu của tinh.

Khoan thâm dò nước ngầm

phục vụ còng tác quan lý cua các ngành tại
địa phương.
Ung dụng công nghệ GIS đò xảy dựng
hệ thông thông tin đia lỷ vẽ tai nguyên,
môi trường tinh Lảm Đông nhàm lưu trừ va
quan ly co hệ thông cac sò liệu điểu tra cơ
ban hiện co; tiẻn hanh đièu tra khao sat hiện
trạng ô nhièm môi trường thị xà Bao Lộc
phục vụ quy hoạch phảt ừièn kinh tẻ - xã
hội cua địa phương; điêu tra khao sat, bao
vệ tinh đa dạng sinh học ứong khu bao tôn
thiên nhicn Cát Lộc, huyện Cát Tién.
Lình vực nóng nghiệp', đà khao nghiệm,
chọn lọc và đưa vào san xuảt nhiêu giông
lua, bắp lai, đậu tương... có năng suất cao,
chất lượng tốt, thích họp với điều kiện khí
hậu, thô nhưỡng tưng vung cua tinh.
Phuc tráng cac giông chè có năng suảt
cao như PHI, TB11, TB14, LĐ 97. Khảo
nghiệm các giông chè nhập nội có triẻn
vọng như Ô long, Tứ Quý, Yabukita, Thúy

Tiến hãnh điêu tra hiện trạng ô nhiễm môi
trường vung san xuẩt rau Đa Lạt; xảy dựng
va phô biên quy trinh san xuât các loai rau
an toàn ra diện rộng nhàm giam thiêu dư
lượng nitrat, hóa chât bao vệ thực vật, các
kim loai nặng và han chê tình hạng ỏ nhiềm
môi trường đát, nước ờ vùng rau Đá Lạt vá
cac huyện phụ cận. Triẻn khai mỏ hình san
xuat rau sạch trong nha lưới với hệ thông
tươi tư động, tưới thắm cung cáp san phãm
cho cac nha hang, siêu thị cao cảp...
Chuyên giao kỳ thuật tiến bộ thích họp
cho nông thôn vùng sâu, vung xa, vùng
đông bao dãn tộc ít người la một trong
nhửng nhiệm vụ trọng tâm được nganh quan
tàm. Chương trinh “Xáy dựng các mô hình
ưng dụng KHCN phục vụ phát triẻn kinh
tể - xà hội nông thôn và mién n u i" do Bộ
Khoa học, Còng nghệ va Môi trường hỗ trợ
tại huyện Lạc Dương; xã Phi Liêng, huyện
Lâm Hà; xà Lộc Lảm, huyện Bào Lâm đã
cung cảp vặt tư, phản bón, chuyên giao kỳ
thuật canh tác một sô loai cày trông phù
họp vởi khi hậu, thô nhưỡng của vùng, lãp
đật các tram thuy điện nhỏ cung cảp điện
cho các tram y tế, trường học, hộ gia đinh ở
một số địa bán điện lưới chưa có khá năng
vươn tới.
Lĩnh vực lảm nghiệp - thủy lợi: đà tiến
hành xây dựng các mỏ hmh vườn hộ, vườn

30 năm hoạt động Khoa học Cõng nghệ Lảm Đồng

đồi, kỹ thuat canh tac nông - lam kẻt hợp
trên đât dôc; nghiên cưu cac biện phap
phòng trư sảu bệnh cho rưng thòng trông
tập trung; bước đâu ưng dụng ky thuật
Hat nhản đê nghiên cưu qua trình bôi lâng
lòng hô Đạ Ham, Đa Tẻh, Tây Di Linh va
Tuyẻn Lâm.
Lĩnh vưc cong nghiệp: đã xay dựng va
triển khai thực hiện cac đê an thuộc Chương
trinh phat tnén công nghiệp, tiêu thu công
nghiẹp giai đoạn 1991 - 1995 va đên nám
2000 gôm những van đẻ ve phat tnen giao
thông vân tai, bưu chinh vien thông, công
nghiệp chê bien nóng làm san, tiêu thủ công
nghiệp, công nghiẹp vát liệu xay dựng va
công nghiệp khai thác, chê bien khoang san.
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bộ địa dư chi tinh Lảm Đông; đao tao, bôi
dưỡng va giao dục toan dien thê hệ học sinh
tư mam non đên phô thông trung học; chăm
lo đời sông tĩnh thân cho tre em vung đông
bao dàn tộc thiêu sổ, bao vệ tre em trước cac
tệ nan xà hội; châm sóc sức khỏe ban đâu;
lao động viec lam; tieu chuân hóa đọi ngủ
can bộ quan lý cáp xã, phường, thị tran
Ngoai ra, còn có những đề tai nghiên cưu
vé vản đê dán tộc, tôn giao, bàn săc ván hóa
cac dan tộc, truyẻn thống đáu tranh cách
mang, đau tranh giai câp của nhan dán cac
dan tộc tinh Lảm Đông.

Điêu tra, đanh gia trinh độ công nghệ cac
nganh san xuát công nghiệp trong tmh, lam
cơ sở cho việc nghiên cưu xay dựng lộ trmh
đôi mới còng nghẹ của địa phương trong
nhùng năm đảu thê kỷ 21. Nghiẻn cưu san
xuat bột kaolin trang lam phụ gia cho công
nghiệp san xuat giay; lãp đặt hệ thông phòng
chông set cho cac công trinh xảy dựng ...

Tóm lai, trong giai đoạn 1979 - 1999,
nhiều đê tai, dự an được triển khai đem lai
hiệu qua kinh tẻ - xã hội rò rệt, đặc biệt la
trong lĩnh vực nông nghiệp, nhờ đưa nhiêu
tièn bộ kỹ thuật vao san xuãt, góp phân lam
tăng nâng suát va san lượng lương thực,
rau, hoa, cày công nghiệp dai ngay... Công
tac đièu tra cơ ban vẽ tai nguyên va môi
trường được thưc hiện co hệ thòng, có trọng
tam, trọng điêm, la cơ sờ giup cac câp lành
đạo trong cõng tac quan lý, điêu hanh.

Cac van đe nghiên cưu ve khoa học xả
hội - nhan ván vừa có ý nghĩa thiet thực
phục vụ công tac quan lý lãnh đao, vừa góp
phán giai quyêt cac vãn đê bưc xuc ở địa
phương va nàng cao năng lực nghiên cưu
cho đội ngủ can bộ lam công tac quan ly.
Trèn 50 nhiệm vụ được tnen khai trong giai
đoan nay chu yêu tập trung vao xày dựng

Tuy nhién, cac đề tai, dự an được triển
khai chu yêu trong lĩnh vực nông nghiệp;
sô lượng đê tai, dự an thuộc lĩnh vực công
nghiẹp còn ít (chiếm 10%); chưa chú trọng
nghiên cứu nhùng giai pháp nhăm thuc đày
phát ừién công nghiẹp, nhát la cõng nghiệp
chê bién những san pham có thế manh tai
địa phương.
Giai đoạn 2000 đén nay

Lẻ hội cóng chiêng tai thi trân Lạc Dương

Cụ thê hóa Luật KHCN, ngày
17/10/2002, Chinh phủ ban hanh Nghi định
81/2002/NĐ-CP quy định chi tiết việc thi
hanh một so điêu cua Luật KHCN, nhân
manh “KHCN la quốc sach hang đầu, giữ
vai tro then chót trong sự nghiẹp xay dựng
va bao vẹ Tô quôc, la nên tang va đọng lưc
cho công nghiệp hoa, hiện đai hóa, phat
triên nhanh, bên vừng đat nước".

Phần I: Quán lý Nhà nước vè Khoa học và Công nghệ

Hoạt động quán lý KHCN giai đoan nay
được trièn khai có hệ thông hon. Chức
năng tham mưu trong viẻc cụ thể hóa các
chủ trưong, chinh sách của Đáng va nhà
nước nhằm cai tiên quan lý va thúc đãy
hoat động KHCN. Cụ thề UBND tỉnh
đã ban hanh cac vãn ban như Quyết đinh
143/QĐ-UB ngày 31/12/2001 cua UBND
tỉnh ban hanh kem theo 11 chưong
trình nghiên cửu trọng điêm giai đoan
2001 - 2005, Quyết định 42/2002/QĐ-ƯB
ngày 27/3/2002 quy đinh việc xác đmh,
tuyên chọn nghiệm thu, ứng dụng va quan
lý đề tài KHCN cấp tinh; Quyèt đinh số
195/2004/QD-UBND ngày 21/10/2004
ban hanh chương trình KHCN và đào
tao nguôn nhan lưc tinh Lảm Đòng nám
2005, đinh hướng đến 2010; Quyêt đinh số
32/2007/QĐ-ƯBND ngày 23/9/2007 ban
hanh quy định công tac quan lý nhiệm vụ
khoa học fren địa bàn tính Lảm Đỏng ..
Công tác quán lý cac đê tai, dự án KHCN
tai địa phương đã tưng bước được đổi mới tư
khâu đe xuât, xac đinh nhiẹm vụ, xet duyẹt
đe cương đen nghiẹm thu, ưng dụng kẻt qua
nghiên cưu phục vụ san xuất va dơi sòng.
Công tac quan lý hoạt động khoa học được
cai tiến theo hướng nàng cao trách nhiệm
va quyền chủ động trong để xuất, thực hiện
nhiệm vụ KHCN cho các cơ quan quàn lỷ,
tò chưc, ca nhan chu trì thực hiện đe tài, dự
án KHCN; nang cao hiệu qua ưng dụng cua
các đề tài, dự án KHCN phục vụ mục tiêu
phát triển kinh tẻ - xà hội địa phương.

Mô hinh trông cà phê ghép tai thị xã Bảo Lộc

hóa, hiện đại hóa nòng nghiệp, nông thôn
Lảm Đồng từ nám 2000 đến 2010; tập trung
nghiên cứu phat trien các giỏng rau, hoa,
cây àn trai, cây công nghiệp (chè, cà phê...)
và dược liệu mang lợi thẻ đặc thù cua địa
phương có nâng suảt cao, chảt lượng tốt
phục vụ nội tiêu va xuat khau.
Nghiên cưu ưng dụng các biện pháp sinh
học tông hợp trong phòng, trừ sâu, bệnh hai
một sô cây trông tại Lâm Đông.
Nghiên cưu cóng nghệ xư lý, bao quan va
đóng gói thích họp cho một sỏ loai hoa căt
cành phục vụ nội tieu vá xuât khâu.
Nghiên cưu công nghệ, thiết kế, chẻ tao
hệ thông nha mang, nha lươi phủ họp với
các vùng sinh thái tại Đà Lạt, Đơn Dương
và Đức Trọng.
Nghiên cửu phục tráng giống dứa
Cayenne tại Đơn Dương nhàm cung câp

Trong giai đoạn này, đã có hơn 200 đê
tai, dự an được trien khai theo các chương
trình trọng điểm VỚI một số kết qua nồi bật
như sau:

về chương trinh KHCN phục vụ cõng
nghiệp hóa - hiện đại hóa nông lãm
nghiệp, nòng thôn miên núi
Nghiên cưu xac đinh những nội dung và
giai phap cụ thê đẻ thực hiện công nghiệp
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Hội nghị trién khai nhiệm vụ
khoa học và cõng nghệ năm 2009

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng

30

Chu trọng nghiên cửu các mỏ hình tô
chức san xuất gãn với thị trường tiêu thụ
đẽ tảng hiệu qua các san phảm truyèn
thống va san phàm mới. Mở rộng mô
hình san xuàt rau an toàn quy mô họp tác
xả tai Đá Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng,
Lac Dương.

Sản xuát thử nghiệm giỏng khoai tây
tai xà Xuân Thọ - thành phố Đá Lat

giống dứa có chảt lượng tốt cho vung
nguyền liệu dứa, phục vụ công nghiệp chẻ
biến nươc quả đóng hộp trên địa bàn Đon
Dương, Đưc Trọng.
Xây dựng mỏ hình trông ca chua theo
hướng nông nghiệp công nghệ cao tai Đơn
Dương, Đức Trọng.
Tiếp tục khao nghiệm, chọn lọc cac giong
ché nhập nội cho năng suảt cao, phâm chât
tốt để cai tạo các vườn chè thoái hóa; xảy
dựng thi điẻm vung nguyên liệu chè an toan
trẽn địa bàn thị xả Bào Lộc, huyện Bao
Làm. Nhản cac tinh dòng cà phê Robusta
va Arab]ca có nàng suàt, chất lượng cao ra
diện rộng. Xảy dựng mỏ hình chuyên canh
trồng dâu nuôi tám theo công nghệ cao.
Khao nghiệm một sô dòng ca cao co triên
vọng tiên đển phat triên, mở rộng diện tích
tròng cày ca cao tại Lảm Đông.

Điêu tra va đánh gia thực trạng phat tnên
cày xanh đô thị tai Đa Lạt nhảm xảy dựng
tập đoan giông cây xanh phù hợp với đicu
kiện khi hậu va canh quan đặc trưng của
thanh phô.
ủ n g dụng cac tiên bộ kỳ thuật về giống
cây tròng, vặt nuôi phục vụ phát triên nông
thôn va vung đông bảo dán tộc ít người,
đặc biệt lả các vung sâu, vung xa, vùng đặc
biệt khó khản nhàm mục đích xóa đỏi giam
nghèo, phát triẻn kinh tẻ hàng hóa, dịch vụ
bẽn vừng.
Khao nghiệm cac giông cỏ, chế bicn các
loai thức ãn phục vụ chán nuôi gia suc, gia
cảm. Nghiên cứu va chọn lọc cac giông
thủy san nước ngọt có gia trị đẽ phát triển
nuôi trỏng tại cac thủy vực cò ưu thê.
Tiêp tục công tac điều tra cơ bản đê hoan
tát việc xảy dựng cac bản đô đàt đai va nước
ngầm toan tinh phục vụ cho phát triỗn nông
nghiệp cua các địa phương trong tinh.

về chương trình KHCN phục vụ phát
triên du lịch
Xảy dưng chiên lược, giai pháp đào tạo
nguồn nhân lực của ngành du lịch - dịch vụ
Lám Đông nhăm góp phản thuc đây phat
tnẽn du lịch theo hướng ben vững, đày
nhanh nganh kinh tẻ du hch cua Lảm Đông
hòa nhập với du lịch khu vực và thế giới,
đam bảo đưa ngành du hch trớ thanh ngành
kinh tể động lực của tinh.

Mô hình cảy xanh đô thị tai thành phó Đá Lạt

Nghiên cửu phat triên du hch mang bản
sãc vàn hóa cac dân tộc bản địa Lâm Đông,
đê xuảt các giai pháp cụ thê xáy dựng một
sô mô hình thôn buôn vãn hỏa - du lịch ở
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một sô huyện trong tinh như nghiên cửu
phát huy vãn hóa truyèn thông Chu Ru, xảy
dựng làng ván hóa du hch xà Pró, huyện
Đơn Dương nhằm phục vụ phát triển du lịch
meo hướng bẽn vừng; nghiên cửu xây dưng
để án khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh, Đạ
Hàm - két hợp du lịch sinh thái vườn hồ găn
với bào tồn va phát huy lang nghê truyẽn
thong nhàm nảng cao đời sống kinh tê - xã
hội của đồng bào dãn tộc bản địa tại huyện
Đạ Tèh; nghiên cửu xảy dựng mỏi trướng
du lịch Đả Lạt - Lảm Đồng theo hướng phát
tnẽn du lịch bên vừng; ưng dụng thương mại
điện tư phục vụ công tac quán lỷ nha hãng,
khách sạn; ưng dụng công nghệ thông tin
trong cac khách sạn, lừ hành, vận chuyên...

về chương trình KHCN phục vụ phát
triẻn công nghiệp
Tô chưc kháo sát, đảnh gia thực trạng
nâng lực cạnh tranh cua các doanh nghiệp
trên địa bàn tinh Làm Đông, lam cơ sở cho
việc hoạch định chinh sách phát triẻn phu
hợp đối với các doanh nghiệp.
Nghiên cưu ưng dụng cac tiến bộ kỹ
thuật trong chồ biên cac loại nông lảm sản;
nghiên cưu quy trinh công nghệ đê chẽ biên
các mặt hảng rau quả phục vụ nội tiêu va
xuât khâu như hoàn thiện quy trinh công
nghệ va sản xuảt thư nghiệm trà hòa tan từ
trái mát mat; ưng dụng công nghệ sây hông
quy mo công nghiệp đê sản xuảt sản phàm
hồng sảy khô; xảy dựng công nghệ trích ly
họp chât co hoạt tính sinh học trong dược
liệu atisô với hiệu suất cao lam nguyên liệu
đè báo chẻ thuốc.
Nghiên cửu các giái pháp nhằm sử dụng
hợp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản;
nghiên cừu xây dưng chương trinh sử dụng
nâng lượng tiết kiệm va hiệu quả trẽn địa
bản tinh Lâm Đồng; ưng dụng công nghệ
đun nước nóng sinh hoạt bâng náng lượng
mặt trời tại Đà Lạt; nghiên cừu, hoàn
thiện quy trinh công nghẹ va sản xuât thừ
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nghiệm ngói lợp đàt sét nung theo công
nghệ tuynen; nghiên cừu sứ dụng bentonit
va diatomit Lảm Đỏng phục vụ trong nông
nghiệp va công nghiệp; nghiên cưu chẻ tạo
vặt liệu polyme giử nước băng kỳ thuật biên
tính bưc xạ gamma ưng dụng trên một sô
cày trông vùng khô hạn.
Vê chương trình đẩy mạnh ừng dụng
còng nghệ thông tin
Ticp tục nghiên cửu phát triển dịch vụ
thương mại điện tư trong doanh nghiệp, các
ngành du lịch, rau, hoa, chè... ; đây mạnh
hoạt động phô biẻn thông tin KHCN trẽn
địa bàn huyện, thị, nhất la các vùng nông
thôn cấp xã nhăm góp phẩn giup người dân
tiẽp cận nguồn thông tin KHCN trong việc
khai thác, chuyển đôi giông cày trồng - vặt
nuôi có năng suât cao, chảt lượng tỏt trong
phát triên kinh tê gia đinh.
Nghiên cưu thành lập hệ thống tích hợp
thông tin địa lý (GIS) phục vụ cóng tác
quản lý đãt đai vá quán lý đô thị tại thành
phô Đả Lạt, huyện Di Linh, thị xã Bảo Lộc
đã phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tảc quản lý. Từ kết quả
nghiên cứu của đê tài, Trung tâm GIS của
Đã Lạt được thảnh lập và phục vụ công tác
quản lý đát đai và đô thị fren địa bàn thành
phố, đang được trién khai, nhản rộng tại các
huyện Đưc Trọng va Lạc Dương.
về chương trình nghiên cửu thuộc lỉnh
vực xả hội - nhân vàn
Nghiên cưu nhừng nhản tố chủ yếu đê đột
pha và tảng tốc nhàm phát trien kinh tê - xã
hội tinh Lam Đồng giai đoạn 2006 - 2010;
nghiên cửu để xuất các giài pháp nhâm nàng
cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chinh
trị ở cơ sở, đồi mới công tác vặn động quần
chúng phục vụ cho phát triẻn kinh tể - xã
hội, củng cò an ninh quôc phòng.
Đánh giá hiệu quả việc thực hiện các
chinh sách đảu tư vảo vung dân tộc thiêu
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số ở Lảm Đồng từ Đai hội tinh Đang bộ
lãn thứ IV đển nay. Từ đó, xảy dựng một số
mỏ hình giam nghẻo theo hưomg bên vừng
ơ vung dân tộc thiêu sô phục vụ cho chương
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nòng
nghiệp, nông thôn

phục vụ nòng nghiệp và sinh hoạt hiệu quà.
Cac đề tai thuộc nhóm xã hội - nhản ván đà
giúp Tinh ủy, UBND tinh ra được các Nghị
quyẻt chuyên đề về du hch, thu hút vốn đâu
tư .., lảm cơ sở giup các ngành trong công
tac quy hoach va xảy dựng kẻ hoach.

Nghiên cửu, phat huy mặt tích cực của
luật tục trong vung đông bao dàn tộc thiêu
số đẻ xảy dựng thôn buôn vân hóa; nghiên
cưu tac động của nên kinh tè thị trương định
hướng xà hội chu nghía đôi với đời sõng
kinh tẽ - xà hội vùng đông bao dãn tộc thiêu
sô ở Lảm Đông.

Trong thơi gian tới, hoạt động quan lý
khoa học cằn chú trọng tnẻn khai theo một
sô hướng như xáy dựng quy hoach phát triển
KHCN tinh Làm Đồng đến năm 2015, tầm
nhìn 2020; chuyển hướng quan lý để tai, dự
án cụ thế sang quan lý theo chương trinh để
tập trung nguồn lực giai quyết nhùng mục
tiêu chién lược theo yèu cầu phat triên kinh
tê - xã hội của địa phương; xày dựng các quy
đinh cụ thẻ nhàm đây manh việc ưng dụng
kêt qua nghiên cửu giai đoạn sau nghiệm
thu; tảng cường kinh phí cho việc chuyên
giao quy trình công nghệ tiên tiên, nhãn
rộng mô hình phục vụ san xuát và đời sông.
Đông thời, xảy dựng quỳ phát triên KHCN
cua tinh; khuyên khích cac nganh, doanh
nghiệp, đơn VỊ sự nghiệp KHCN trích lập,
quan lý quỳ phat triển KIICN theo hướng
đẩy manh xà hội hóa hoạt động KHCN

Tóm lại, trong 30 nảm qua, hoạt động
nghiên cưu, ưng dụng KHCN đà bam sát
đinh hướng chương trình KHCN đà được
phê duyệt, nhờ đó kểt qua cua cac nghiên
cưu đạt được góp phần tích cực vao phat
triển kinh tẻ - xà hội của tinh và cac địa
phương một cách trực tiêp hoãc gian tiẻp.
Từ kết qua nghiên cưu của các đê tải,
nhiều san phảm mới đà ra dơi, góp phản đa
dạng hóa mặt háng phục vụ nội tiêu và xuảt
khau như san phảm rượu vang của Công
ty Cỏ phẩn Thực phàm Lảm Đồng; san
phàm trả hòa tan mat mát cua Viện Vacxin
Đa Lạt; hông sẩy khô của doanh nghiệp
Dương Thao...
Cac đê tai nghiên cứu về giỏng cảy trông,
vảt nuôi góp phản tâng nàng suàt cây trông
như: trông ca chua theo hướng nông nghiệp
công nghệ cao, tnền khai cac mô hình ừông
rau an toàn tai Đơn Dương và Đưc Trọng,
nghiên cửu vể cày điều ghép tại 3 huyên
phía Nam góp phẩn đưa nâng suàt trung
binh từ 800 kg/ha đến 2 tẩn/ha..., đẻ tải về
điều tra đât nông nghiệp giúp UBND các
huyện, phòng nông nghiệp quy hoạch va
chuyển đỏi cơ cẩu cây trông phủ họp; đê tái
điều tra nước ngầm giúp cac địa phương va
cơ quan quan ly khai thac nguôn nươc ngâm

Và hơn hết là KHCN rất cần sự quan tàm
và đầu tư cua các nganh, các câp từ việc đé
xuảt nhu cảu, ưng dụng tién bộ kỳ thuảt đèn
việc ap dụng kết qua nghiên cứu phục vụ
phat triển kinh tể - xà hội tại địa phương.m

Mô hình tròng ca chua còng nghê cao tại Đơn Dương
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CONG TÁC TIÊU CHUÂN - DO lUttNG - CHAT IUỢNG
PHỤC v ụ HỘI NHẬP KINH TấQUÕC TE
LÊ X U Â N P H Ú C

Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chát lượng la đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Lảm Đồng, có chức nâng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuản đo lường - chát lượng sán phảm, hàng hóa tai địa phương theo các quy định của pháp luật.
Năm 1979, phóng Tiêu chuản - Đo lường - Chát lượng (tỏ chức tièn thân của Chi cục)
được thành lập trực thuộc Ban Khoa học vá Kỹ thuật tỉnh Làm Đồng, đồng chí Nguyẻn Thị
Xuân Hòng la Trướng phòng.
Đén nám 1987, UBND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định số 399/QĐ-UBTC ngáy 16/6/1987
về việc thành lập Chi cục Tiêu chuấn Đo lường Chất lượng. Đồng chí Đỗ Quang Toàn được
cử giữ chức Chi cuc trưởng đàu tiên (từ nám 1987 đén 1989); sau đó là các đồng chi Võ
Minh Quyết (từ nàm 1989 đén 1995); đòng chí Nguyễn Minh Tâm (từ nãm 1995 đến 2005);
từ nãm 2005 đén nay lá đồng chí Lê Xuân Phúc.
Hiện tại, Chi cục Tiêu chuản Đo lường Chắt lượng tỉnh Lảm Đồng có 3 phòng chức nâng
lá phòng Quản lý tiêu chuấn chát lương, phòng Quản lý đo lường va phòng Hành chính Tổng hợp vời tòng số cán bộ cõng chức là 16 người.

Đẩy mạnh công tác quản ỉỷ tiêu chuẩn-O lường - chất lượng phục vụ hội nhập
Trong nhừng năm qua, Chi cục đã có
nhiêu nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quản
ý nhả nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất
cọng tại địa phưomg, hỗ trợ doanh nghiệp
n : ne công tác tiêu chuân hóa, áp dụng các
bõ thống quản lý chất lượng (HTQLCL)
: ẻn tiến, đảm bảo đo lường, góp phần ổn
im h và nâng cao chất lượng sản phẩm hàng
J ; a. tảng cường khả năng cạnh tranh, thúc
Lả;. hội nhập kinh tế quốc tế.

hồ sơ đến khi kết thúc nhiệm vụ này là
931 hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng
hàng hóa của 510 doanh nghiệp. Từ khi
có Luật Tiêu chuẩn và Quy chuân kỷ thuật
cùng các hướng dần về chứng nhận hợp
chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bô

về công tác tiêu chuẩn - chắt lượng
- i TBT

Đẽ hướng doanh nghiệp đảm bảo chất
cọng sản phẩm, Chi cục đã triển khai
■:p thời công tác công bố chất lượng, sổ

Hội nghị phồ biến ván bàn pháp luật
vè tiêu chuẳn - đo lường - chất lượng
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họp chuẩn, công bổ họp quy, Chi cục đà
hướng dần doanh nghiệp xảy dựng, áp dụng
tiêu chuãn cơ sở, các phương thức mới vẻ
công bố tiêu chuẩn áp dụng. Chi cục cùng
đã chu trọng đào tạo, hướng dẫn cho các
doanh nghiệp cải tiến, họp lý hóa san xuàt,
áp dụng phương thức quán lý chảt lượng
tiên tiển như ISO 9000, HACCP, GM P...
Hiện đầ có 17 dự án hỗ trợ cho 12 doanh
nghiệp triển khai áp dụng hệ thống quàn lý
chất lượng tiên tiến. Qua đó giúp các doanh
nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trên
thị trường trong nước và xuât khâu.
Hoạt động Giai thường Chat lượng Việt
Nam (GTCLVN), nay là Giai thưởng chất
lượng Quốc gia, được tô chức hàng nàm
đà có tác dụng tôn vinh và hưởng doanh
nghiệp đâu tư nhiều hơn về chất lượng
sán phâm, qua đó nâng cao kha năng cạnh
tranh, sổ lượng doanh nghiệp tham dự và
đạt giải thưởng tăng sau mỗi năm. Từ nàm
2004 đến 2008, trên địa bản toàn tinh có
11 lượt doanh nghiệp tham dự GTCLVN
(của 5 doanh nghiệp) và đạt giải. Các doanh
nghiệp đã thấy được lợi ích khi tham dự
giải GTCLVN, một số doanh nghiệp đăng
ký tham gia nhiều lần và đạt giải như Công
ty cô phần Dược Lâm Đồng, Công ty cô
phẩn Thực phẩm Lâm Đồng. Neu như trước
đây các doanh nghiệp của Lâm Đông tham
dự GTCLVN còn yêu về mặt chiên lược và

ề : m
Trao Giải thưởng chất lượng Việt Nam
cho các doanh nghiệp
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sự phát triền bền vừng, còn hạn chế về trách
nhiệm cộng đồng thi thông qua quá trinh
tham gia GTCLVN, các hoạt động này đả
được cái thiện đáng kè.
Cải cách thủ tục hành chinh là mòi quan
tâm lớn cua toàn xà hội, là một trong những
yếu tồ tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh
tể, tạo điểu kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
đầu tư, phát triển sán xuất kinh doanh.
Chi cục đã thực hiện nhiều hoạt động
tuyên truyền, phổ biến và tham mưu cho
Sở KHCN đề xuất UBND tỉnh phê duyệt
các dự án hỗ trợ áp dụng HTQLCL theo
ISO 9001:2000 trong dịch vụ hành chính
công giai đoạn 2000 - 2005; Quyết định số
1119/QĐ-ƯBND ngày 11/4/2007 cua
UBND tinh Lâm Đồng vổ việc “Phê
duyệt danh sách các đom vị quán lý hành
chỉnh triên khai áp dụng hệ thòng quản
lý chất lượng theo tiêu chuấn TCVN ISO
9001:2000 tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
2007 - 2010” để thực hiện Quyết định
144/2006/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Việc áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong
hành chính công là công cụ giúp thực hiện
cảc mục tiêu công khai, minh bạch, nàng
cao hiệu quà và hiệu lực quàn lý nhà nước.
Đến nay, 49 đơn vị hành chính trong tỉnh
đã triển khai tliực hiện áp dụng HTQLCL
theo ISO 9000, trong đó có 16 đơn vị đâ
được cấp giấy chứng nhận phủ họp tiêu
chuẩn ISO 9001:2000. Đặc biệt, UBND
thánh phổ Đà Lạt là đơn vị đâu tiên trong
cà nước áp dụng ISO 9000 đến tận các
đơn vị phường, xã. Như vậy, các đơn vị
nầm trong danh sách áp dụng HTQLCL
theo TCVN ISO 9001:2000 tại Quyết định
1119/QĐ-UBND đểu đã triển khai việc
xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho
nhừng nội dung quàn lý nhà nước trọng
tâm cua đơn vị. Đối với những đơn vị đà
triển khai áp dụng sẽ tiếp tục nghiên cứu,
mớ rộng phạm vi cho các sản phâm còn lại;
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nêng UBND các huyện, thị sẽ tiếp tục triển
khai đến cấp phường, xà.
Thực hiện Quyết định số 148/QĐ-UBND
ngày 18/8/2005 về việc giao nhiệm vụ cơ
quan Thông báo và Điểm hòi đáp vè Hiệp
đinh Hàng rảo kỳ thuật trong thương mại
cua tinh Lâm Đồng cho Chi cục TCĐLCL
thuộc Sở KHCN Lâm Đồng (gọi tẳt là
TBT-LĐ), Chi cục đã bố trí cán bộ, chuẩn
bị vể cơ sở vật chất và các điều kiện cần
thiết theo yêu cầu quy định cho hoạt động
này. Chi cục đã tham mưu Sở KHCN
trình UBND tinh ban hành Quyết định số
01/2007/QĐ-UBND
ngày
19/01/2007
vẻ việc Ban hành Quy đinh về hoạt động
thông bảo vả hói đáp về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại của Lâm Đồng nhăm
phối họp trièn khai thực hiện các hoạt động
TBT tại địa phương. Chi cục đã tò chức
tạp huấn nghiệp vụ về hoạt động thông
báo và hỏi đáp, phôi hợp rà soát các văn
ban pháp quy kỳ thuật, quy định kỷ thuật
cua địa phương cùng các hoạt động tuyên
truyền trên trang web của TBT-LĐ; tiếp
nhận và xứ lý các thông tin cảnh báo do
TBT-VN cung cấp; chuấn bị nhửng tư liệu
liên quan đến thị trường xuất khâu các sản
phẩm trọng điêm của địa phương. Hiện
đã có 28 văn bản pháp quy kỹ thuật được
TBT-LĐ cập nhật, 16 văn bản quy phạm
pháp luật về kỳ thuật, 16 quy định kỳ
thuật địa phương, 23 quy chuân kỹ thuật
Việt Nam và 217 quy chuẩn kỷ thuật nước
ngoài. Đồng thời, Chi cục đà điều tra kháo
sát nắm tình hình sàn xuất kinh doanh, áp
dụng tiêu chuẩn cùa 153 doanh nghiệp có
sàn phâm xuât khâu trên địa bàn; rà soát
và cập nhật 1.867 tiêu chuẩn, trong đó có
1.173 tiêu chuẩn liên quan đến các sản
phâm hàng hóa trọng diêm cúa tinh như
chè, cà phê, rau, hoa, quà, khoáng sàn...
về công tác quàn lý đo lưỏmg
Các lình vực đo mà Chi cục đà được công
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nhận khá năng kièm định gôm càn thông
dụng đển 3.000 kg, cân đồng hồ lò xo, cân
bàn, cân phản tích kỹ thuật, qua cân các loại
(F2 - Mj) từ 100 mg đến 20 kg, cân ô tô đến
100 tấn, cột đo nhiên liệu, bình chuẩn dung
tích đến 1.000 lít, binh đong thông dụng
đen 20 lít, đồng hô đo nước lạnh, huyết áp
kế và áp kế các loại đến 400 bar, công tơ
điện xoay chiểu kiểu cám ứng 1 pha, 3 pha,
taximet, máy đo điện tim, điện não.
Định kỳ hàng nảm, Chi cục tồ chức
điều tra, rà soát tình hình sừ dụng các loại
phương tiện đo tại các doanh nghiệp trên
đìa bàn toàn tinh theo danh mục bắt buộc
phai kiêm định. Đèn nay, phản lớn các loại
phương tiện đo tham gia vào hoạt động sàn
xuât kinh doanh trèn địa bàn tinh đà được
đưa vào danh sách quàn lý vả khoáng trên
70% phương tiện đo được kiêm định theo
định kỳ nhằm đàm bảo độ chính xác cần
thiết trong quá trinh sứ dụng.
Chi cục đã duy trì khá tôt hoạt động cân
đổi chứng tại 12 chợ trung tâm trong tinh,
đặc biệt đổi với 3 trạm cân đối chửng điện
từ tại chợ trung tàm huyện Đức Trọng, thị
xà Bảo Lộc vả thành phố Đà Lạt. Hoạt động
cân đối chứng tại cảc chợ được duy trì, nhờ
đó mà tình trạng mua gian, bán lận đà giảm
rò rệt, các vụ tranh chấp về đo lường cũng
giảm đáng kể. Hoạt động này đã góp phần
xây dựng và duy trì nếp sống văn minh
thương mại, bào vệ quyền lợi chinh đáng
của người tiêu dùng.
Công tác thông tin tuyên truyền, phô biến
các văn bản pháp quy về đo lường pháp
quyển đã được duy trì khá tốt. Hoạt động
kiêm tra, giám sát các đơn vị được công
nhận khá năng kiểm định đà kịp thời điêu
chinh nhừng sai lỗi trong quá trình thực
hiện kiểm định cũng như việc chấp hành
quy định của pháp luật vê sử dụng phương
tiện đo tại các đơn vị này.
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về công tác kiểm tra tiêu chuẩn - đo
lường - chát lượng
Hoạt động kiêm tra chất lượng sán phẩm,
hàng hóa đá được Chi cục triển khai thực
hiện khá hiệu quá. Chi cục đã phổi họp với
các sở, ngành cỏ liên quan như Thanh tra
Sở K.HCN, Chi cục Quán lý thị trường, Sở
Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các ngành chức năng liên quan tỏ
chức nhiêu đợt thanh, kiêm tra vẻ đo lường,
chất lượng sản phàm, hảng hóa cho hàng
ngàn lượt cơ sớ, doanh nghiệp trong tinh.
Hoạt động này đà giúp phát hiện và kịp
thời xứ lý các vi phạm về chất lượng xăng
dâu, mù bảo hiêm, thép xảy dựng, ghi nhàn
hàng hóa..., các vi phạm vể đo lường trong
kinh doanh xăng dầu, vặt liệu xây dựng,
phân bón, taximet, kinh doanh vàng bạc,
thu mua nóng sản, sử dụng các phương
tiện đo y te dùng trong dịch vụ khám chừa
bệnh, định lượng hàng đóng gói sẵn..., góp
phần chân chình việc thực hiện các quy
định của pháp luật vẻ đo lường, chảt lượng,
bảo vệ quyền lợi chính đáng của người
tiêu dùng.
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các HTQLCL tiên tiến trong lĩnh vực nông
nghiệp như rau, hoa... vốn là thẻ mạnh của
một địa phương nông nghiệp.
- Còn thiêu đội ngũ chuyên gia giói, điều
kiện cơ sớ vật chất tốt và nguôn lực con
người ôn định, có đủ khả năng đáp ửng yèu
cầu nhiệm vụ hội nhập về tiêu chuẩn - đo
lường - chất lượng trong giai đoạn mới.
- Trong lĩnh vực thanh, kiêm tra, các vãn
ban hướng dần còn chỏng chéo nên việc
tri én khai gặp nhiều khó khăn. Các quy định
vẽ kiểm tra hàng hóa lưu thông còn nhiều
bảt cập, chưa có chẽ tài cụ thê, rõ ràng trong
xư lý vi phạm.
- Do đặc thù của địa phương miên núi, địa
bàn rộng, giao thông không thuận lợi, lực
lượng cán bộ của Chi cục còn quá ít, điêu
kiện vẽ phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chât
còn hạn chẽ nên đà ảnh hưởng khá nhiều
đến kêt quả công tác quán lý tiêu chuân - đo
lường - chất lượng tại địa phương.
Định hướng hoạt động tiêu chuân - đo
lưỏng - chất lượng

- Chưa xây dựng được những mô hình
tối ưu, những điểm sáng áp dụng hiệu qua

Đê hoạt động quán lý tiêu chuân - đo
lường - chât lượng phục vụ hội nhập kinh
tê quòc tế tôt hơn, hiệu quả hơn, góp phân
nhiều hơn vào phát triển kinh tế - xã hội tại
địa phương, Chi cục Tiêu chuân Đo lường
Chất lượng Lâm Đồng định hướng một số
hoạt động đèn năm 2015 như sau:

Kiểm định Taximet

Kiềm tra đo lường chất lượng xàng dấu

Tuy nhiên, bên cạnh những kẻt quá đã đạt
được, công tác quản lý tièu chuân - đo lường
- chất lượng địa phương vần còn những hạn
chế cân được sớm khắc phục, đó là:
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- Trước hết cần sớm kiện toàn tổ chức và
hoạt động, tảng thèm biên chế đẽ đám bảo
thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Tăng cường cơ sớ vật chát, kỳ thuật,
ưang thiêt bị chuàn, đám bào đáp ứng nhu
cầu kiểm định phương tiện đo; từng bước
xây dựng phòng Hiệu chuân, hổ trợ doanh
nghiệp đàm báo đo lường trong hoạt động
san xuất kmh doanh.
- Tham mưu cho Sở KHCN trinh UBND
tinh sớm ban hành cảc quy đinh cụ thể nham
triẻn khai có hiệu quả Luật Tiêu chuân và
Quy chuân kỹ thuật, Luật Chất lượng...
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyên,
phổ biến áp dụng quy chuản kỳ thuật, tiêu
chuẩn Việt Nam, tập trung vào các sàn
phẩm trọng điểm, chủ lực của địa phương.
- Hưởng dần các doanh nghiệp xảy dựng và
áp dụng tiêu chuân cơ sở; áp dụng tiêu chuân
quôc gia, quôc tế và công bò hợp chuản,
hợp quy.
- Tiếp tục hướng dẫn, kiếm tra, đôn đốc
thực hiện đúng tiến độ áp dụng hệ thông
quàn lý chất lượng theo ISO 9001:2000
tại các cơ quan hành chính trong tỉnh theo
Quyết định 1119/QĐ-UBND của UBND
tỉnh Lâm Đồng.
- Duy trì tốt công tác đào tạo, hướng dần,
hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các HTQLCL
tiên tiến; củng cố và duy trì có hiệu quá hoạt
động TBT.
- Thực hiện tốt các hoạt động phôi hợp
thanh, kiểm tra về đo lường, chất lượng.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát
hoạt động của cảc đơn vị được cõng nhận
khả năng kiểm định; phối họp chặt chẽ
với phòng công thương, phòng kinh tế các
huyện, thị và thành phố Đà Lạt nhàm nâng
cao hiệu quà công tác quản lý tiêu chuân đo lường - chất lượng tại địa phương.
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- Xây dựng và triển khai Chương trinh
năng suất chất lượng; phối họp các sớ,
ngành có liên quan xảy dựng các đê án hồ
trợ doanh nghiệp vừa và nhó nâng cao năng
suất chẩt lượng các sán phẩm trọng điếm
của tinh.
***
Nhùng nồ lực cố gấng của Chi cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng
trong nhùng năm qua đà góp phẩn tích cực
vào việc thực hiện mục tiêu cái cách hành
chinh cua địa phương, dam bào đo lường,
ỏn định và nàng cao chàt lượng sản phâm
hàng hóa cho các doanh nghiệp, thúc đây
quá trinh phát triẽn kinh tế - xã hội vả hội
nhập kinh te quôc tế. Trong nhiều năm liên,
Chi cục đà được UBND tinh Lâm Đồng, Bộ
KHCN tặng bẳng khen về thành tích xuất
sắc trong hoạt động quản lỷ tiêu chuân đo lường - chắt lương, trong còng tác đấu
tranh chống buôn lậu, háng gia và gian lận
thương mại; Ban chấp hãnh Liên đoàn lao
động tinh tặng nhiều bang khen về các hoạt
động phong trào; Liên hiệp các Hội Khoa
học và Kỳ thuật Việt Nam tặng bằng khen
vẻ thành tích bảo vệ quyền lợi người tiêu
dừng; Thu tướng Chinh phủ tặng băng khen
vi có nhiều thành tích trong công tác, đặc
biệt là Huân chương Lao động hạng Ba do
Nhả nước trao tặng. Đó là sự ghi nhận kct
quả quá trinh phấn đau cống hiên cua tập
thế cán bộ còng chức Chi cục trong hoạt
động quản lý tiêu chuân - đo lường - chất
lượng tại địa phương.
Phát huy những thành quả đã đạt được,
khắc phục nhừng mặt còn hạn chế, đoản kết,
nỗ lực vượt mọi khó khăn, tập thê cán bộ
công chức Chi cục Tièu chuân Đo lường
Chat lượng Lảm Đồng sè tiếp tục vươn lèn
hơn nừa đê ngày một trường thành và đóng
góp nhiều hơn vào sự nghiệp phát triẻn kinh
tè - xà hội của địa p h ư ơ ng.*
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HOẠT DỘNG IỈNG DỤNG VÀ CHUYÊN GIAO CÔNG NGHỆ
T l l s . V Õ K H IẾ M

Giám đốc Trung tâm ứng dụng KHCN và Tin học

Tư năm 1987, khi còn là Ban Khoa học và Kỹ thuật, hoạt động dịch vụ khoa học công
nghệ đã từng được Công ty dịch vụ và triển khai tiến bộ kỹ thuật thưc hiện. Tuy nhiên,
do cơ chế đang chuyển đổi lúc bẩy giờ, Công ty chưa có điều kiện để hoạt động một
cách có hiệu quả. Cùng với sư phát triẻn của tỉnh trong quá trinh đổi mới, nhu câu ửng
dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống ngày càng tăng. Năm 2005,
Trung tâm ứ n g dụng Khoa học Công nghệ và Tin học Lâm Đồng được thành lập và có
những hoạt động bước đẩu khẳng định được vai trò cầu nối về khoa học công nghệ...

T o ru n g tâm ử n g dụng KHCN và Tin học
tinh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp,
thực hiện chức nàng nghiên cửu, ứng dụng
và chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sán
xuất và đời sổng phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội của tinh.
Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đâ
tập hợp đội ngũ cán bộ khoa học trong và
ngoài tỉnh triển khai thực hiện các hoạt
động chuyển giao KHCN phục vụ sản xuất
và đời sống với nhùng kết quả như sau:
Xây dụng các mô hình ứng dụng,
chuyền giao KHCN phục vụ phát triển
kỉnh tế - xã hội nông thôn, miền núi tại
địa phưong
Xây dựng các mô hình chuyên giao kỹ
thuật thâm canh cây chè canh, mô hình
thâm canh cà phè, mò hình trồng mây dưới
tán rừng, đào tạo cán bộ kỳ thuật viên là
đồng bảo dân tộc thiểu số, chuyển giao các
quy trình kỷ thuật về trồng máy dươi tản
rừng, thâm canh tăng năng suất cây chè, cà
phê và một số đối tượng cày trồng, vật nuôi
khác cho 250 lượt đồng bào dân tộc thiểu sổ
tại xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm.

Các mô hình ứng dụng trên đã mang lại
hiệu quà rò rệt, nâng cao nhận thức của
nhân dân trong việc nắm bẳt cảc quy trinh
kỷ thuật mới để tăng nâng suất và nâng cao
hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích
cây trồng, góp phẩn phát triển kinh tế hộ gia
đinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chuyển giao quy trinh trồng rau an toàn
cho vùng đồng bảo dân tộc thiểu số xã Bào
Thuận, huyện Di Linh với các chủng loại
như su hào, cải dưa, đậu cỏ ve với 30 hộ
tham gia. Chuyển giao quy trinh trồng cải
thìa, cải ngọt cho đồng bào dân tộc thiêu sô

Mô hình thảm canh cây cà phê tai huyện Bảo Lâm
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xã Phu Hội, huyện Đức Trọng trên diện tích
4.000 m2 với 10 hộ tham gia.
Thông qua các mô hình chuyên giao kỷ
thuật trồng rau theo hướng an toàn tại vùng
đông bào dân tộc ít người đã giúp cho nông
dân tiếp cận với kỷ thuật mới, đa dạng hóa
cây trông mang lại hiệu quà trong san xuất.
Tricn khai thực hiện dự án cấp nhả nước
'Xảy dựng mó hình ứng dụng tiên bộ KHCN
trong san xuảt hoa theo hưởng công nghiệp
tại Đà L ạ t”, năm 2007 - 2008, Trung tám
đâ biên soạn các quy trinh kỹ thuật nhân
giỏng, trông, thu hoạch, bào quản các loại
hoa hồng, cúc, địa lan; đào tạo kỳ thuật
viên, tô chức nhiều đợt tập huân, chuyến
giao kỹ thuật cho nông dân; cung cấp cây
giống sạch bệnh và các loại vật tư, phân
bón... cho 120 hộ nông dân tiến hành xây
dựng các mò hình sản xuất hoa theo hướng
công nghiệp gồm 12 ha hoa cúc, 4 ha hoa
hồng và 2 ha hoa địa lan.
Trung tâm đă phôi hợp với phòng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đửc
Trọng tnẻn khai đào tạo, tập huân, chuyên
giao quy trình kỳ thuật và xây dựng các mô
hình san xuất hoa cúc, lay on thương phàm
cho đồng bào dân tộc thiêu sò xà Hiệp An,
huyện Đức Trọng.

dựng các mò hình cơ sở dữ liệu phục vụ
quán lý đảt đai tại các huyện Đức Trọng,
Lạc Dương.
Tư vấn cho các dự án phát triển công nghệ
thông tin, thiết kế, lắp đật, báo tri hệ thống
mạng và thiết bị tin học, đào tạo tin học cho
các ngành, đơn vị, địa phương trong tinh.
Hoạt động phân tích, kiếm nghiệm
theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005
Hoạt động phản tích, kiêm nghiệm các
chi tiêu hóa, lý , VI sinh, vật liệu xảy dựng
nhẳm phục vụ công tác quan lý chất lượng
sản phâm và nhu cẩu phát triên sàn xuất của
các thành phần kinh tể.
Nghiên cửu, ứng dụng các phương pháp,
quy trinh phân tích, thử nghiệm tiên tiến để
phân tích các chi tiêu chát lượng hàng hóa,
nòng san, đặc biệt là sản phấm rau an toàn
phục vụ xuảt khâu.
Phàn tích các chi tiêu ve đảt, nước, phân
bón phục vụ cho san xuàt, quan trăc và đánh
giá tác động mòi trường. Kicm nghiệm các
chi tiêu vể vật liệu xảy dựng, bê tông, sắt
thép, gạch... cho các công trình xảy dựng
trong tinh.

Úng dụng công nghệ thông tin trong
các hoạt động kinh tế - xã hội, phục vụ
chương trình phát triên công nghệ thông
tin cùa tinh
Xây dựng và phát triẻn Trang tin điện từ
tinh Lảm Đồng, trang tin cùa các sở, ngành,
huyện, thị xã Báo Lộc, thảnh phỏ Đà Lạt,
các website chuyên đề về Công nghệ tinh
Lảm Đồng, Techmart Làm Đồng, Festival
hoa Đả Lạt, rau, hoa... nham quáng bá, giới
thiệu các hoạt động kinh tế - xã hội, KHCN
cua tinh vả các ngành, địa phương, đơn vị
trên mạng internet.
ứ n g dụng công nghệ GIS trong việc xây
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Kiém nghiệm chất lượng thép
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giống hoa (địa lan, phong lan, cúc, sa lem,
layơn, đồng tiền, cam chướng, baby, sao
tím...), dâu tày, dâu rừng... phục vụ các
chương trình phát triển nông nghiệp, cung
cấp nguồn giống sạch bệnh cho nông dàn
trong tinh và một số địa phương khác.
+ Năm 2005: sán xuất vả cung càp
11.500 cây giống địa lan, phong lan.
+ Năm 2006: sản xuất và cung câp
12.000 cây giống các loại.
Phân tích dư lượng hóa chát báo vệ thực vât
trẽn m á y s ă c k ý k h í

Năm 2005: phản tích, kiêm nghiệm
600 mẫu các loại với 1.960 chi tiêu về hóa
lý, vi sinh và vật liệu xây dựng.
Năm 2006: phân tích được 730 mầu san
phẩm gồm 1.525 chi tiêu hóa lý, 417 chi tiêu
vi sinh và 582 chi tiêu vật liệu xảy dựng.
Nàm 2007: phân tích được 770 mẫu san
phẩm gồm 1.155 chi tiêu hóa lý, 432 chi tiêu
vi sinh và 339 chi tiêu vật liệu xây dựng.
Năm 2008: phân tích được 1.651 mẫu sán
phẩm với 4.489 chi tiêu gồm 2.848 chĩ tiêu
hóa lý, 601 chi tiêu vi sinh và 1.040 chi tiêu
vật liệu xây dựng.
ử n g dụng các thành tựu công nghệ
sinh học, nuôi cấy mô tế bào phục vụ
hoạt động ỉưu giữ, bảo tồn nguồn giống
của địa phưong
Nghiên cứu quy trinh nuôi cây mô các

+ Năm 2007: sản xuất và cung cấp
60.000 cây giống các loại.
+ Năm 2008: sản xuất và cung cấp
70.000 cây giống các loại.
Tuy mới được thảnh lập và đang từng
bước đi vào hoạt động ổn định, nhưng
Trung tâm ứ n g dụng KHCN và Tin học
Lâm Đồng đả có nhiều nỗ lực thực hiện
một sô nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và
chuyên giao kỳ thuật, phát triển kinh tế - xả
hội của địa phương.
Hiện nay, Trung tâm đang tiếp tục tăng
cường cơ sở vật chất, tiềm lực KHCN, tập
hợp đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn
đê tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu,
chuyển giao các thảnh tựu KHCN nhằm
làm tốt vai trò là cầu nối đưa KHCN gan với
san xuất và đời sống, góp phân thực hiện
sự nghiệp còng nghiệp hóa, hiện đại hóa
tinh nhà. ■

Nuôi cáy mô tế bào thực vật
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HOẠT ĐỘNG QUAN 1Ý KHOA HỌC VA CÕNG NGHỆ CAP HUYỆN
Ths. PHAN VĂN ĐÁT

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
*T 'rong nhừng năm gần đây, KHCN đã
i tác động sâu sấc đen mọi lình vực hoạt
động kinh tế - xà hội của mỗi địa phương.
K.HCN giử vai trò động lực thúc đẩy mạnh
mẽ các ngành kinh tế mùi nhọn phát triên,
nâng cao nâng suất lao động, gia tàng hàm
ìượng KHCN trong từng sản phẩm hàng
hóa, góp phần làm thay đổi và nâng cao
chất lượng cuộc sống con người. Vỉ vậy,
việc tăng cường công tác quàn lý nhà nước
về KHCN tại các huyện, thị xà, thành phố
(gọi tắt là cấp huyện), đẩy mạnh việc ứng
dụng kỳ thuật tiến bộ vảo sản xuât và đời
sống là một nhiệm vụ thiểt thực, có ý nghĩa
quan trọng trong quá trinh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp, nòng thôn.
Hoạt động quản lý KHCN cấp huyen ở
Lâm Đồng được manh nha từ nám 2002 2003, qua cac hợp đồng với nhưng đơn vị
chức năng của các huyện, thị, thành trong
tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ và báo cáo
định kỳ các hoạt động KHCN, môi trường,

Lò sấy cả phê

cảc hoạt động phối họp thanh, kiểm tra về
KHCN, môi trương, tiêu chuẩn đo lường
chất lượng trẽn địa bàn. Sau một giai đoạn
bị giản đoạn, đến nay, hoạt động KHCN
cấp huyện đà thưc sự được khởi động từ khi
có Thông tư liên tịch 15/2003/TTLT-BNVBKHCN và cụ thể hóa bằng hướng dẫn
liên ngành sổ 299/HD-LN ngảỵ 09/11/2005
của Sở KHCN, Sở Nội vụ về chức năng,
nhiệm vụ và tổ chức của cơ quan chuyên
môn giúp UBND huyện quản lý nha nước
về KHCN. Đồng thời, Quyết định số
32/2007/QĐ-ỤBND ngày 13/9/2007 củạ
UBND tỉnh về việc ban hành quy định về
quản lý nhiệm vụ KHCN tinh, trong đó có
nhừng cơ chế cụ thế để triển khai nhiệm vụ
KHCN cấp cơ sở, trong đó có cấp huyện.
Đặc biệt, sau khi Bộ KHCN, Bộ Nội vụ ban
hanh Thông tư sổ 05/2008/TTLT/BKHCNBNV ‘‘hướng dần chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tố chức của cơ quan
chuyên môn về KHCN thuộc UBND cấp
tỉnh, huyện ” đà thúc đẩy hoạt động KHCN
cấp huyện phát triển. Sở KHCN đà thanh
lập phòng Quàn lý KHCN cấp cơ sở.
Trên cơ sở đó, tại câp huyện đêu đã hình
thành bộ phận chuyên môn thực hiện chức
nàng tham mưu về quàn lý KHCN thuộc
phòng công thương/kinh tế với 1 lãnh đao
phòng và 1 chuyên viên chuyên trách. Các
hội đông KHCN cấp huyện được củng cố và
hoàn thiện, nhờ đó, hoạt động KHCN các
huyện được đẩy mạnh, tạp trung vào ứng
dụng tiến bộ KHCN trong nông nghiệp;
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xây dựng nhân hiệu tập thế, thương hiệu
cho các sàn phẩm truyền thống, sản phẩm
thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực
phàm... và công tác tiêu chuân - đo lường chất lượng.
Từ năm 2007, nguồn kinh phi sự nghiệp
KHCN cấp tinh đã được phân bố để thực
hiện nhiệm vụ KHCN cấp huyện theo các
mục tiêu cụ thể. Hâu hết các huyện đêu xây
dựng được các để tải, dự án KHCN, bước
đẩu phục vụ thiết thực cho phát tnển kinh
te - xả hội trên từng địa bàn. Trên cơ sở đỏ,
hoạt động KHCN cấp huyện được mớ rộng
toàn diện hơn với các nội dung như thông
tin KHCN, tiêu chuẩn đo lường chảt lượng,
sở hừu trí tu ệ...
Từ kết qua đạt được bước đàu, một sô
huyện đâ mạnh dạn bỏ tri kinh phi cho hoạt
động KHCN từ nguồn ngân sách huyện như
Bào Lâm, Lâm Hà và thành phô Đà Lạt.
Ngoài các nhiệm vụ do cảp huyện chu
động thực hiện, Sở K.HCN đâ phôi họp
với các huyện trién khai các diêm thông
tin KHCN. Đáy là việc làm rất được địa
phương ung hộ, góp phần chuyên tải thông
tin KHCN đến tận cơ sở, giúp bà con nông
dân đã khai thác thông tin KHCN ứng dụng
vào sán xuất và đời sông.
Hiện nay, Lảm Đồng lá một trong những
tinh có hoạt động KHCN cấp huyện tương
đoi nôi bật trong ca nước, là một trong rât
ít tinh áp dụng phương thức bố trí kinh phi
KHCN cấp tinh xuống huyện (đa số các
tinh vẫn quán lý từng nhiệm vụ của huyện).
Chức năng quàn lý nhà nước về
KHCN ở cấp huyện theo Nghị định
14/2007/NĐ-CP của Chính phủ được giao
cho phòng công thương hoặc phòng kinh
tế, nên tính hệ thống trong hoạt động KHCN
càp huyện ngày càng đàm bảo và thuận lợi.
Từ đó giúp cho sự chi đạo vả quàn lý của Sở
KHCN ngày càng hoàn thiện hơn.
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Tuy nhiên, hoạt động KHCN câp huyện
vẫn còn những khó khăn sau:
Hoạt động KHCN của các địa phương
còn bị động, chủ yếu phụ thuộc vào ngân
sách KHCN cẩp tình chuyên xuổng, do đó
chưa phát huy hêt các nguồn lực cũng như
tinh sảng tạo của địa phương.
Tổ chức của cơ quan chuyên mòn thuộc
UBND cấp huyện tuy được sắp xếp lại
theo Nghị đinh 14/2007/NĐ-CP ngáy
04/02/2007 cua Chinh phu nhưng đội ngũ
cán bộ phụ trách KHCN bị thay đôi. Nhiều
cán bộ nhận nhiệm vụ chưa được trang bị
kiến thức nghiệp vụ đầy đu nên kẻt qua hoạt
động trên lỉnh vực này bị hạn chẻ.
Một sổ đinh hướng phát triển hoạt động
KHCN cấp huyện trong thời gian tới:
- Triển khai chuyên giao thông tin KHCN
phục vụ phát triển kinh tế cùa hộ gia đinh;
- ứ n g dụng chuyến giao các đề tài, dự án
sau nghiệm thu;
- Tăng cường quàn lý vẻ tiêu chuản - đo
lường - chất lượng;
- Tăng cường các hoạt động vê sờ hừu trí
tuệ như đáng kỷ nhãn hiệu, kiêu dáng công
nghiệp, sáng c h ế...«
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QUYiT TRUNG UGNG 2 KHÓA V III
VÉ KHOA HỌC CỦNG NGHẸ

t h ự c h iệ n n g h ị

[Trích Báo cáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng số 127-BC/TU ngày 23/3/2009]
I. Tồ chức quán triệt Nghị quyết
Ngay
sau khi Nghị quyết số
02-NQ/HNTW ngày 24/12/1996 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII “về
định hướng chiến lược phát triến KHCN
trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa
và nhiệm vụ đến năm 2000” được ban hành,
Tinh ủy Lâm Đồng đâ tổ chức học tập và
quán triệt nội dung Nghị quyết đến đội ngù
cán bộ chủ chổt ừong toàn tinh, đặc biệt là
đội ngũ cán bộ làm công tác KHCN và giao
dục - đào tạo. Việc tổ chức học tập, quán
triệt vả xây dựng kế hoạch thực hiện được
tiến hành ớ từng cấp úy địa phương, các tổ
chức đàng, cơ quan, đoàn thê trong toàn
tinh một cách kịp thời, nghiêm túc nhằm
đảm bảo sự thống nhất giữa nhận thức và
hành động trong việc lãnh đạo, chi đạo và
phối họp thực hiện công tác giảo dục - đào
tạo và KHCN theo tinh thẩn Nghị quyết đà
đề ra.
Qua triển khai học tập, quản triệt Nghị
quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhận
thức và trách nhiệm của các cấp ủy đáng,
chính quyền, đoản thể đối với sự nghiệp
phát triển KHCN đã có sự chuyến biến
mạnh mẽ. c ấp ủy, chính quyền các cấp đâ
thật sự quan tâm đến KHCN, xem KHCN là
một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy
sự phát triển kinh tế - xà hội của tinh. Trên
cơ sở quán triệt sâu rộng tinh thần, nội dung
cơ bản của Nghị quyết trong toàn Đãng bộ,
với chủ trương lấy nghiên cứu, ứng dụng

và chuyển giao kỳ thuật tiến bộ làm nhiệm
vụ trọng tâm; hoạt động KHCN ở tinh Lảm
Đồng trong 10 năm qua đã thực sự góp phần
quan trọng phục vụ sán xuất và đời sống,
thúc đẩy kinh tế - xà hội của tinh phát triển.
II. Nhửng kết quả đạt được
1. Những thành tựu
1.1. Sự lánh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy,
UBND tinh triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về
KHCN
Nhằm triển khai Nghị quyết Trung ương
2 (khóa VIII) một cách có hiệu quả, Ban
Tuyên giáo Tình ủy đà chủ tri phối họp với
Sở KHCN tham mưu cho Tỉnh ủy ban hanh
Nghị quyết số 09-NQ/TƯ, ngày 22/5/1997
vể Chương trình thực hiện Nghị quyết TW2
(khóa VIII). Trên cơ sở Nghị quyết của Tỉnh
ủy, các huyện, thị, thành, các ban ngành,
đoàn thế đã ban hành nghị quyết, kế hoạch
triển khai thực hiện. Đặc biệt, Sở KHCN đã
tham mưu cho UBND tinh ban hành Quyết
định số 143/2001/QĐ-UB ngày 31/12/2001
phê duyệt 11 chương trình KHCN
trọng điểm giai đoạn 2000 - 2005, gồm:
- Chương trinh khoa học quản lý
- Chương trinh phát triển du lịch
- Chương trinh phát triển công nghiệp
- Chương trình phát triển cây công nghiệp
- Chương hình phát triển rau, hoa, cày ăn
trái và dược liệu
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- Chương trình phát tnen lảm nghiệp
- Chương trình phát triển chăn nuôi
- Chương trình điều tra cơ bàn về tài
nguyên và môi trường
- Chương trình ứng dụng tiến bộ kỳ thuật
phục vụ nông thôn và vũng đồng bào dân
tộc thiều số
- Chương trình phát triển công nghệ
thông tin
- Chương trinh nghiên cứu xã hội và
nhân văn
Đẻ tiểp tục thực hiện Nghị quyết Trung
ương 2 (khóa VIII) theo tinh thần Kết luận
Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa IX vè phương hướng phát
triển KHCN đến năm 2005 và 2010, ngày
10/10/2002, Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành
Kế hoạch thực hiện Ket luận của Hội nghị
lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa
IX (Kế hoạch số 10-KH/TƯ). UBND tỉnh
ban hành Quyết định số 195/2004/QĐ-ƯB
ngày 21/10/2004 về phê duyệt Chương
trình KHCN và đào tạo nguồn nhân lực đến
năm 2005, định hướng đến năm 2010 với
các nội dung:
- KHCN phục vụ còng nghiệp hóa hiện đại hóa nông lâm nghiệp, nông thôn
miền núi
- KHCN phục vụ du lịch
- KHCN phục vụ phát triển công nghiệp
- Lĩnh vực công nghệ thông tin
- Lĩnh vực xă hội nhân văn
Trên cơ sở các văn bàn chi đạo của Tỉnh
ủy, UBND tinh, các địa phương, ban ngành,
đoản thể đà xây dựng kế hoạch thực hiện
cụ thể và định kỳ sơ kết hàng năm, tông kết
5 năm để đánh giá kết quả thực hiện và đề
ra giải pháp tiếp tục lănh đạo, chi đạo có
hiệu quá hơn.
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1.2. Thực hiện các nội dung của Nghị
quyết Trung ương 2 (khóa VIII)
Bám sát 11 chương trình KHCN trọng
điểm và chương trinh KHCN trọng tâm
được UBND tinh phê duyệt, các đề tài
nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất
thử nghiệm đà được triển khai thực hiện.
Hàng năm, các nhiệm vụ phát triển KHCN
được gan liền với nhiệm vụ phát triền kinh
tế - xã hội của tinh vả thực hiện có trọng
tâm, trọng điểm. Quy trình xét duyệt, tuyến
chọn, kiêm tra, theo dỏi việc thực hiện và
nghiệm thu đánh giá các đề tài khoa học đã
đồi mới theo hướng nâng cao chất lượng,
hiệu quả; chú trọng đến yèu câu ứng dụng
trong thực tiền. Những kết quá nồi bật trên
các lình vực như sau:
1.2.1 Các nhiệm vụ phát triển KHCN
Các đề tài, dự án KHCN của tỉnh giai
đoạn 2000 - 2008 được xuất phát từ nhu cầu
của các ngành, địa phương nên tính thực
tiền vả khả nâng áp dụng vào thực tể ngày
càng được chú trọng hơn. Có thể đánh giả
kết quả đạt được như sau:
a. Đe tài khoa học xà hội - nhăn vàn
Từ nàm 2000 - 2008, có 28 đề tài, dự
án KHCN thuộc lĩnh vực xã hội - nhân
văn được thực hiện. Mục tièu của các đề
tài này là nghiên cứu cơ sở khoa học phục
vụ công tác quy hoạch, kế hoạch cùa tinh
Lâm Đồng thời kỳ 2001 - 2010 về kinh tế
- xâ hội nói chung và phát triền khoa học,
công nghệ nói riêng. Các đề tài nghiên cứu
đã tập trung vào một số vấn đề trọng tâm
như: xây dựng các cơ chế, chính sách nhầm
thu hút vốn trong và ngoài nước đầu tư
vảo Lâm Đồng; xác định những nội dung
và giải pháp nhằm thực hiện công nghiệp
hóa, hiện đại hỏa nông nghiệp - nông thôn
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2005 - 2010; điều
ứa di sản văn hóa các dân tộc Cơ Ho, Mạ,
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Chu Ru; nghiên cửu mối quan hệ cộng đồng
eiừa các dân tộc trong tinh; để xuất các giài
pháp chăm sóc sức khỏe trong vùng đồng
bào dân tộc thiêu số; đánh giá hiệu quả đào
tao và sừ dụng nguồn nhân lực của người
dán tộc thiểu số tinh Lâm Đồng. Phát triển
du lịch, một trong nhửng thê mạnh của Lâm
Đồng, được tinh bố tri nhiều đề tài nghiên
cưu đánh giá thực trạng và tiềm năng phát
triển các loại hình du lịch, như du lịch sinh
thai, nghi dưỡng, hội nghị hội thao; nghiên
cửu các cơ chẻ quản lý du lịch và giai pháp
nham đa dạng hỏa san phâm du lịch; nghiên
cứu phát tnèn vãn hóa du lịch mang bán
sắc văn hóa dân tộc bán địa Lâm Đông; đẻ
xuảt các giải pháp cụ thê xảy dựng làng văn
hóa du lịch sinh thái tại xà Pró huyện Đơn
Dương; nghiên cứu xây dựng đề án khu du
hch sinh thái hồ Đạ Tẻh, Đạ Hàm gắn với
lang nghề truyền thông dàn tộc bàn địa tại
huyện Đạ Téh; ứng dụng thương mại điện
tứ trong ngành du lịch, khách sạn; xảy dựng
cơ sở dử liệu và các website về du lịch Đà
Lạt - Lâm Đồng nhăm quàng bá các sàn
phẩm du lịch đến du khách trong vả ngoài
nước; tiếp tục triển khai các đề tài về môi
trường du lịch, phát triển nguồn nhản lực
du lịch...
Kẻt quả nghiên cứu của một số để tài đà
làm luận cứ khoa học cho Tinh ủy, UBND
tinh cụ thể hóa Nghị quyết của Trung ương;
phục vụ việc hoạch định đường lối, chính
sảch, kế hoạch phát triên kinh tế - xã hội
của địa phương; đồng thời ban hành các
nghị quyết vả một sổ cơ chế, chính sách cụ
thê phù họp với thực tể địa phương và xu
thế phát triên chung. Thông tin về kết quá
nghiên cứu của các đề tài đã được số hóa
ơong lưu trừ thống kê làm cơ sờ cho công
tác quy hoạch, kế hoạch và xây dựng chiến
iược phát triển của tinh, của ngành.
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+ Lĩnh vực đièu tra cơ bán vể tài nguyên
và môi trường: tiên hành đánh giá các nguồn
tài nguyên đất đai, khí hậu, thủy lợi... phục
vụ cho việc quy hoạch sử dụng đât và phát
triển nông nghiệp bền vừng trên địa bàn
tinh Lâm Đồng; xây dụng bản đồ quản lý
nước ngầm tỷ lệ 1/25.000 cho hầu hết các
huyện, thị, thành trong tình nhằm phục vụ
công tác quản lý và khai thác họp lý nguồn
tài nguyên nước ngầm của địa phương; xây
dựng bán đồ đất tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000 cho
xà và 1/25.000 cho huyện phục vụ công tác
quan lý, bố tri thời vụ, cây trồng họp lý.
Một sô đề tải có nội dung điều tra khảo sát
các loại chất thái ran, khao sát điều kiện địa
chất để chọn lựa địa diêm thích họp làm cơ
sở khoa học cho việc xây dựng các bãi chôn
lấp chất thài ỡ tất cá các huyện. Nhìn chung,
các đề tài thuộc lĩnh vực này được chính
quyền địa phương, các ngành... đánh giá
cao vì hiệu quả ứng dụng thiêt thực, cụ thê
trong sản xuất và đời sông.
+ Lĩnh vực nông lâm nghiệp, nông thôn
miền núi:
Tập trung nghiên cửu phát triẻn rau, hoa,
cây ăn trái, cây công nghiệp và dược liệu cỏ
lợi thế đặc thù của địa phương; lựa chọn các
giổng vật nuôi năng suất, chất lượng cao,
trong đó tập trung nghiên cứu các mô hình
tỏ chức sản xuẩt gan với thị trường tiêu thụ.

Đồi mới phương pháp nhân giống và
tuyén chọn được tập đoàn giống chè có
năng suất cao, phâm chất tốt, thay thế
giồng cù bằng giống mới ưên 50% diện
tích trồng chè toàn tinh; xây dựng thí điểm
vùng nguyên liệu chè an toàn trên địa bàn
thị xà Bào Lộc. Nghiên cửu xày dựng và
ứng dụng thành công quy trình sản xuất rau
an toàn trên diện rộng cho các hộ nông dân
ở thành phố Đà Lạt và các vùng trồng rau
b.
Các đẻ tài thuộc lình vực khoa học tự trong tinh, nhờ đó sản lượng rau xuất khẩu
đã tăng lên đáng kề. Chọn lọc các giống dâu
nhiên - công nghệ
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tây nâng suất cao, phẩm chất tổt. Đặc biệt,
đối với ngành sàn xuất hoa Đà Lạt, nhiều đề
tài nghiên cứu ứng dụng đà cho các kêt quả
tích cực như: nghiên cứu các phương pháp
nuôi cấy mô te bao thực vật đê sản xuất các
loại giong hoa mới; mô hình sản xuất hoa
cẳt cành theo hướng công nghiệp phục vụ
nội tiêu và xuất khẩu; nghiên cửu giá thê
tổng họp trồng cây địa lan và một sổ loại
cây cánh có giá trị; quy trinh trồng các giống
hoa ngắn ngày. Việc ứng dụng công nghệ
sinh học không chi triển khai thực hiện ở
cơ quan nghiên cứu mà cả trong các doanh
nghiệp, địa phương, hộ gia đinh nông dân
tièn tiến và đã trở thành công nghệ sản xuất
giống quy mô hàng hóa mang lại lợi nhuận
cao cho người sản xuất. Đây là tiền đê mớ
ra hướng phát triên nông nghiệp công nghệ
cao cho Lâm Đồng - Đà Lạt.

nghiên cứu tiềm nẫng các nguyên liệu hiện
có tại địa phương phục vụ phát triển công
nghệ mới; triển khai nghiên cứu ứng dụng
tiến bộ kỹ thuật trong chê biến các loại
nông - lâm sàn, nghiên cứu quy trinh công
nghệ chế biến chè, cà phê, tơ tằm, hạt điểu,
rau, quả để nâng cao chất lượng hàng hóa
và phục vụ xuất khẩu; nghiên cứu giải pháp
nhẳm sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên
khoáng sàn; nghiên cứu chê tạo thảnh công
vật liệu polyme giừ nước bằng kỳ thuật biến
tính bức xạ gamma để ứng dụng trèn một số
cày trồng vùng khô hạn; sản xuất vật liệu
xây dựng cao cấp và các sàn phẩm khác tử
nguồn khoáng sản của địa phương... Nhùng
kết quả nghiên cửu trong lình vực này đã
góp phẩn đối mới công nghệ trong ngành
công nghiệp chế biến của tinh một cách
tích cực.

Các dự án nông thôn miền núi được triển
khai đà mang lại kết quả tốt, góp phần xóa
đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân
dân các xã vùng dân tộc thiểu số trong tinh.
Cụ thể, chuyển giao các tiến bộ kỷ thuật về
chăn nuôi, trồng trọt đến vùng sâu, vùng
đồng bào dàn tộc thiểu số tại thôn 5 huyện
Cát Tiên; xà Đinh Trang Thượng huyện Di
Linh; thôn Đông Mang, xã Đạ Chais huyện
Lạc Dương; thôn Tôn K ’Long, xâ Dạ Pal
huyện Đạ Tẻh; xâ N ’Thôn Hạ huyện Đức
Trọng; thôn Hamanhai - xã Pró, xà Đạ Ròn,
xã Ka Đơn huyện Đơn Dương; xã Đoàn
Kết huyện Đạ Huoai; xà Đạ K’Nàng huyện
Lảm Hả đà được bà con địa phương hưởng
ứng tích cực. Dự án đã thực sự đem lại cách
thức làm ăn mới trong chân nuôi, trồng trọt,
tăng năng suất và giá trị hàng hóa, giúp bà
con nông dân chuyển dần từ kinh tế tự cẩp
sang kinh tể hàng hóa, vươn lên phát triên
kinh tế gia đinh gắn với kinh tế cộng đồng.

Một sổ để tài có nội dung đảnh giả trinh độ
công nghệ các ngành sản xuất còng nghiệp
chủ yếu của tinh: ngh ỉn cửu quy trình sản
xuất rượu vang điều, dâu tảy, nước giải khát
Atiso, trà Linh Chi, trà Atiso, trà Hau thủ,
mứt đông dâu tây... ùr nguồn nguyên liệu
tại địa phương, các sản phẩm trên đã cỏ mặt
ở thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt
Vang Đà Lạt và trả Atiso được công nhận
là hàng Việt Nam chất lượng cao; điều fra
khảo sát nguồn nguyên liệu, xây dựng quy
trinh sản xuất các loại vật liệu xây dựng
không nung phục vụ các công trinh xây
dựng, sản xuất thử mương bê tông ly tâm
đúc sằn phục vụ kênh mương hóa thủy lợi;
nghiên cửu, cải tạo hệ thống thiết bị cấp
nhiệt để sản xuất các mặt hàng mới như chè
xanh xô, xanh Olong phục vụ xuất khẩu,
xảy dựng quy trinh lên men nhằm nâng cao
chất lượng sản phấm chè đen...

c. Công nghệ
+ Lình vực công nghệ chể biển chủ yếu

+ Lĩnh vực công nghệ thông tin: nghiên
cửu phát triển dịch vụ đien tử, thương mại
điện tử và các dịch vụ công cộng; phát triển
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công nghệ phần mềm, triển khai chương
trình Chính phủ điện tử; kết hợp ứng dụng
công nghệ thông tin trong cải cách hành
chính; triển khai ứng dụng thành công hệ
thống thông tin địa lý phục vụ công tác quàn
lý nhà đất, giao thông tại thành phố Đà Lạt
nhanh chóng và thuận lợi. Trang thông tin
điện tử tỉnh Lâm Đồng (www.dalat.gov.vn)
đã đưa vào hoạt động, với sự tham gia của
20 website các đơn vị trong tỉnh, đến nay có
hơn 1,4 triệu lượt người tham gia truy cập.
Website đã trở thành công cụ quản lý và là
công cụ thông tin của nhiều cơ quan, đơn vị
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
tại địa phương.
Một số đề tài ứng dụng công nghệ thông
tin địa lý GIS trong quản lý đất đai và một
số lĩnh vực khác đã phát huy hiệu quả quản
lý được ƯBND thành phố Đà Lạt và các
huyện đánh giá cao.
1.2.2 Thực hiện các giải pháp chủ yếu
a. Tạo lập thị trường KHCN
Sở KHCN Lâm Đồng phối hợp với Sở
KHCN thành phố Hồ Chí Minh và các sở,
ngành trong tỉnh tổ chức được 3 kỳ “Chợ
công nghệ và thiết bị” nhằm giúp các doanh
nghiệp phát triển thị trường công nghệ; xúc
tiến đẩy mạnh việc gắn kết nghiên cứu, đào
tạo với sản xuất kinh doanh, tăng cường
hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa các
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Ngoài
ra, các doanh nghiệp trong tỉnh còn được
hỗ ượ kinh phí tham gia Chợ công nghệ và
thiết bị khu vực được tổ chức tại Đà Nang
nãm 2007, Đắc Lắc năm 2008.
Đây là một hoạt động “tiếp thị” cần thiết
ic từng bước hình thành thị trường công
nehệ giúp các nhà nghiên cứu KHCN, nhà
ỳ: anh nghiệp, nhà quản lý và nhà nông
zip £Ỡ, trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực
cản thiết.
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b.
Phong trào quần chúng tiến quân
vào khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến
kỹ thuật
Phong trào quần chúng tiến quân vào
khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật đã được sự quan tâm của các cấp, các
ngành. Sở KHCN đã xây dựng và phổ biển
tài liệu hướng dẫn tổ chức phong trào sáng
kiến cải tiến kỹ thuật nhằm hợp lỷ hóa sản
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu
quả sản xuất, kinh doanh; thông tin tuyên
truyền về phong trào sáng kiến cải tiến kỹ
thuật trên sóng phát thanh, truyền hình.
Sự phối hợp liên ngành KHCN, Liên hiệp
các hội khoa học - kỹ thuật, Liên Đoàn Lao
động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
đã triển khai được 3 Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Lâm Đồng với hơn 30 giải pháp
sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia dự thi.
Trong đó, lần I có 12 giải thưởng, lần II có
9 giải thưởng và lần III có 10 giải thường.
Ngoài ra, hàng năm, tỉnh còn tuyên
truyền vận động các cá nhân, đơn vị tham
gia các cuộc thi khác, như: các hội thi sáng
tạo KHCN; cuộc thi thiết kế sản phẩm du
lịch Lâm Đồng - Đà Lạt; triển lãm quốc tế
nhãn hiệu có uy tín tại Việt Nam năm 2003;
giải thưởng chất lượng Việt Nam từ năm
2004 - 2007 đã có 8 giải thưởng; hội thi
sáng tạo các sản phẩm công nghệ - tiểu thủ
công nghiệp Lâm Đồng lần I; hội chợ quốc
tế thương hiệu nổi tiếng Việt Nam 2005; hỗ
trợ Tỉnh Đoàn tổ chức hàng năm cuộc thi
“Tin học trẻ không chuyên” và Phong trào
tuổi trẻ tiến quân vào KHCN. Đặc biệt, qua
tham gia Giải thưởng chất lượng Việt Nam
từ năm 2004 - 2007, các đơn vị ở Lâm Đồng
đã đạt được 8 giải. Năm 2002, qua công bố
chính thức về sáng kiến dùng máy cắt cỏ để
gặt lúa, tác giả được quỹ VIFOTEC hỗ trợ
khen thưởng.
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Những phong trào trên đây đã có tác dụng
khuyến khích, thúc đẩy hoạt động phát huy
sáng kiến trong học tập, nghiên cứu và lao
động sàn xuất. Riêng đối với doanh nghiệp,
đây là cơ hội nhắc nhờ các doanh nghiệp
trong tinh quan tâm hơn đến vấn đề nâng
cao chất lượng sàn phâm và có hướng xác
lập, bảo hộ thương hiệu khi hội đủ điều kiện
và qua đó khẳng định chẩt lượng hàng hóa
của minh khi đạt được giái thưởng.
c. Đầu tư cho phát triển KHCN
Hàng năm, Sở KHCN đà bố tri kinh phí
đầu tư trang thiết bị để phục vụ hoạt động
KHCN. Hiện tại, ngành đà có các thiết bị
phục vụ kiểm chuấn về đo lường như hệ
thống các quả cân chuân; hệ thông chuẩn
thể tích; thiết bị kiểm máy điện tim, huyết
áp kê. Đặc biệt, phòng thí nghiệm phản tích
hóa - lý - vi sinh đã được chứng nhận ISO
17025, với các thiết bị hiện đại như máy
sắc kỷ khí, máy cực phổ... đáp ứng nhu cầu
phân tích các dư lượng thuốc bảo vệ thực
vật, kim loại nặng phục vụ phát trìên kinh
tế - xã hội của địa phương.
Ngoài ra, tinh đang triển khai dự án xây
dựng trung tầm phân tích ừọng điểm khu
vực phía Nam của tinh Lâm Đồng tại Bảo
Lộc để kiểm định nông sản phẩm, với kinh
phí tử vốn đầu tư phát triển KHCN dự kiến
lên đến trên 14 tỷ đồng.
d. Hợp tác quốc tế vể KHCN
Hàng năm, Sở KHCN, đơn vị có chức
năng tổ chức hợp tác quốc tê, đâ tham mưu
cho UBND tinh tổ chức các đoàn cán bộ
lành đạo, quản lý, nhà khoa học, chuyên
viên các sở ban ngành, cấp huyện và các
đơn vị kinh tể tập thể (khoảng 15 cán bộ)
tham gia các đợt nghiên cứu, học tập về
kinh nghiệm quản lý, công nghệ, các mô
hình phát triển ở nước ngoài.
Qua các đợt nghiên cứu, một số cơ quan,
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đơn vị đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác phát
triên rau, hoa; học tập được mô hình nông
nghiệp cõng nghệ cao, xây dựng cảnh quan,
bảo vệ môi trường, tồ chức trang trại... đê
vận dụng phát triên tại Lâm Đồng.
e.
Kiểm soát giảm định công nghệ và chất
lượng sản phẩm
Trong những năm gần đây, hoạt động
kiêm soát giám định công nghệ và chất
lượng sản phẩm đã được các ngành chức
năng, các doanh nghiệp quan tâm nhiều
hơn. Năm 2006, tinh đà tiến hành đánh giả
trình độ công nghệ đối với các ngành kinh tế
trọng điểm, như: ngành công nghệ sinh học,
ngành công nghệ chẻ biến và ngành vật liệu
xây dựng; từ đó lảm căn cử xây dựng các dự
án đôi mới cõng nghệ và nâng cao trinh độ
công nghệ phù hợp điểu kiện của tinh.

v ề thẩm định và giảm định công nghệ,
hiện nay, ngành KHCN của tinh mới chi
thẩm định còng nghệ các dự án đầu tư
tương đối lớn có sử dụng vổn ngân sách nhả
nước thông qua đầu mối là Sở Ke hoạch và
Đẩu tư; cụ thể như: đẩu tư trang thiết bị của
Đài Phát thanh - Truyền hình; đầu tư trang
thiết bị y tế của Sở Y tế; đầu tư các Phòng
thí nghiệm của Chi cục Bảo vệ thực vật và
Trung tam ứ n g dụng KHCN và Tin học
tinh Lâm Đồng...
Công tác quản lý chất lượng đã cố gắng
hiển khai các hoạt động trên địa bàn, giúp
cho các đơn vị chấp hành các quy định về
công bố tiêu chuân chất lượng, xây dưng
các kế hoạch nâng cao khá năng cạnh hanh,
góp phần nâng cao chất lượng sàn phấm
hàng hóa, chống gian lận thương mại, thúc
đẩy phát triển sản xuất và bảo vệ quyền lợi
chinh đáng của người tiêu dùng. Từ năm
2001 đến nay, toàn tỉnh đà tồ chức trên
50 lớp đảo tạo các nội dung ISO 9000, TQM,
GMP, HACCP, Q-BASE, TCH, KCS, quản
lý rau an toàn, mã số mã vạch.... Hoạt động
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:wàn lý còng bổ tiêu chuẩn chất iượng sản
rcim được duy trì khá tốt, đến nay đà nhận
- • 1 hồ sơ công bổ tiêu chuân chất lượng
iin g hóa của 510 doanh nghiệp; kiêm tra
-•-» phổi họp thanh kiểm tra chất lượng theo
¿ung kế hoạch.
Thực hiện hỗ trợ có kết quả 52 cơ quan,
¿ơn VỊ trong tỉnh áp dụng các hệ thống quản
■ chất lượng, đến nay đà có 25 cơ quan,
¿ơn VỊ được chứng nhận. Đặc biệt, ƯBND
•---anh phố Đà Lạt là đơn vị đẩu tiên trong
cà nước đã thực hiện thành công việc áp
eane hệ thống quàn lý chất lượng theo tiêu
:huẩn ISO 9000 trong dịch vụ hành chính
:òng đến tận các đơn vị phường, xà. Việc
xp dụng ISO 9000 trong dịch vụ hành chính
:ỏng tại các cơ quan quản lý hành chính đã
mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho cả
:ỏ chức và công dân; thực hiện tốt chương
trinh tổng thể cài cách hành chính nhà nước
riai đoạn 2001 - 2010, từng bước phá bỏ rào
: àn trong quá ứình hội nhập kinh tế quốc tể.
Xây dựng kế hoạch triển khai về hàng
rào kỳ thuật trong thương mại (TBT), thành
lập điểm thông báo và hỏi đáp về TBT ta
Lâm Đồng. Rà soát các vẫn bản pháp quy
kỹ thuật và các tiêu chuẩn Việt Nam bắt
buộc áp dụng Hoạt động đo lường pháp quyền
được tăng cường, đảm bảo quản lý được các
loại phương tiện đo đang sử dụng trên địa
bản tinh theo quy định, đáp ứng tốt yêu cầu
kiểm định. Công tác tuyên truyền về hoạt
động quàn lý đo lường pháp quyển được
đẩy mạnh; mở rộng khả nâng kiếm định,
đôn đốc nhẳc nhở và có biện pháp chấn
chinh kịp thời các sai lỗi trong việc sử dụng
phương tiện đo ưên toàn tỉnh.
Hoạt động cân đối chứng tại các chợ
được duy trì, đảm bảo thường xuyên, liên
rục trong các ngày, giờ trọng điểm để phục
vụ người tiêu dùng; nhờ đó, công tác quản
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lý đo lường trong thương mại bán lẻ đã
được phát huy.
g. Đoi mới to chức, quản lý hoạt động
KỈỈCN
Công tác tổ chức, quản lý hoạt động
KHCN được đổi mới theo hướng gẳn chặt
với yêu cầu phát ừiển kinh tế - xã hội của
địa phương, lấy hiệu quả tác động để bố
trí nhiệm vụ và đầu tư kinh phí, trong đó
tập trung vào những vấn đề trọng tâm, bức
xúc mà thực tế đặt ra; thực hiện chặt chẽ
các quy định của Luật KHCN trong triển
khai các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng
KHCN, nhất là trong khâu tuyển chọn, đánh
giá nghiệm thu.
Sở KHCN có một đơn vị trực thuộc là
Trung tâm ử n g dụng KHCN và Tin học,
hiện nay đã xây dựng phương án chuyển
đổi theo Nghị đính 115-NĐ/CP.
h. Hoat động thông tin, tuyên truyền, phổ
cập kiến thức KHCN
- Hoạt động xuất bản:
+ Xuất bản 40 kỳ Tập san Thông tin
KHCN (4 kỳ/nãm) với tồng sổ lượng là
25.000 bản; trong đỏ có nhiêu kỳ tập trung
vào các chuyên đề, như: “Tảng tốc, đột
phá phục vụ phát triển kinh tế - xà hội địa
phương”, “Doanh nghiệp và hội nhập”,
“Hoa Đà Lạt”, “Môi trường”, “Nông nghiệp
- nông thôn”, “Chào mừng Đại hội Liên
hiệp các hội khoa học - kỷ thuật tỉnh Lâm
Đồng”, “Hội nghị KHCN Miền Đông Nam
Bộ”, các số Xuân và các số tổng hợp...
+ Bản tin KHCN đã phát hành 350 kỳ,
đổi tượng phục vụ chủ yếu là cán bộ lãnh
đạo tinh và các sở, ban, ngành với tổng sổ
lượng là 42.000 bản. Bản tin đã cung cấp
nhiều thông tin tổng hợp về KHCN và các
lĩnh vực liên quan, giúp các nhà lành đạo,
quản lý theo dõi, cập nhặt những kiến thức
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cần thiết cho công tác lanh đạo, chi đạo.
+ Phát hành bản tin thông tin chuyên đề
về KHCN dưới dạng tờ rơi với nội dung
gan với các yêu cẩu cấp bách của thực
tế sản xuất, như: “Bệnh sưng rề cải bắp
và cách phòng trừ” và “Cách phòng trừ
một sổ bệnh của địa lan”... với số lượng
3.000 bản mỗi kỳ.
- Hoạt động thông tin KHCN
+ Sở KHCN phối hop với Đài Phát thanh
- Truyền hình Lâm Đồng xây dựng chuyên
mục KJICN phát định kỳ hàng tuần, thướng
xuyên đưa tin về hoạt động KHCN của địa
phương nhăm tuyên truyền, phố biến thông
tin KHCN đến đông đao các đối tượng;
thực hiện các nội dung về hồ trợ các doanh
nghiệp trong tinh giới thiệu, quảng bá và
phát triên thương hiệu (theo chương trinh
hồ trợ phát triển tài sản trí tuệ).
+ Xây dựng và phát hành hơn 500 đĩa CDROM với nội dung “Đà Lạt - Lâm Đồng,
nhùng tư liệu khảo cứu” và CD-ROM
“Địa chi Lâm Đồng”.
+ Xây dựng cơ sở dử liệu về thông tin
KHCN gồm: cơ sờ dử liệu về đề tải, dự án
từ năm 1984 đến nay, với bản toàn văn; cơ
sở dử liệu về nông nghiệp - nông thôn với
hơn 50.000 tư liệu; cơ sở dừ liệu ẩn phẩm
thông tin KHCN (tập san bản tin TTKHCN);
cơ sở dử liệu về sở hữu trí tuệ với hơn
60.000 sáng chế của Việt Nam và thế giới.
+ Xây dựng 37 điểm thông tin KHCN
cấp huyện/xà đặt tại 25 xã và 12 phòng
công thương thuộc các huyện, thị xã Báo
Lộc và thành phố Đà Lạt, với hệ thổng thiết
bị và thư viện điện tử có hơn 50.000 tư liệu
về KHCN, cơ bản đáp ứng được nhu cầu
của người dân trong việc tiếp cận thông tin
KHCN và ứng dụng vào thực tế sàn xuất,
đời sống.
+ Tổ chức công tác thư viện trong việc
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thu thập, lưu trừ và phổ biến thông tin tư
liệu về KHCN; từng bước điện tử hóa (số
hóa) thư viện KHCN nhằm thuận lợi cho
việc lưu trừ vá khai thác.
+ Tổ chửc thực hiện website lamdong.
gov.vn (nay là dalat.gov.vn) tống họp thông
tin của các ngành, lình vực, địa phương
trong tính, với mức độ phổ biến qua lượng
truy cập đến nay gần 1,5 triệu lượt người;
ngoài ra còn có 13 website thành viên của
một số sơ, ban ngành và huyện, thị, thành
phò trong tinh.
2. Đảnh gia chung
Trên cơ sở quán triệt đúng đấn, sâu sắc
tinh thần, nội dung cơ bản của Nghị quyết
Trung ương 2 (khóa VIII), với chủ trương
lẩy nghiên cứu, ửng dụng và chuyển giao
kỳ thuật tiến bộ lam nhiệm vụ trọng tâm;
hoat động KHCN ở Lâm Đồng trong
10 nám qua đã góp phân quan trọng phục vụ
sản xuat và đời sống, thúc đẩy sự phát triển
kinh tế - xâ hội của tinh. Trong công tác
lảnh đạo, chi đạo; các cấp ủy đảng, chinh
quyền đã thật sự quan tâm đến KHCN,
khuyến khích các tâng lóp nhân dàn, các cơ
quan, đơn vị, các tô chức tích cực, chủ động
đổi mới công nghệ, ứng dụng những thành
tựu KHCN vào sản xuất, kinh doanh và
đời sổng.
Sau 10 nãm triển khai Nghị quyết Trung
ương 2 (khóa VIII), Nghị quyết 09 của Tỉnh
ủy Lâm Đồng (khóa VI), sự nghiệp KHCN
tinh Lâm Đồng đã có những bước phát triển
mới; tiềm lực KHCN được táng cường, đội
ngũ cán bộ KHCN được nâng lên cả về số
lượng và chất lượng, có khả năng tiếp thu
và làm chủ được tri thức ở một sổ lĩnh vực
hiện đại như công nghệ thông tin, công
nghệ sinh học... Một sổ vùng nông thôn,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua
các dự án đà được hướng dần cách thức lảm
ăn tiến bộ, từng bước cài thiện cuộc sống.
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c : r. e tác quản lý khoa học có nhiều cải tiến,
V. JC hiện tốt chức năng tham mưu trong
v.ệc cụ thê hóa các chú trương, chính sách
của Đảng và Nhà nước kịp thời và phủ họp
t ới điểu kiện của địa phương.
Việc chuyển giao, ứng dụng KHCN vào
sản xuẩt được chú trọng hơn, các hoạt động
khuyến nòng được đấy mạnh, xây dựng
được nhiều mô hình ứng dụng KHCN có
hiệu qua được nhân dãn duy tri và nhân
rộng. Kinh te trang trại đang từng bước áp
dụng tiến bộ KHCN vào sán xuất, chế biến
nhằm tăng năng suất, chẩt lượng cây trồng,
vật nuôi và nâng cao sức cạnh tranh của sán
phẩm trên thị trường.
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đề thực tiễn đặt ra trong cuộc sống, nhất là
trên lĩnh vực kinh tế; chưa gấn kết chặt chè
với nhu cầu phát ứiển kinh tế - xã hội, đặc
biệt là những vấn đề liên quan đến khoa học
- kỹ thuật, quản lý; việc ứng dụng những kểt
quá đà nghiên cứu vào thực tế đê góp phẩn
thúc đây tâng tốc nền kinh tế, làm chuyển
biên mạnh mẻ đời sổng xả hội ở địa phương
chưa nhiều. Trinh độ công nghệ ớ hầu hết
các ngành kinh tế đều thấp, nhất là lĩnh vực
công nghệ chế biến. Tỷ lệ đổi mới, nâng cao
trình độ công nghệ hàng năm không cao và
không đồng bộ.

- Đội ngũ cán bộ KHCN có trinh độ cao
còn thiếu, cơ cấu ngành nghề và sự phân bổ
III.
Những hạn chế, yếu kém và còn nhiều bất hợp lý. Công tác quàn lý Nhà
nước về KHCN còn mang nặng tính hành
nguyên nhân
chính, chưa cái tiển cơ che quản lý để tăng
1. Những hạn chế, yếu kcm
quyển tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các
Bèn cạnh nhừng kết quả đạt được trên cá nhân và đơn vị nghiên cứu. Thiếu quy
đày, việc triên khai thực hiện nghị quyẽt hoạch về phát triên nguồn nhân lực, thiếu
vẫn còn những hạn chế chủ yếu sau đây:
nhùng tập thể khoa học mạnh vả có khả
- Một số cấp ủy, chính quyền các cấp năng liên kểt trong hợp tác nghiên cửu. Ý
chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc nhùng quan thức trách nhiệm, năng lực thực tế của một
điểm và nội dung cơ bán nêu trong nghị bộ phận cán bộ KHCN nhìn chung còn thấp.
quyết, nhất là quan điểm coi “Giáo dục và Một số cấp ủy, chinh quyền chưa coi trọng
đào tạo, K tìC N là quốc sách hàng đầu ", đúng mức công tác tư tường đối với đội ngũ
nên chưa tập trung các nguồn lực một cách cán bộ KHCN, chưa phát huy được náng
lực nội sinh, tinh thần chủ động, sáng tạo,
tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển
dám nghĩ, dám làm và ỷ thức trách nhiệm
sự nghiệp hết sức quan trọng này. Trong
lãnh đạo, chi đạo triển khai thực hiện, nhiêu công dân của đội ngủ này. Công tác đào
nơi chưa bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải tạo, đào tạo lại, bồi dường nâng cao trình
pháp đả để ra trong nghị quyết cũa Trung độ khoa học cho đội ngũ cán bộ chưa được
ương, của Tỉnh ủy, thực hiện thiếu trọng chú trọng đúng mức.
tâm, trọng điểm; công tác tuyên truyền, vận
- Thị trường KHCN ở Làm Đồng chưa
động, kiểm tra, đôn đốc thiếu thường xuyên, phát triển. Nhiều đề tải nghiên cứu chưa
liên tục; việc sơ kểt, tổng kêt chưa phục vụ xuẩt phát tử nhu cầu thiết yếu cùa đời sông
thiết thực cho công tác lành đạo, chi đạo...,
và sản xuất; chưa đi tới quy trinh công nghệ
do đó đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện, mới, sản phẩm mới; chưa đủ khả năng đưa
một sổ chi tiêu đề ra không hoàn thành.
vào sàn xuất. Một sô kêt quả nghiên cứu
- Hoạt động KHCN vẫn còn một so hạn
chế, chưa kịp thời giải đáp được nhiều vấn

có tính sáng tạo, có khả năng mang lại hiệu
quà kinh tế cao nhưng chưa được khuyến
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khích, tạo điểu kiện để áp dụng. Nhận thức
xã hội về sở hừu trí tuệ còn thấp, chưa có cơ
chế gắn kết hài hòa giữa các lợi ích.
2. Nguyên nhân
- Cơ chế quản lý KHCN chậm được đổi
mới, nặng vể tính hành chinh; còn lúng túng
trong việc vận dụng cơ chế thị trường đế
thúc đẩy KHCN phát triển; chưa huy động
toàn xà hội ứng dụng, đổi mới công nghệ,
tham gia sáng tạo KHCN.
- Cơ chế, chính sách quản lý kinh tế hiện
nay chưa khuyến khích thúc đẩy nhu cẩu
đôi mới công nghệ từ phía nhả sán xuất;
chưa đảm bảo sự hài hòa giửa lợi ích của
các nhà khoa học, lợi ich của tập thể vả lợi
ích của toàn xà hội. Do đó, sự cạnh tranh
bình đẳng giừa các thảnh phần kinh tế, nhất
là về quản lý, công nghệ nhầm thúc đẩy sản
xuất phát triển chưa được thiết lập.
- Sự quan tàm lảnh đạo, chi đạo của một
số cấp ủy đảng, chính quyền đối với KHCN
chưa đủng mức, chưa thật sự coi K.HCN là
nhân tố chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh
tế - xả hội, nên chưa có biện pháp manh
mè nhằm khắc phục tinh trạng lạc hậu vể
KHCN trong nhiều lình vực của sản xuất
và đời sống. Việc thể chế hỏa Nghị quyết
Trung ương 2 (khóa VIII) và Luật KHCN
còn chậm. Lình vực khoa học xà hội - nhân
văn ít được quan tâm về xây dựng các tổ
chức, đao tao cán bộ, xây dựng kế hoach
nghiên cứu và đầu tư kinh phí thỏa đáng.
- Trình độ lãnh đạo công tác KHCN của
một số cấp ủy, chính quyển còn bất cập.
Nhận thức của xả hội về vai trò, tằm quan
họng của KHCN trong phát triển còn tháp
và chưa đẩy đủ; chưa nhận thức rõ KHCN
ngày nay trở thanh lực lượng sản xuất hàng
đầu; phải dựa vào KHCN đế tạo bước nháy
vọt, rút ngắn quá trinh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa cùa địa phương cũng như của
đất nước.

52

IV.
Phương hướng phát triển KHCN
trong thời gian tới
1. Phương hưóng
Quán triệt sâu sấc tinh thần Nghị quyết
Trung ương 2 (khóa VIII), Kết luận Hội
nghị Trung ương 6 (khóa IX), Nghị quyết
Đại hội X cùa Đảng về KHCN đến năm
2010 và hướng tới nãm 2020, căn cứ vảo
nhiệm vụ kinh tế - xà hội giai đoạn 2006
- 2010 đã được Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tinh Lâm Đồng lần thứ VIII đề ra, tiếp
tục thực hiện chương trình KHCN giai đoạn
2006 - 2010; hoạt động KHCN của tỉnh
trong thời gian tới phải được tập trung đẩu
tư đủng mức nhằm tạo ra nhừng động lực
mới phát triên mạnh mẽ hơn nửa. Nhiệm vụ
chủ yểu của KHCN là cung cấp nhùng luận
cứ khoa học cho tinh đề ra các nghị quyết,
chủ trương, chính sách đúng đan; nghiên
cửu cơ bản đẻ phục vụ công tác quy hoạch,
kế hoạch phát triển các ngành, lình vực, địa
phương và cung cấp thòng tin cho việc lựa
chọn thay thế công nghệ mới hiện đại trong
các ngành sản xuất; đặc biệt phải coi ừọng
công tác chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ
kỳ thuật, nhùng thanh tựu KHCN của the
giới nhằm khai thac có hiệu quả tiềm năng
và thế mạnh của tỉnh; phát triền thị trường
KHCN. KHCN phải trở thảnh lực lượng
sản xuất trực tiếp quan trọng, góp phần
đưa Lâm Đồng thoát khỏi tinh trạng chậm
phát triển.
2. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
- Lĩnh vực khoa học xã hội - nhân vãn
còn nhiều vẩn đề thực tiễn trong thời gian
qua chưa được giải đáp, hoặc giải đáp chưa
đến nơi đến chốn. Trong thời gian tới, ngoài
việc tiếp tục nghiên cứu một sồ vân để trọng
tâm nham cung cap luận cứ khoa học cho
tỉnh ban hanh các nghị quyết, chính sách
kinh tế - xâ hội, góp phần thúc đẩy kinh tế
phát triển, dơi sống chinh trị - xă hội được
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ổn định, quốc phòng - an ninh được giừ
\nrng, đặc biệt phục vụ thiểt thực đại hội
Đang các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; còn
cản tập trung nghiên cứu áp dụng các giái
pháp hữu hiệu cho việc củng cố vừng chắc
hệ thòng chinh trị ở cơ sở, công tác cải cách
hanh chính trong cơ quan nhà nước các cấp,
nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của
các ngành kinh tế, nhất là những lĩnh vực
có lợi thế cùa địa phương, nghiên cứu hoàn
thiện các mô hình kinh tể nông nghiệp nông thôn (kinh tế hộ gia đình, kinh tể trang
trại...), phát triển kinh tế thị trường trong
\ùng đổng bảo dân tộc thiểu số ...
- Hoạt động KHCN phải hướng vào
ưọng tâm là phục vụ nền sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao; chú trọng các loại
cày trồng, vật nuôi có giá trị cao, có lợi thể
cạnh tranh và khả nãng xuất khấu như: rau,
hoa, chè, cà phê, điêu, chăn nuôi heo, b ò ...
gẳn với phát triển công nghiệp chế biến
san phâm nông nghiệp xuất khẩu, chế biển
Um san.
- Vấn đề đồi mới, nâng cao trinh độ cỏng
nghệ trong nhửng nãm qua theo các mục
tiêu Đại hội VI, VII Đàng bộ tinh Lam
Đồng để ra nhìn chung không mấy thành
còng vi chưa đạt mức trung bình cà nước
(7%). Vì thé từ nay đến năm 2010, cần có
chinh sách khuyến khích các doanh nghiệp
tích cực đôi mới công nghệ; đồng thời đẩy
manh các hoạt động hồ trợ doanh nghiệp
nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm
và dịch vụ trong tiến trình hội nhập. Có như
thể đến năm 2010 mới có thề đạt được mục
tiêu đổi mới, nàng cao trình độ công nghệ
toan bộ các ngành kinh tể của tinh.
Trong nền kinh tế thị trường có nhiều yếu
tô giúp doanh ngl ệp nâng cao nàng lực
cạnh tranh, nhưng yếu tố ngày càng có ỷ
nghía quyết định chính là KHCN. Hiện nay,
việc đôi mới công nghẹ trong các ngành sản
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xuất của tinh chủ yếu dựa vào chuyển giao
công nghệ (chưa có đủ trình độ để sáng tạo
công-nghệ); vĩ thế cẩn giâm bớt nhửng trở
ngại trong cơ chế phê chuẩn, thẩm định,
đăng ký họp đồng, phê duyệt họp đồng
chuyên giao công nghệ, sửa đôi cơ chế hạch
toán, kế toán nhâm khuyên khích khấu hao
nhanh đè đói mới công nghẹ; tránh các thủ
tục gây phiền hà, chậm ứề...
Đối với các lĩnh vực công nghệ mới hiện
đại, Lâm Đồng có thê xây dựng vả phát
triển có trọng điểm một số ngành công nghệ
cao có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát
triên của địa phương, như:
+ Công nghệ sản xuất vật liệu mới: phát
triên sán xuất các loại vật liệu mới từ các
nguyên liệu tại chỗ; từng bước thừ nghiệm
sản xuất các vật liệu hỗn hợp, vật liệu nhẹ
và có thể cả vật liệu composite; công nghệ
chế biến vật liệu xày dựng, các sản phấm từ
kaolin, diatomit, bentonit...
+ Công nghẹ thông tin: xây dưng và bảo
đảm dịch vụ cho các hệ thổng truyển thông
tin dử liệu quốc gia và quốc tế, các hệ thống
tự động hóa sán xuất và tự động hóa quàn
lý tại địa phương. Phấn đấu xây dựng Đà
Lạt trờ thành một trung tâm công nghẹ phan
mềm của đẩt nước, khu vực.
+ Công nghệ sinh học tập trung ứng dụng
các kỳ thuật hiện đại trong công nghệ sinh
học để tạo và nhân giống cây trong vật
nuôi; sừ dụng rộng rãi, họp lỷ các chất kích
thích sinh trưởng, các loại phân bón sinh
học, các chất bảo vệ thực vật; công nghệ
bào quản sau thu hoạch, công nghệ chế biến
các sản phẩm nông - lâm sản; sản xuất các
loại thuốc phòng chừa bệnh cho người và
gia súc; công nghẹ sinh học xử lý chất thải
và bão vệ môi trường.
- Đổi mới cơ chế quản lý và chính sách
đối với KHCN: tiếp tục hoàn thiện cơ chế
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xây dựng vả tố chức thực hiện các nhiệm vụ
KHCN, tãng quyền tự chủ và tự chịu trách
nhiệm của các đom vị nghiên cứu, kết hợp
hải hòa lợi ích của cán bộ khoa học với lợi
ích của tập thể, của Nhà nước. Có chính
sách khuyến khích đổi với cán bộ KHCN
phục vụ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xà
hội khó khăn vả đặc biệt chú ý đến đội ngủ
can bộ trẻ và cản bộ đàu đản trong từng lĩnh
vực. Cải tiến chế độ tài chinh trong việc
thực hiện nhiệm vụ KHCN, đơn giản hóa
các thủ tục cấp phát và thanh, quyết toán tài
chinh, tạo quyền tự chủ tài chinh; thí điểm
việc khóan kinh phí thực hiện đề tài, dự án.
- Phát triển tiềm lực KHCN cần tập trung
vào nguồn nhân lực chất lượng cao và xây
dựng cơ sở vật chất hiện đại. Phát triển
nguồn nhân lực kỹ thuật giai đoạn tới dựa
trẽn cơ sờ đào tạo lại, đào tạo mới, tré hóa
nguồn nhân lực KHCN, chú ý đào tạo vả sừ
dụng họp lý đội ngũ công nhân lành nghề,
kỳ sư công nghệ cao cấp, các nhà khoa học
trẻ theo các lình vực kinh tể chũ yếu của
địa phương. Hiện nay, tỷ lệ cơ cấu nhân lực
KHCN trong hoạt động nghiên cửu khoa
học cũng như ừong sán xuất chưa hợp lý
và thiếu cân đối giữa đại học/kỹ thuật viên/
công nhân kỳ thuật và nhân viên nghiệp vụ
cỏ bằng hoặc chứng chi là: 1/1,04/0,86, để
khẳc phục tình trạng này phải điều chinh
thông qua quá trình đào tạo để có cơ cẩu
ngày càng phù hợp. Chọn cử cán bộ đi đào
tạo ở trong và ngoài nước, nhất là ở các
nước có trinh độ KHCN tiên tiến bàng ngàn
sách nhà nước.
Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho
các đơn vị nghiên cứu hiện có, hình thành
2 Trung tâm nghiên cứu khoa học vả chuycn
giao công nghệ tại thành phố Đà Lạt và thị
xà Bão Lộc; đồng thời kết họp chặt chè
với các Viện nghiên cửu, các trường Đại
học của Trung ương đóng trên địa bàn tập
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trung nghiên cửu chiến lược phát triển cac
sản phàm chủ yếu, có lợi thế so sánh của
tinh. Đây mạnh hoạt động hợp tác quốc tế
về KHCN.
Phấn đấu xây dựng Đà Lạt trở thành một
trung tâm KHCN, giáo dục và đào tạo cùa
khu vực vả cả nước.
- Phát triển thị trường KHCN, tạo môi
trường cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy
KHCN của tinh phát triển nhanh chóng,
đúng định hướng. Thị trường KHCN phát
triên sẽ tập họp, thu hút được nhiều cán bộ
khoa học cỏ trình độ cao đến làm việc và cộng
tác; đồng thời là nơi trao đổi, họp đồng
các kết quả nghiên cửu KHCN giữa các cơ
quan, cá nhân nghiên cứu với các nhà quàn
lý, các nhà sản xuất - kinh doanh. Việc triển
khai thực hiện các đề tài, dự án KHCN phái
theo đơn đặt hàng của tinh, các ngành, địa
phương, cơ sở sản xuất kinh doanh, hoặc do
để xuất của cơ quan nghiên cứu, nhà khoa
học được cơ quan lảnh đạo, quản lý, nhà
sản xuất - kinh doanh chấp nhận và đầu tư
kinh phí. Từng bước thực hiện việc các cơ
quan khoa học tự cân đối kinh phí trong
hoạt động nghiên cứu theo hướng lấy khoa
học nuôi khoa học, ngân sách nhà nước chi
tập trung đầu tư nghiên cửu nhừng vân đề
trọng điểm cùa tinh, nhùng vấn để có tinh
xã hội cao. Đẩy mạnh xã hội hoa hoạt động
KHCN, nhất là trong ứng dụng các tiên bộ
kỳ thuật vào sản xuất. ■

Thường trực Tỉnh ủy làm việc
với đại biểu trí thức tỉnh Lâm Đồng

Phần II: KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xâ hội địa phương

55

NGHIÊN cttu VÀ ÚNG DỤNG KHOA HỌC CdNG nghệ
PHỤC vụ CHUÔNG TRÌNH N0NG nghiệp công nghị cao
TS. PHẠM s
Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PNTN tinh Lâm bong
hương trinh nỏng nghiệp công nghệ cao
là một trong 8 chương trình trọng tâm
í -IỢC Tỉnh ủy đề ra tại hội nghị giừa nhiệm
• . khóa VII của Đảng bộ tmh Lâm Đồng,
đây là một chương trình mang tinh chiến
JỢC, được s ự quan tàm chi đạo thường
uiyên cua lãnh đạo các cấp uy và chính
q jyền từ tinh đến tửng địa phương. Chương
ưinh nông nghiệp công nghệ cao cùng được
đỏng đảo nhân dân đồng tình hường ứng, là
một hoạt động quan trọng trong quá trình
thực hiện còng nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp, nông thôn, xây dựng vả phảt
miên nông thôn mới, tác động tích cực đôi
với việc xóa đói giám nghèo, bộ mặt kinh tế
nông thôn được phát triển, đời sổng đại bộ
phận dàn cư được cải thiện. Chương trinh
còn góp phần quan trọng trong tảng trường
neanh nông nghiệp vả phát triển nông thôn
Lâm Đồng 4 năm qua luôn đứng đầu cả
nước. Chương trinh đá giúp thu hút nguồn
vốn FDĨ khá lớn, giá trị nông sàn xuất khấu
iuôn chiếm 83 - 85% tổng giá trị xuất khẩu
cua tinh. Có thể nói, chương trinh nảy đà có
tác động lớn đến phát triển kinh tế và góp
phần đáng kề vào ổn định chính trị, trật tự
an toàn xà hội của Lâm Đồng.

C

Chương trình nông nghiệp công nghệ cao
đã tạo điều kiện cho việc đầu tư cơ sở vat
chảt kỹ thuật, phong thí nghiệm; vườn ươm
cày giống có quy mô lớn đáp ứng nhu cấu
san xuất giống chất lượng cao (tại Trung

tâm nghiên cứu thực nghiệm nỏng nghiệp,
các mô hình điểm chuyên giao tiến bộ kỷ
thuật trong sàn xuat nông nghiêp). Thông
qua chương trình nông nghiệp công nghệ
cao, các doanh nghiệp vả nông dãn đã nâng
cao nhan thức, manh dan đầu tư công nghệ
mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới như:
- Úng dụng công nghệ sinh học trong sàn
xuàt cày giông. Hiện nay, toan tinh có gân
50 cơ sờ nhân giống In vỉtro, hảng năm sán
xuất từ 12 - 14 triệu cây giong sạch bệnh
phục vụ sàn xuất trong tinh và xuất khẩu;
- ứ n g dụng công nghệ làm nhả màng,
nhà lưới với quy mò ngày càng tăng cả về
diện tích và chất lượng, tạo điểu kiện cho
cây trồng được canh tác trong môi trường
thuận lợi, khắc phục đicu kiện bát lợi của
thời tiết;
- ứ n g dụng công nghệ tưới nước tiết

Áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm
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kiệm; sử dụng các chế phẩm phàn bón và
thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toan góp
phần nâng cao chất lượng nông sàn; thường
xuyên duy trì các câu lạc bộ IPM trên rau
và chè...
Xuất phát từ đặc diêm nhiều tiểu vùng
sinh thái, sản xuất nông nghiệp ở Lâm
Đổng rất đa dạng với nhiều loại cây trồng,
vật nuôi. Do đó, ngành rất quan tàm về định
hướng, quản lý quy hoạch, cơ chế chính
sách về nông nghiệp công nghệ cao, cac vẩn
để nghiên cứu và ứng dụng KHCN trong
sản xuất nông nghiệp. Đây là vẩn để có ý
nghĩa rất quan trọng đến sự thành công hay
thất bại trong sàn xuất nông nghiệp còng
nghệ cao. Hội đồng khoa học kỳ thuật Sờ
Nông nghiệp vả Phát tnển nông thôn Lâm
Đồng được thành lập theo Quyết định số
50/QĐ-NN&PTNT ngày 01/3/2004 và luôn
kiện toàn cho phù hợp với yêu cẩu thực tế.
Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn triển khai
công tác nghiên cứu khoa học và khuyến
cáo ứng dụng khoa học kỳ thuật, thẩm định
các chương trinh dự án có tính mới thuộc
lình vực ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn.
Việc nghiên cứu và ứng dụng KHCN
phục vụ chương trinh nông nghiệp công
nghệ cao trong thời gian qua đã đạt được
nhưng kết quả đáng khích lệ. Ngành đà tiếp
nhận các kết quả để tài cấp tinh thuộc lình
vực nông nghiệp do các tổ chức, cá nhân
trong vả ngoài tinh thực hiện để vận dụng,
khuyến cáo sản xuất, áp dụng trong chương
trình nông nghiệp công nghệ cao. Ngành
cũng đã nghiên cứu nhiều đề tài cấp tinh
và cấp cơ sở về giổng cây trồng, vật nuôi;
kỳ thuật canh tác và quản lý dịch hại cãy
trồng, vật nuôi; quy trình sản xuất nòng sản
an toàn; áp dụng các tiến bộ KHCN trong
sản xuất phục vụ chương trình nông nghiệp
cõng nghệ cao. Bẽn cạnh đó, các phòng
nông nghiệp, trung tâm nông nghiệp của địa
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phương cũng đà chủ động hợp tác với các
viện, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiep tổ
chức nhiều cuộc hội thảo chuyên đề về chán
nuôi, trồng trọt, xay dựng mô hình theo
hướng công nghệ cao, giúp cho các thành
phần kinh tể nắm bắt tiến bộ kỳ thuật mới
và ứng dụng vào sản xuất có hiệu quả.
Việc nghiên cứu và ứng dụng KHCN
phục vụ chương trình nông nghiệp còng
nghệ cao đã tập trung chuyển giao các
tiến bộ kỳ thuật về giống cây trồng, vật
nuôi mới có năng suất và chất lượng. Lâm
Đổng là một trong nhừng địa phương có
diện tích áp dụng giống cây ừổng mới cao
trong toàn quốc; cơ cấu giồng cây trồng,
vật nuôi mới được phát triển mạnh trong
những năm gần đây, đậc biệt là các giống
rau, hoa, chè chất lượng cao, các dòng cà
phê cao sản, giống lúa, bắp có năng suất vả
chất lượng. Hiện nay, trong sản xuảt có trên
100 giống rau, 60 giống hoa, 2 giổng chè
cao sản, 4 giống chè chất lượng cao, 6 dòng
cà phê vối cao sản được trồng khai thác
hàng hóa. Tý lệ giổng mới trong các loại
rau, hoa chiếm 80%, cây lương thực (lúa,
bắp) chiếm ừên 90%, các giống cây công
nghiep dài ngày như chè 47%, dâu tằm
30%, cà phê 12%. Tỷ lệ giống mới trong
tổng đàn vật nuôi ngày càng tãng. Đàn bò
vàng địa phương ngày càng được Sind hóa.
Đản heo được phát triển theo hướng nạc
chiểm tỳ lệ 40% trên tống đàn, tỳ lệ giống
mới cao đã góp phần quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng nong sản.
Trong những năm qua, sản xuất nông
nghiep của tinh ngày càng áp dụng sâu rộng
các kết quà nghiên cứu, ứng dụng KHCN
trong sản xuất, nhờ đó đà có tac động tích
cực đến sàn xuất hàng hóa, kểt cấu KHCN
trong sàn phẩm nông nghiệp ngày càng lớn
hơn, góp phẩn nâng cao giá trị bình quân
1 ha đất nông nghiệp (nãm 2008 đạt 45 triệu
đồng/năm). Tính đến thời điểm hiện nay, có
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Một trong những nội dung quan trọng
của chương trinh nông nghiệp còng nghệ
cao là tập trung đằu tư về thiết bị và nhân
lực trong vấn đề kiềm soát vệ sinh an toàn
thực phâm và thực hanh nòng nghiệp tổt
(GAP). Ngành đã chủ động cử cán bộ tham
gia nhiều lớp đào tạo do các tồ chức quồc
tế huẩn luyện về quản lý sán xuất an toàn
vệ sinh thực phâm, quán lý chứng nhận
theo tiêu chuẩn GLOBALGAP và an toàn
vệ sinh thực phẩm. Trong đó, 10 cản bộ đă
"nu hoach hoa tại Đa Thiện, phường 8, Đà Lạt
được câp chứng nhận cùa tô chức thương
íio ản g 160.000 ha đạt doanh thu tù 50 triệu mại về rau quả (Đức) và 1 can bộ được cấp
dồng trơ lên, trong đó, trên 10.000 ha đạt chứng nhặn của FAO. Hiện nay, một số
doanh thu từ 100 triệu đến 2 tỷ đồng. Toàn nòng sán công nghệ cao của tinh đà được
tmh có gàn 3.200 ha áp dụng kỹ thuật cao
câp giấy chửng nhận sàn xuất nông nghiệp
r.hư nhà kính, nhả lưới, tưới nước tiết kiệm, an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, canh tác
máng phủ nông nghiệp... trong đó có trèn hữu cơ, HACCP, GLOBALGAP, góp phần
1.200 ha nhà kính, nhà lưới để sàn xuất nâng cao khả nãng cạnh tranh cùa nông sản
rau, hoa cao cấp. Trong lĩnh vực chăn nuôi, công nghệ cao. Tham gia cảc tồ chức quốc
nhiều trang trại tập trung được mờ rộng
tế để ngành tiếp nhận các thiết bị, nâng cấp
với quy trình chăn nuôi tiên tiên, kiêm
phòng thí nghiệm, kiêm soát dư lượng thuốc
soát dịch hại. Nhiều trang trại có quy mô
bảo vệ thực vật, huấn luyện nông dân và
ưên 100 bò thịt cao sản; chăn nuôi heo từ
doanh nghiệp, góp phần nâng cao nàng lực
500 - 2.000 con, chăn nuôi gà trên
cạnh tranh của nông sản Lâm Đồng trong
100.000 con, giá trị thu nhập từ 4 - 6,5 tỷ
tiến trình hội nhập WTO.
đồng/trang trại/năm.
Có thể nói, việc nghiên cửu và ứng dụng
Hoạt động bình tuyển cày đầu dòng
KHCN ừong sàn xuât nông nghiệp công
cùng thường xuyên được quan tâm. Trong
3 nãm qua, Hội đồng binh tuyến cây đầu nghệ cao trong thời gian qua đã có tác động
dòng của ngành đã chọn được một sô cây tích cực đến sản xuất nông ngl ệp hàng hóa.
So với 4 nãm trước đây khi chưa ứng dụng
đầu dòng như sầu riêng, bơ, cà phê và cam
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, diện
không hạt...
tích, năng suất, sàn lượng các loai cây trồng
Triển khai ứng dụng công nghệ thòng
đều tăng; giá một số loại nông sàn hàng hóa
tin trong công tác xây dựng cơ sớ dừ liệu,
chủ yếu của ngành nông nghiệp tăng khá so
thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp,
với các nâm trước. Do đó, doanh thu trên
khoa học kỳ thuật cho nông dân, phân tích
đơn vị diện tích tăng cao, đã khuyến khích
giá cà nông sàn phục vụ cho các thành phân
nông dân tập trung vào công tác chăm sóc,
kinh tế, đặc biệt là bà con nông dân hoàn
thảm canh, chuyên dịch sang hướng sản
toàn miền phí. Nhiều nông dân đã nam bắt
xuất nòng sản có chất lượng, đàm bào an
thông tin, tiếp cận các tiến bộ kỷ thuật và
vươn lẻn lảm giàu chinh đáng trên mảnh đất toàn vệ sinh thực phâm trên cơ sở ứng dụng
các tiên bộ trong sản xuất nông nghiệp. ■
của mình.
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NGHIÊN C0U VA ỨNG DỤNG KHOA HỌC
CỔNG NGHỊ TRONG n g à n h c ô n g NGHIỆP
NGUYỄN TRI DIỆN
Giám đốc Sở Công thương tình Lâm Đồng

hai thác lợi thẻ có được, nồ lực phấn
đấu vượt qua khó khăn, sàn xuất công
nghiệp của Làm Đồng đã duy trì được tổc
độ tăng trưởng cao, đạt được nhửng thành
tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào nhịp
độ phát triển kinh te cùa tỉnh. Tốc độ tâng
trưởng giá trị san xuất công nghiệp năm
2008 tẫng 20.48%; tống mức bản lẻ hảng
hóa dịch vụ xà hội ước dạt 12.986 tỷ đổng,
tăng 40,47%; tổng kim ngạch xuất khẩu
ước đạt 235 triệu USD, tăng 16%. Cơ cấu
kinh tế cua tỉnh đang có những bước chuyển
dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công
nghiệp vả dịch vụ trên 51% trong cơ cấu
GDP của tinh. Trong thành tích chung của
ngành công thương cỏ sự đóng góp rất xửng
đảng của hoạt động nghiên cửu, ứng dụng
KHCN (KHCN) vào san xuất.

K

Hoạt động KHCN của ngành công thương
trong những năm qua hướng vảo việc thực
hiện nghiên cứu và ứng dụng kỳ thuật phục
vụ công nghiệp nhằm tnển khai thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đàng bộ
lần thứ VIII và các chi tiêu của Tỉnh úy,
HĐND tỉnh giao cho ngành, phấn đấu đat
tổc độ tâng trưởng về giá trị sán xuất công
nghiệp toàn ngành năm 2009 là 23%.

cơ sở hạ tầng cho hoạt động KHCN ờ các
doanh nghiệp; kết họp nhập công nghệ và
phát triển năng lực nghiên cứu triển khai
trong nước; coi trọng công tác đào tạo để
làm chú và thích nghi hóa, phát triên các
còng nghệ nhập, từng bước tạo ra còng
nghệ nội sinh.
Chủ động tiếp thu, làm chủ, thích nghi
và phát triển công nghệ nhập. Nhập khâu
công nghệ và thiêt bị có chọn lọc nhầm hiện
đại hóa từng phần hay toàn bộ dày chuyển
sán xuất ở một sổ ngành, lĩnh vực, góp phần
tưng bước đổi mới công nghệ, nâng cao
năng lực cạnh tranh cua các sán phám trọng
diêm và sản phẩm xuàt khâu của tỉnh.
Phát triển và ứng dụng các công nghệ cao
(công nghe thông tin, công nghệ vật liệu,
công nghệ chể tạo thiết bị vả công nghệ tự
động hóa); nàng cao chất lương sản phẩm;
chú trọng bào vệ môi trường; xày dựng và
phát triền tiềm lực KHCN.

Với quan diêm chi đạo là tập trung nghiên
cứu, ứng dụng khoa học kỳ thuật, ngành
công thương đà táng cường đồi mới cóng
nghệ bàng cách:
Tăng cường tiếp nhận có lựa chọn chuyển
giao công nghệ; từng bước đầu tư, nâng cấp

Máy bóc vỏ lụa tự động
tại nhà máy Điều Đạ Huoai
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HỘI thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật mới trong
công nghiệp khai thác vá chế biến khoáng sản

Tạo bước phát triển mới, có hiệu quả
trong nghiên cứu ứng dụng các thành tựu
về KHCN, lựa chọn công nghệ thích hợp
đưa vào sản xuất các sản phẩm mới dựa
trên lợi thế đặc thù của địa phương Lâm
Đồng phục vụ chiến lược đột phả, tãng tốc
ưong một số ngành công nghiệp có lợi thế
cạnh tranh; tàng tỷ trọng đóng góp của hàm
lượng KHCN vào giá trị gia tăng của các
sản phẩm xuất khấu chú yếu.
Thời gian qua, ngành còng thương đã
tích cực phối hơp các ngành, doanh nghiệp
và địa phương xây dựng nhiều chương trình
phôi họp hoạt động KHCN; đưa những
thành tựu KHCN của ngành phục vụ phát
trien nông nghiệp và công nghiệp hóa nông
thôn. Bên cạnh đó, ngành đã chú trọng thực
hiện nghiêm chinh Luật Bảo vệ môi trường;
tncn khai thực hiện có kết quả Chì thị số
36/CT-TW ngày 25/6/1998 của Bộ Chính
trị Ban chấp hànhTrung ương Đàng về tăng
cường công tác bảo vệ môi trường trong
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đát
nước; hạn che tối đa và giảm thiều những
tương tác bất lợi do hoạt động công nghiệp
gây ra ảnh hưởng đển môi trường.
Công nghệ thông tin đã được triển khai
áp dụng mạnh trong các đơn vị cùa ngành,
góp phần nâng cao hiệu quả quàn lý, thúc
đẩy hoạt động nghiên cứu. Nhiểu phần
mềm quản lý được đưa vào sử dụng, phục
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vụ tốt trong công tác như: chương trình
quàn lỷ cán bộ; hệ thống lưu giữ, cập nhật,
khai thác thông tin, quán lý các văn bàn
quy phạm pháp luật trong ngành. Các phần
mềm chuyên dụng đã được sứ dụng có hiệu
qua trong công tác tư van, thiết kế cùa các
đơn vị trong ngành. Hệ thống mạng thòng
tin đê cung cấp, liên kết các nguồn dử liệu
từ những tồ chức KJICN thuộc ngành phục
vụ còng tác quản lỷ, nghiên cửu... Hiện
nay, mạng tin học của Sỡ Còng thương hoạt
động khả ôn định, phục vụ có hiệu quá công
tác quàn lý và kỳ thuật cùa ngành.
Trong lĩnh vực gia công cơ khí, chể tạo
thiết bị, năng lượng phục vụ các ngành kinh
tế và sự nghiệp công nghiệp hỏa, hiện đại
hóa nông nghiệp, nông thôn, nhiều kết quà
nghiên cứu đã được áp dụng thảnh công,
góp phần tăng cường năng lưc nội sinh,
đem lại nhùng hiệu quả thiết thực như: ứng
dụng công nghệ thủy điện nhó cung càp
năng lượng phục vụ phát triên nông thôn
và miền núi; nghiên cửu xây dựng quy trình
công nghệ sấy cà phê, ngô; đôi mới công
nghệ bóc vó lụa hạt điều tự động thay cho
thủ công, công nghệ hấp điểu thay cho chao
dẩu trong công nghiệp chế biến thực phâm;
áp dụng công nghệ say bằng hơi trong chê
biến gỗ; chuyển đôi công nghệ sản xuẳt
gạch tuynen lò dửng trong sàn xuất vật liệu
xây dựng; ừng dụng công nghệ nha lưới,

Dây chuyên chế biến cà phê ướt
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mới công nghệ trong khai thác, chế biến
khoáng sản.

Máy đánh bóng hạt điều

nhà kính trong sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao; triển khai chương trình sứ dụng
hiệu quả tiết kiệm năng lượng trong các
doanh nghiệp....
Hoạt động nghiên cửu ứng dụng khoa
học kỷ thuật của ngành công thương trong
những năm qua đã gan với sản xuât, giài
quyểt nhừng vấn để thực tể, đáp ứng yêu
cầu thị trường; sử dụng họp lý, tiẻt kiệm
tải nguyên, náng lượng; sừ dụng nguyên
liệu trong nước thay thẻ nguyên liệu nhập
ngoại; đôi mơi, áp dụng công nghệ hiện
đại, che tạo các thiết bị, dày chuyền thiết bị
phục vụ sàn xuất, đem lại hiệu quả kinh tế.
Nhiều ngh ỗn cửu khoa học mang tính định
hướng đà lảm cơ sở cho việc hoạch định
các quy hoạch phat triển kinh tể, xảy dựng
lộ trình đòi mới công nghệ đến 2010 của
ngành công thương.
Ngành đă chủ trọng phat huy hiệu quả
phối họp giừa các cơ quan nghiên cứu
KHCN với doanh nghiệp, giữa các tồ chức
KTỈCN ừong và ngoài ngành, nghiên cừu
ứng dụng KHCN trong ngành công nghiệp.
Từ đó, đẩy mạnh sản xuất thừ - thử nghiệm
sàn phâm mới của các kết quà nghiên cứu
tạo ra. Chuyến giao công nghệ, tư vấn dịch
vụ khoa học kỷ thuat sàn xuất may móc,
thiết bị, tạo nguồn kinh phí bổ sung, tăng
nguồn vốn duy trì và phát triển KHCN của
doanh nghiệp. Nghiên cửu ứng dụng và đổi

Ngành đã phổi hợp tích cực với Sở
KHCN thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp trong
lình vực sớ hữu công nghiệp, nâng cao nhật
thức cho chủ doanh nghiệp, cán bộ quản
lý vẽ kiển thức sỡ hửu công nghiệp; từng
bước hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sán
trí tuệ. Thông qua các hội chợ thương hiệu
nồi tiếng, hội chợ còng nghệ hàng nám,
nhiều doanh nghiệp trong tinh đà đạt danh
hiệu thương hiệu nôi tiếng và có uy tín của
người tiêu dùng như “Vang Đà Lạt” “Trà
Tàm Châu”... Hoạt động nàng cao chất
lượng tại cảc doanh nghiệp có khơi sác, gân
50 doanh nghiệp đã triên khai thực hiện hệ
thống quán lý chất lượng tiên tiến theo tiêu
chuẩn quốc tế (ISO 9001:2000, HACCP,
GMP, ISO 14000...). Từ năm 2006 - 2008,
Sơ Công thương đã đề xuất 28 đề tài nghiên
cứu ứng dụng khoa học vào sản xuất của
các doanh nghiệp trong ngành, nhiều đề
tài đâ được Hội đồng khoa học cùa tỉnh
tuyển chọn.
Phát huy những thành tích đạt được trong
nhừng năm qua, hoạt động nghiên cửu, ứng
dụng KHCN trong ngành Công nghiệp thời
gian tới hướng vào những nhiệm vụ trọng
tâm như:
- Nghiên cứu, ứng dụng vả phát triển

Hội thảo xảy dựng đề án bảo quản, chế bién cà
phê và một số loại nông sản đặc trưng trên địa
bàn tính Lám Đồng giai đoạn 2008 - 2010
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:cng nghệ phục vụ cỏng nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp, nông thôn với mục
êu: ứng dụng và chuyên giao các công
zhệ tiên tiến, thiết bị phù họp vào sán xuảt
-ông nghiệp, các ngành nghê nông thôn,
bảo quản và chế biển nông - lãm sản nham
xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa
:ó khả năng cạnh tranh cao; góp phần tăng
nâng suất lao động, nâng cao năng suất và
chất lượng sản phàm, đảm bào phát triển
bển vững trong sàn xuất nông - lâm - ngư
nghiệp; thúc đẩy chuyên dịch cơ cấu kinh
tẽ nông nghiệp nông thôn theo hướng tảng
dẩn tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tạo > ệc
làm và tăng thu nhập cho người dàn
- Tập trung nghiên cứu, chuyển giao công
nghệ và thiết bị sơ chế, bảo quản nông sản,
vật liệu làm bao bi, bao bì đê đỏng gói,
báo quản, các kiêu nhà bảo quản ipacking
house); công nghệ, thiết bị và những giải
pháp xừ lý ô nhiễm môi trường tại các cụm
công nghiệp vừa và nhỏ nông thôn; công
nghệ và thiết bị phù hợp ứng dụng có hiệu
quả trong ngành nghề nông thôn, sản xuất
hàng thủ công mỳ nghệ phục vụ du lịch,
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Cụ thể
với một số sản phẩm chính cùa tinh như:
+ Trong chế biến cà phê: nghiên cứu ứng
dụng công nghệ chế biến vỏ quả cà phc làm
phân bón, thức ăn gia súc, nuôi trồng thúy
sản nhằm giải quyết chất thải trong chế biến
cà phê ướt; thu hút đầu tư công nghệ chế
biến cà phê hòa tan nhằm tăng nhanh tỷ
ưọng chế biển cà phê tinh.
+ Đầu tư đổi mới công nghệ ươm tơ, dệt
lụa tự động nhằm sản xuất sợi tơ tằm đạt
tiêu chuẩn xuất khẩu. Khuyến khích các
doanh nghiệp đầu tư công nghệ chế biến rau
quả tăng tỳ trọng chế biến xuất khẩu.
+ Trong lĩnh vực chế biến hạt điều:
nghiên cửu ứng dụng hệ thổng cẳt tách vỏ
hạt điều tự động thay thế cho cắt tách thủ
công; nghiên cứu các sàn phẩm rượu, cồn
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thực phẩm tử trái điều già; nghiên cứu ứng
dụng công nghệ sừ dụng dẩu vỏ điêu có giá
trị thấp nhằm đa dạng hóa sản phẳm trong
chế biến hạt điều để sàn xuất bột ma sát chế
tạo các vật liệu bền ma sát, vecni cao cấp
dùng cho đồ g ổ ...
+ Nghiên cửu ứng dụng và đôi mới công
nghệ trong khai thác, chể biến khoáng sản.
Khuyên khích doanh nghiệp nghiên cửu
ứng dụng công nghệ chế biên sâu kaolin,
điatomit, bentomt tạo ra các sàn phàm mới
như Công ty cổ phần Khoáng sàn vật liệu
Lâm Đồng đang thực hi en; từng bước tạo
lập thị trường KHCN ứng dụng cho sản
xuất công nghiệp, xây dựng cơ chế chinh
sách hỗ trợ việc ươm tạo công nghệ, tạo ra
những sản phẩm cỏ tinh cạnh tranh cao, góp
phần thực hiện thành công mục tiêu kinh
tế - xã hội cùa tỉnh giai đoan 2006 - 2010.1
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NGHIỀN c ú u KHOA HQC CÕNG NGHỆ
TRONG BẢO VỆM Al TRUÔNG TẠI LÂMĐ0NG
Ths. LƯƠNG VĂN NGự
TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

\ Ị g h i è n cứu khoa học về môi trường là
1 >! sự tích hợp kiển thức của các ngành
khoa học như sinh học, địa học, hóa học..
nghiên cứu mổi quan hệ vả tương tác qua lại
giữa con người và môi trường xung quanh,
nghiên cứu công tác bào vệ môi trường...
Còng tác nghiên cửu về mõi trường ớ
Việt Nam mới được quan tâm nhiều kê từ
khi có Luật Môi trường đẩu ticn (1993).
Tại Lâm Đồng, việc nghiên cứu, ứng
dụng KHCN trong vấn đề bảo vệ môi
trường của địa phương cũng đã được triển
khai từ nhừng nám đầu thành lập ngành
(1993 - 1994).
Nghiên cứu điều tra cơ bản
Từ các điêu kiện vị tri địa lý, nhiệt độ, khí
hậu đặc thù, với diện tích đất lâm nghiệp
lớn nên hệ sinh thái, đa dạng sinh học của
Lâm Đồng rất phong phú. Việc điều tra, cập
nhật các thòng tin, dừ liệu về đa dạng sinh
học ờ Lâm Đồng là hết sức quan trọng. Từ
những năm 1999 - 2000, tinh Lâm Đồng đã
xác định được nhu cẩu cần thiết phải đánh
giá về đa dạng sinh học ở nhùng nơi có tằm
quan trọng quốc gia và quốc tế nhưng chưa
được đầu tư bảo vệ. Đề tài nghiên cứu khoa
học "Điểu tra cơ bản bào vệ tính đa dạng
sinh học trong vùng bào tồn thiên nhiên Cát
Lộc, huyện Cát Tiên, tinh Lâm Đồng " được
thực hiện nhằm kiểm kê, đánh giá toàn diện
tính đa dạng sinh học bao gồm đa dạng về

nguồn gen, loài động thực vật, loại hình
cành quan tiêu biổu, xác định các đối tượng,
hệ sinh thái cần được bảo tồn, hồi phục...
để bào vệ tính đa dạng sinh học, bảo vệ tài
nguycn mỏi trường.
Thị xà Bảo Lộc là một trung tâm văn hóa,
kinh tể - xà hội lỏn của tỉnh với sự phát triển
mạnh về công nghiệp chè, cà phê, dau tăm
tơ. Năm 2000, đề tài khoa học “Điểu tra,
kháo sát đánh giá môi trường sinh thải thị
xă Bảo Lộc phục vụ quy hoạch phát trỉên
thị xã Bảo Lộc ” được triển khai làm cơ sở
để phát triển bền vừng địa phương quan
trọng này của tinh.
Các sông lớn trong tỉnh thuộc hệ thống
sông Đồng Nai. Dòng chinh sông Đỏng Nai
bất nguồn từ núi Làm Viên, Bidoup trcn cao
nguyên Langbiang. Sông Đồng Nai là một
hệ thong sông quan trọng, liên quan đến
12 tinh miền Đông Nam bộ, là nguồn cung
cấp nước sinh hoạt cho thành phố Hồ Chí
Minh, vì vậy, việc bào vệ môi trường nước
sông Đồng Nai là hết sức cẩn thiết. Với tầm
quan trọng nảy, ƯBND tỉnh Lâm Đồng đà
cho thực hiện để tài nghiên cứu "Bảo vệ và
phát triển nguồn nước thượng nguôn lưu
vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tinh Lâm
Đ ồng”. Đây là tiền đề cho nhiều nghiên
cứu khác sau này về bào vệ hệ thống sông
Đồng Nai.
Hồ Xuàn Hương là một thắng cảnh nổi
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ếng cua thành phố Đa Lạt, có vai trò điều
ẽt khí hậu cho thánh phố. Những năm
:ản đây, chất lượng nước hồ ngày một suy
2 am, thường xuảt hiện dày đặc táo lam gảy
: nhicm cho mỏi trường quanh hỏ. Đe tai
■ơhiên cưu đicu tra ỏ nhiêm nước ho Xuan
IJơng, để tìm biện phap khắc phục được
■JC hiện vào năm 2004, hiện đang được
iảutư tiếp tục cho các giải pháp cơ bản.
Rác thai đả và đang là những vấn đề hết
úc nghiêm trọng ở hầu het các địa phương
r ũng ca nước, Lảm Đồng cùng không ngoai
: Vơi địa hình chia cắt, tinh Lảm Đong
zap khó khàn lớn trong việc quy hoạch các
r i i chôn lấp rác tập trung. Trước tinh hình
VJC tố cua các địa phương trong tinh và
-■_rc hiện chiến lược quan lý chất thai rán
:ua nhà nước, UBND tỉnh Lảm Đồng đà
--ỏ chuân thực hiện đe tài “Điểu tra khao
■ĩ điêu kiện địa chát, điêu kiện thúy van
mỏi trường bãi chôn láp chắt thài rắn "
cào 8 huyện và thị xà Bảo Lộc từ năm 2001
- 2004. Đẽ t à i đã đ ư a r a n h ừ n g c ă n c ử k h o a
-ỌC p h ụ c v ụ c h o v i ệ c q u y h o ạ c h b ă i c h ô n
3D c h ấ t t h à i c ú a c á c h u y ệ n t r o n g t ỉ n h .

Lâm Đồng là một tỉnh có nen nòng nghiệp
- h át tn ẽ n v ớ i c á c v ù n g tr ổ n g rau , h o a , c h e ,

:a p h ẻ , d ả u t a m ...

nên

nhu cẩu

sử

dụng

- JÔC b á o v ệ t h ự c v ậ t v ả p h ả n b ó n r ấ t đ a

dạng. Nông dàn có thói quen sừ dụng thuốc
1 10 vệ thực vật và nhận thức vè công dụng
C2C loại thuôc bảo vệ thực vật mới như các
:he phàm sinh học còn thàp. 0 nhiễm môi
rường trong nông nghiệp đã và đang là vàn
1ỉ cản quan tâm nghiên cứu đẻ tim các biộn
r -.ap giám thièu nham bảo vệ môi trường
•1 sức khóe con người. Trong nhừng năm
: _i. tinh Lâm Đồng đã có những nghiên
. ưu điêu tra, đảnh giá ỏ nhiẻm môi trường,
-ghiẽn cưu ứng dụng các biện pháp khác
: tạc đè bao vệ môi trướng trong san xuảt
rò ng nghiệp như:
- Nghiên cứu đánh giá nhừng biển động
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môi trường và để xuàt biện pháp bao vệ
môi trường trong các vùng trồng cây nông
nghiệp lâu năm của tinh.
+ Điêu tra hiện trạng ỏ nhiềm mỏi trường
và xây dựng quy trình san xuảt rau an toàn
tại huyện Đơn Dương, Đưc Trọng.
+ Nghiên cứu chế biển thưc ăn gia súc
và phân bón sinh hóa hữu cơ bàng phương
pháp lên men sinh học từ các phế thải
nông nghiệp.
Nghiên cứu, ung dụng KHCN và hảo vệ
môi trường
Cùng với việc nghiên cứu trong lĩnh vực
điều tra cơ bản, trong nhiêu năm qua, có
nhiều nghiên cửu ừng dụng KHCN nham
mục tiêu phục vụ công nghiệp hóa, hiẹn đại
hóa nông nghiệp, nóng thôn, micn núỉ; phục
vụ du lịch va phát trièn còng nghiẹp. Trong
đó, nhiều nghiên cứu ứng dụng tien bộ khoa
học kỹ thuật để vừa phát triền sản xuất, đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường, vừa
bao vệ môi trường. Những kết qua nghiên
cửu ứng dụng này đã được triển khai thực
hiện trên diện rộng, đạt hiệu qua tot như:
+ Xảy dựng mỏ hmh chỏng xói mòn cho
cảy cá phê trên đàt dỏc bang co Vetiver.
+ Xây dựng mò hình tưới hiện đại, tiết
kiệm nước cho các vùng cày công nghiệp;
sàn xuất thử nghiệm rau an toàn; xây dựng
mô hình trồng cà chua theo hướng nông

Kháo sát đánh giá ảnh hường của rưng đền sự xói mòn
va lưu lượng nước tại khu vực đầu nguỏn Đa Nhím
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nghiệp công nghệ cao.
+ Nghiên cửu ứng dụng các biện pháp
sinh học tổng họp trong phòng trừ sâu bệnh
hại một số cây trồng tại Lâm Đồng.
+ Nghiên cứu về giãi pháp nhảm sử
dụng họp lý, tiết kiệm tài nguyên khoáng
sản, bảo vệ môi trương; nghiên cửu cải tiến
công nghệ trong một số ngành sàn xuất, chế
biển nhẳm tăng năng suất, giảm chi phí, tiết
kiệm nguyên vật liệu, giảm chất thái và báo
vệ môi trường.
+ Ngoài ra còn có những nghiên cửu ứng
dụng khác như áp dụng kỳ thuật Hạt nhân
xác định tốc độ bồi lãng và ảnh hưởng quá
trình xói mòn các hồ Chiến Thẳng, Pró,
Xuân Hương...; ứng dụng công nghệ đun
nước nóng sinh hoạt bằng năng lượng mật
trời tại Đà Lạt; nghiên cửu tai biến địa chất,
khi tượng thủy văn...
Tóm lại, ứng dụng KHCN nhằm báo vệ
môi trường tại tinh Lâm Đồng đã thu được
nhiều kết quà đáng khích lệ. Các hoạt động
KHCN của tinh Lâm Đồng đã có nhiều cố
gắng trong việc nghiên cứu, ứng dụng tiến
bộ KHCN trong sản xuất và đời sổng, trong

64

đỏ có nhiều giải pháp gắn với bảo ve môi
trường, nhưng còn chưa đầy đủ. Nhùng
nghiên cứu về ứng dụng, thử nghiệm các
công nghệ khác nham giảm thiểu ô nhiềm
bào vệ môi trường còn ít như ngl: ãn cứu
xây dựng mô hình các biện pháp xử lý ô
nhiễm, xử lý chất thải trong sản xuất nông
nghiệp, công nghiệp, các chất thải làng
nghề... trên địa bàn tinh; nghiên cứu cải
tiến thay thế công nghệ khai thác, chế biến
khoáng sản, công nghệ sản xuất, chế biến
sản phàm nông nghiệp theo hướng sàn xuất
sạch và thân thiện với môi trường.
Các hoạt động kinh tế trọng tam của Lâm
Đồng là du lịch, sàn xuất phục vụ du lịch,
nông nghiệp với nhùng sản phẩm cao cấp.
Hơn nừa, Lâm Đồng là tinh đầu nguồn của
các sông lớn cung cấp nước cho miền Đông
Nam bộ, chính vì vậy, vấn đề bào vệ môi
trường là rât quan trọng. Trong nhùng nãm
tới, với sự phát triên ngày càng mạnh mẽ
cùa KHCN, chúng ta hy vọng ngành KHCN,
các nhà khoa học trong các nganh, lĩnh vực
khác trong và ngoài tình sẽ có nhiều ngh iỗn
cứu, ứng dụng thiết thực trong sản xuất, đời
sống hơn nữa nhằm bảo vệ mỏi trường. ■
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HOẠT DỘNG KHOA HQC CỦNG NGHỊ
TRONG NGÀNH Y TỈ LAMĐANG
TS. ĐỖ VĂN CHÍNH
Giám đốc Sở Y tẽ tỉnh Lâm Đồng

- p re-ng thời đại KHCN hiện nay, sự bùng
1 nổ vả phát triển của cuộc cách mạng
v_': a học kỹ thuật củng như cảc thảnh tựu
; -2 nehệ cuối thế kỷ XX trên lỉnh y học
là thời cơ, vừa là thách thức cho ngành
• ;ẽ Việt Nam nói chung và tinh Làm Đồng
-:: riêng. Vỉ vậy, nghiên cứu khoa học và
- : dụng KHCN trong bảo vệ, chăm sóc vả
-in a cao sức khỏe nhân dàn là một trong
=iững nhiệm vụ quan họng cho mọi hoạt
: ing cúa ngành y tể. Điểu này có ý nghía
:ưyết định đến chất lượng phục vụ chăm
?JC sức k h ỏ e trước nhu c ầ u đ ò i hỏi ngày
:ang cao cùa nhân dân cùng như sự phát
triển hệ thống y tế địa phương để theo kịp
Với XU thế phát triển của thời đại.
Trong nhùng năm qua, ngành y tế Lâm
Đồng đà có nhiều tiến bộ rõ nét trong công
tác nghiên cứu và ứng dụng KHCN trên các
ình vực như khám chừa bệnh, y học cộng
đồng, quán lý y tế; trong đó tập trung vào
hai loại hình nghiên cứu chính là nghiên
cưu cơ bán và nghiên cửu ứng dụng.
Trong giai đoạn từ năm 2000 - 2008, toàn
neành đã có 108 đề tài nghiên cứu khoa học
có giá trị, được đãng tái trên các tap chí y
học trong và ngoài nươc, trong kỷ yếu công
trình nghiên cứu khoa học của ngành y tế
Lảm Đồng và được báo cảo tại các hội nghị

khoa học cấp quốc gia; trong đó có 2 đề tải
nghiên cửu khoa học cảp tinh, 44 đề tài cấp
ngành và 60 đề tài cấp cơ sở.
Trên lĩnh vực khám chữa bệnh, có
74 để tài nghiên cứu khoa học thuộc các
chuyên khoa như nội khoa, ngoại khoa,
nhi khoa, sản phụ khoa, các chuyên khoa
lẻ (Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt),
y học cổ truyền. Các đề tài nghiên cứu này
có ý nghía thực tiễn cao và đà được áp dụng
vào thực tế phục vụ cho công tác chẩn đoán,
điều fri cho bệnh nhân tại địa phương. Một
số đề tài nghiên cứu nổi bật có giá trị ứng
dụng y học hiện đại đà được áp dụng thực
hiện tại địa phương như:
- Đe tài phẫu thuật nội soi cắt tủi mật do
sỏi tại Bệnh viện Đa khoa tinh được trién
khai từ năm 2005. Từ kết quà nghiên cứu
này, đến nay đâ triền khai một sổ phẫu thuật
nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tinh và Bệnh
viện II Lâm Đồng đối với các bệnh lý khác
như phẫu thuật nội soi các bệnh lý đường
tiêu hóa, tiểt niệu, sàn phụ khoa, tai mũi
họng... đày là nhừng phẫu thuật khó, phức
tạp và chi thực hiện tại tuyến trung ương
theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y te.
- Úng dụng vi phẫu thuật trong phẫu
thuật nối đứt lìa chi. Đây là một loại phẫu
thuật đặc biệt phức tạp, lần đầu tiên được
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Phầu thuật nội soi cắt túi mật do sói

thực hiện vào tháng 9/2005 tại Bệnh viện
Đa khoa tinh Lâm Đồng. Từ thành công
bước đầu, trang thiết bị vi phẫu thuật đà
được quan tâm đầu tư cùng với việc đào tạo
cán bộ chuyên khoa. Hiện nay, ứng dụng
vi phẫu thuật để giải quyết một số bệnh lý
chẩn thương chinh hình đà được triển khai
thực hiện tại tinh Lâm Đồng.
Cùng với việc đầu tư các thiết bị kỳ thuật
tiên tiến, hiện đại ứng dụng trong chẩn đoán
và điều trị, trong nhửng năm qua, ngành y
tế Lâm Đồng đã chú trọng công tác đảo tạo,
bồi đường chuyên môn nghiệp vụ cho cán
bộ ngành. Ngành y tế Làm Đồng còn liên
kết với nhừng bệnh viện chuyên khoa đầu
ngành trong nước và các tô chức nước ngoài
trong việc chuyên giao kỳ thuật, công nghệ
hiện đại đổ ảp dụng tại địa phương. Nhiều

trang thiết bị kỷ thuật cao đă được ừng dụng
trong chân đoán vả điều trị như chụp cắt
lớp điện toán (CT Scanner), X-quang tăng
sáng truyền hình, máy nội soi, máy siêu âm
3D - 4D, máy chạy thận nhân tạo, máy cắt
tri Laser C 0 2, máy tán sỏi ngoải cơ thể ...
Vì vậy, có nhừng bệnh lý trước đây phải
chuyển lên tuyến trên, tỷ lệ từ vong cao (như
chân thương sọ não, u não, tai biến mach
máu não, vểt thương tim ...) nay đà thực
hiện được tại địa phương, cứu sống nhiều
bệnh nhân, đổng thời giảm chi phí điều trị
cho bệnh nhân, gia đình và xã hội. Nhờ việc
tiếp nhận chuyển giao kỳ thuật công nghệ
cao từ tuyển trung ương, đên nay, đả có trén
150 loại kỳ thuật lâm sàng vá can lâm sàng
thực hiện tại tuyến trung ương theo quy
định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế đã

Vi phảu thuật nối đứt lìa bàn tay
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:ược thưc hiện độc lap tại địa phương.
Song song với việc phát triền y tế chuyên
vảu, hiện đại tại Bệnh vien Đa khoa tinh và
Bệnh viện II Lâm Đồng, trong những năm
sẩn đây, các trung tâm y tế huyện đà được
. ian tảm đẩu tư trang thiết bị và các kỷ
'_~.uật cao trong chan đoán, điều trị cùng với
r-;ệc tiếp tục đau tư y tế phổ cập. Một sổ
i > thuật cao đà được thực hiện tại tuyến y
:ẽ cơ sở như triển khai chạy thận nhân tạo
2 : Trung tám y tế thảnh phổ Đà Lạt, đầu tư
may chụp cắt lóp điện toán tại Trung tâm y
ỉ Đức Trọng... để tưng bước đưa các dịch
V J y tế k ỷ thuật cao đến gần với người dãn,
sop phẩn giàm tình trạng quá tái cho các

Máy CT Scanner trong chán đoán

May X-quang kỹ thuật số
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bệnh viện tuyển trên, tiến tới thực hiện công
bàng trong khám chừa bệnh.
Bên canh các nghiên cửu y học hiện đại,
trên lình vực y học cổ truyền cũng đà có
bước đột phá trong nghiên cứu phục vụ cho
công tác điều trị bệnh. Nhiều bài thuốc và
các phương pháp y học cổ truyên không
dùng thuốc qua nghiên cứu đã được đưa
vào điểu trị các bệnh lý như bệnh táng huyết
áp, u xơ tiền liệt tuyến, tai biến mạch máu
nào, thoái hóa cột sống... Đặc biệt, Bệnh
viện Y học cồ truyền Phạm Ngọc Thạch đà
ứng dụng Laser C 0 2 kết hợp thuốc y học cổ
truyền trong điểu trị bệnh trĩ, Laser He - Ne
kểt họp thuốc y học có truyền trong điều

Máy nội soi kèm hệ thống phẫu thuật

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng

trị di chửng tai biến mạch máu não, mang
lại hiệu quả điều trị cho nhiều bệnh nhân.
Trong cung ứng thuốc đông dược, hiện nay
tại 2 bệnh viện y học cô truyền của tinh đà
ứng dụng công nghệ sac thuốc và đóng gỏi
tự động phục vụ cho bệnh nhân.
Trên lĩnh vực y học cộng đồng, toàn
ngành có 32 đe tài nghiên cứu khoa học với
nội dung tương đối phong phú, bao gôm
các đề tài vê phòng chống dịch bệnh, y tế
dự phòng, phòng chống HIV/AIDS và các
bệnh xà hội, chăm sóc sức khoe sinh sản.
Các đề tài nghiên cửu này đêu xuất phát từ
nhu cảu giái quyết nhiệm vụ chuyên môn
và nhừng vấn đề sức khỏe cộng đồng tại
địa phương.

về phòng chống dịch bệnh, ngành đà
tập trung nghiên cứu thực trạng và đưa ra
các giải pháp áp dụng trong phòng chống
dịch bệnh nhảm giám số người mắc bệnh
và chết, từng bước khống chế và đây lui
các bệnh dịch nguy hiểm lưu hành tại địa
phương, gảy ánh hưởng đến sức khỏe của
nhân dân và sự phát triển kinh tế - xà hội
của địa phương như:
- Nghiên cửu yếu tố nguy cơ về xã hội vả

Máy cắt trì Laser C 0 2
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tap quản ảnh hưởng đến tinh hình sốt rét tại
tinh Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu đã xác
định được các yếu tố nguy cơ cao gây sôt
rét cua cộng đồng dân cư. T ừ đó đưa nhiêu
giải pháp phòng chống sôt rét, đặc biệt là
phòng chống sốt rét cho đối tượng đi rừng,
ngủ rẫy, di dân tự d o ... vốn dì là những vấn
đề phức tạp trong phòng chống sốt rét của
cả nước cùng như tại Lâm Đồng.
- Nghiên cửu vật chù và trung gian truyền
bệnh dịch hạch tại tinh Lâm Đồng đã chi ra
nhùng đặc diêm cơ bản về vật chủ, trung
gian truyền bệnh dịch hạch tại các ò dịch
lưu hành cũ tại địa phương. Kết quả nghiên
cứu đà đưa ra các biện pháp giám sát, phòng
chống chủ động dịch hạch trên động vật và
được áp dụng trong thực tiễn có hiệu quá,
góp phần khống chế không đê bệnh dịch
hạch từ động vật lây lan sang cho người từ
năm 1998 cho đến nay.

vềy tế dự phòng, phòng chong HIV/AIDS
và các bệnh xà hội:
Trong những năm qua, ngành đã tập trung
nghiên cứu nhừng đặc điểm cơ bán của cộng
đồng dàn cư, thực trạng hoạt động thông
qua các dự án thuộc Chương trình mục

Hệ thống máy sác thuốc tự động
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tiêu y tế quốc gia. Từ kết quà nghiên cửu
1ã đưa ra nhiêu giài pháp giúp cho các nhả
quán lý hoạch định chiến lược, xây dựng kế
- cạch ưu tiên trong hoạt động y tể dự phòng
nhẩm nâng cao chất lượng và hiệu quả can
ihiệp phủ hợp với tình hĩnh thực tế của địa
phương. Nhiêu đè tài nghiên cửu đã có tác
động tích cực đến việc thực hiện các chi tiêu
phát trìên kinh tế - xà hội của địa phương,
nòi bật là nghiên cứu về tinh hinh vả các
vếu tố liên quan đến suy dinh dưỡng của tre
em dưới 5 tuòi tại tính Lâm Đồng. Việc ứng
dụng kết qua của nghiên cứu này vào dieu
kiện cụ thè, hoàn canh thực tẻ cúa từng địa
phương đâ cải thiện đáng kể tình trạng suy
dinh dường trẻ em dưới 5 tuồi tại tỉnh Lâm
Đông so với một số tỉnh trong khu vực Tây
Nguyên. Ngoải ra còn có các nghiên cửu
canh giá mức độ lưu hành và yếu tố nguy
cơ của một số bệnh không nhiềm trùng, dự
báo nguy cơ củng với sự phát tnẻn kinh tể
- xà hội hiện nay như nghiên cứu về bệnh
đái tháo dưỡng, rối loạn tâm than, ung thư
cò tử cung...
Bên cạnh các đề tài nghiên cứu cơ ban và
nghiên cứu ứng dụng, trên lình vực điểu trị
và y học cộng đồng cùng đà có nhừng đề
tài nghiên cừu chuyên sâu, phát hiện và tim
ra nhừng đặc điếm mới ữong cơ chê bệnh
sinh có ý nghĩa khoa học như đê tài chuyên
hóa glucose trên bệnh sốt rét Plasmodium
falciparum, để tài thiếu men và đột biến
gen G6PD tại tỉnh Lâm Đồng. Một số đề tài
nghiên cứu tiếp cận với còng nghệ sinh học
phân từ như xác định tỷ lệ nhiễm Rotavirus
báng kỳ thuat PCR ở trẻ em bị tiêu chảy
tại Bệnh viện Đa khoa tinh; nghiên cứu ứng
dụng hệ thống PCR đa mồi xác định trực
tiếp Escherichia gày tiêu chảy.
Tì m lĩnh vực ứng dụng cõng nghệ thõng
tin trong quán lý y tể, đến nay, hầu hết các
đơn vị y tế trong ngành đâ ứng dụng phần
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mềm Medisoíì trong quàn lý thống kê y tế,
quàn lý hồ sơ bệnh án; ứng dụng phàn mêm
Misa trong quản lý tải chính. Tại một sỏ
đơn vị như Trung tảm y tể Đức Trọng, Đơn
Dương, Báo Lâm đà xày dựng vả áp dụng
có hiệu qua phần mềm quản lý dược, quản
lý khám chửa bệnh cho đối tượng người
nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi.
Trẽn lĩnh vực nghiên rim vẻ quản lý
y tể, ngành y tế Lâm Đồng đà có 2 đề tải
nghiên cứu khoa học cấp tinh là “Đánh
giá thực trạng và đề xuàt một sô giải pháp
nhám nàng cao sức khỏe nhân dán tinh
Lảm Đổng" và “Nghiên cứu thực trạng và
một sỏ giai pháp nham thực hiện có hiệu
quà chàm sóc sức khóe vùng đỏng bào
dân tộc thiếu so tinh Làm Đỏng' đã được
Hội đồng KHCN tỉnh nghiệm thu đánh giá
xếp loại khá. Kết quá nghiên cứu đà giúp
cho ngành y tế Làm Đồng tham mưu cho
UBND tinh xây dựng Quy hoạch tồng thể
phảt triển kinh tể - xà hội tinh Lâm Đổng
giai đoạn 2001 - 2010 vả cảc dự báo phảt
triển đến nãm 2020 trên lĩnh vực y tể và
thực hiện Quyết định sổ 35/2000/QĐ-TTg
ngày 19/3/2001 của Thủ tướng Chinh phủ
về việc phê duyệt Chiên lược chãm sóc và
bảo vệ sức khóe nhân dan giai đoạn 20012010 phủ hợp với đậc điẽm tinh hình tại
địa phương.
Ket quả nghiên cứu khoa học và ứng
dụng kỹ thuật công nghệ trong ngành y tế
Lâm Đồng trong nhừng năm qua tuy còn
khiêm tốn, song chúng ta không thè phủ
nhận hiệu quả mang lai từ những cố găng,
sự đam mê trong nghiên cứu, học tập, cập
nhật thông tin khoa học cúa cán bộ ngành y
tế. Ket quả đà mang lại các chửng cử khoa
học, tiếp cận kịp thời những thành tựu khoa
học y học hiện đại ứng dụng vào thực tiễn
tại địa phương, đáp ứng nhu cầu chăm sóc
sức khỏe ngày càng cao của nhân dãn các
dán tộc tỉnh nhà.

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng

Đẻ tiếp tục phát huy những kết quà đạt
được trong nghiên cửu khoa học và ững
dụng kỳ thuật công nghệ, xây dựng hệ
thống y tể địa phương bắt kịp với sự phát
triển chung của nền y học hiện đại, trong
thời gian tới, ngành y tế Lâm Đồng xác định
một số định hướng phát triên chủ yếu trong
nghiên cứu KHCN như sau:
- ứ n g dụng các tiến bộ khoa học kỳ thuật
và công nghệ mới phù hợp với xu thế phát
triển chung cùa quốc gia và khu vực trên
các lình vực khám chừa bệnh; cành báo
phát hiện, xử lý nhanh các bệnh dịch lạ và
bệnh dịch lưu hành tại địa phương; nghiên
cứu khảo nghiệm các giống cây trồng, vật
nuôi có giá trị tại địa phương lảm cơ sở cho
việc nghiên cứu sản xuất, chê biẻn dược
liệu chừa bệnh cho nhãn dân.
- Nghiên cửu cơ chế chinh sách vả để
xuất các cấp có thẩm quyền thay đổi, bổ
sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn
trong bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe
nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả
và phát triển.
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- Nghiên cửu quàn lý y tế trên các lĩnh
vực, phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản
lý và cán bộ kỳ thuật, quán lý kinh tế y tế.
- Đẳy mạnh các hoạt động ứng dụng công
nghệ thông tin trong quản lý ngành theo
hướng hiện đại và toàn diện.
- ứ n g dụng quàn lý chất lượng theo tiêu
chuẩn ISO trong việc thực hiện cải cách
thủ tục hành chinh vả cung ứng các dịch vụ
hành chính công.
Cùng với việc triển khai Đe án cử cán
bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện
tuyến trên vê hồ trợ các bệnh viện tuyến
dưới nhẳm nâng cao chất lượng khám, chừa
bệnh {Đề án 1816) của Bộ Y tế và UBND
tinh Lâm Đổng, ngành y tế Lâm Đồng phấn
đấu thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa
học, chuyên giao kỳ thuật công nghệ trong
thời gian tới tại các đơn vị y tế trong ngành,
góp phẩn thực hiện thang lợi nhiệm vụ bảo
vệ, châm sóc vả nâng cao sức khỏe nhân
dan các dân tộc tinh nha mà Đảng bộ và
nhàn dàn giao phó. ■

Phàn II: KHCN phục vụ phát triền kinh tế - xã hội địa phương
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VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NANG NGHIỆP M liN NAM
HÀ CÁC NGHIÊN cúu KỸ THUẠT n o n g NGHIẸP c h o lÂ M d õ n g
TS. PHẠM XUÂN TÙNG
Phó viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam

^ ^"iện Khoa học Kỳ thuật Nông ngb ĩp
V miền Nam là Viện nghiên cửu đa
ngành chuyên sâu có nhiệm vụ nghiên cứu
phát triển khoa học, công nghệ phục vụ sản
xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã
hội ở phía Nam. Lĩnh vực hoạt động cua
Viện bao gôm cả trồng trọt vả chăn nuôi,
trai rộng trên địa bàn các tinh miền Đỏng
và Tây Nam bộ, Tây Nguyên, duyên hài
miền Trung. Nhiều thành tựu nghiên cứu
cúa Viện củng được phố biến, áp dụng cá ở
nhiều vùng phía Bấc.
Ngoài những đóng góp của Trung tâm
Nghiên cứu Khoai tày, Rau và Hoa, một
đ ơ n VỊ trực thuộc Viện đóng trên địa bàn
tinh, trong những năm gần đây, Viện đà có
nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển
kinh tế - xà hội địa phương.

v ề trồng trọt
Dự án “Phảt triển hệ thống nông nghiệp
bển vừng cho vùng đất cao của Việt Nam ”
là một dự án dài hạn, được tiến hành liên
tục từ năm 1994 đến 2005. Trong dự án
này, Phòng khoa học Đẩt của Viện đã triển
khai các nội dung nghiên cửu một cách có
hệ thống trên địa bàn tinh Lâm Đồng. Dưới
đây là một số nội dung và thành tựu chinh:
Đề tài “Nghiên cứu các biện pháp quản
lỷ đẩt dốc ở tinh Lảm Đong ”, thực hiện tại
xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, trên các nền

đẩt có độ dốc 12-15% . Kèt quả nghiên cứu
cho thấy phan bón có vai trò quan trọng đến
sinh trường và năng suất báp trên vùng đẩt
dổc Đả Loan. Khi bón phân lân thi hiệu quả
sừ dụng nito của cây bẳp tăng lên và năng
suất đạt cao nhất. Bón lân thermo phosphate
cho nàng suất bấp cao hơn bón phân lân
super phosphate. Chông xói mòn băng có
Vetiver là một biện pháp ngăn ngừa đất bị
rừa tròi có hiệu quả. Do đó, nông dân trong
vùng đã phổ biến, nhản rộng cây có Vetiver
và trổng khá rộng rãi để hạn chế xói mòn
cuối mùa mưa, tạo thảm thực vật che phủ
vào mùa khô, góp phân nâng cao độ phi của
đất và cái thiện năng suất bẳp ở năm sau.
Đe tài “Nghiên cứu ánh hường của các
loại hình độc canh khác nhau đẻn sự thay
đoi của chất hữu cơ vả độ bền cấu trúc của
đất hapỉic ferralsol tinh Lảm Đồng". Kêt
quả nghiên cửu cho thấy, trong các hệ thông
cây trồng như cà phè, trà, dâu, chất hữu cơ
cùa đất, sinh khối vi sinh vật đất, khả năng
trao đổi cation của đất (CEC) vả độ bền cấu
trúc đất bị suy giảm, đặc biệt nghiêm trọng
đối VỚI đất trồng dâu. Việc làm cỏ và làm
tơi đất thường xuyên trên đất trồng dảu lả
nguyên nhân của sự thoái hỏa cấu trúc đất,
làm giảm nhanh chóng lượng chất hừu cơ
của đất. Việc trồng dâu như hiện nay đà làm
độ phi của đất bị suy giâm nhanh chóng.

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đông

Các kết quả nghiên cứu cũng cho thấy,
khi đánh giá trạng thái chất hữu cơ của đất
trên đất canh tác, sinh khổi vi sinh vật đắt và
các phân đoạn khoáng (M > 250 pm), phân
đoạn hừu cơ tự do (MO 250 - 2.000 pm),
cô lập theo phương pháp phân đoạn vật lý,
là những thông sổ đánh giá thích hợp hơn
so với c , N hữu cơ tồng sổ. Quá trinh tạo
thành đoàn lạp trên đất ferralsols bị khống
che chủ yếu bời các oxyt sắt vả oxyt nhôm.
Tuy nhiên, chất hữu cơ đất cũng có vai trò
nhất định đối với độ bền cấu trúc và đỏng
vai trò quan trọng đối với CEC cua các phân
đoạn đoàn lạp 250 pm và 20-50 pm.
Để tài ■■Nghiên cicu sự thay đổi của c,
N hửu cơ, sinh khối vi sinh vật đất vả độ
bền đoàn lạp dưới ánh hưởng của các biện
pháp quàn quàn lý đàt khác nhau trên đát
trổng dâu " thực hiện tại Đambri, thị xã Bao
Lộc, đã cho phép rút ra một số kết luan là:
+ Quá trinh canh tác liên tục đà làm giảm
đi một số chi tiêu độ phì của đất và độ bển
của đoàn lạp;
+ Việc áp dụng các biện pháp quàn lý đất
như bón phân chuồng kết họp phân khoáng
NPK, trồng xen cỏ che phủ đẩt đã cái thiện
đáng kể hàm lượng chất hửu cơ đât, độ bên
đoàn lạp và sinh khối vi sinh vật đât;
+ Biện pháp ưồng xen cỏ còn có tác dụng
bảo vệ, chổng xói mòn trên những vùng đảt
trồng có độ dốc cao.
Đe tài ‘‘Làm giàu quỳ lán cho đất bằng
biện pháp truyền thong bón phán lân
khoáng" thực hiện tại xâ Đà Loan, huyện
Đức Trọng. Kết quả nghiên cứu đã cho
phép rút ra các kèt luận là:

+ Đổi với đất chua cùa vùng Đông Nam
bộ và Tây Nguyên, dạng lân nung chảy có
ưu điểm hơn lân super do góp phần cài thiện
độ chua cùa đất;
+ Phán ứng của đất đối với phân lân bón
vào bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác, trong
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đó có phản ứng của đất, hàm lượng vả chất
lượng sét, hàm lượng nhôm, chất hữu cơ ...
thê hiện qua 4 loại đất thí nghiệm tại 4 tỉnh;
+ Đất Đà Loan là đất có tính đệm cao,
rát khó đè nàng cao năng suất cây bắp vượt
ngường 6 tấn/ha;
+ Việc bón phân nung chảy đã cài thiện
độ chua cúa đất, tăng độ pH, giảm độc do
nhôm vả tăng năng suất bấp. Tuy nhiên, đất
đỏ huyện Đức Trọng có mửc độ cai thiện
khó khăn hơn các loại đẩt khác nếu chi bón
thuần khiet phân lân;
+ Việc chia nhỏ ra nhiều lản bón có ỷ
nghĩa lớn ư ên nhừng đất có khả năng cố
định lân cao, nhưng cùng không có lợi neu
lượng phân quá nhò không đủ khống chẽ
những mặt han chế cố hừu của đất, vỉ dụ
như hàm lượng nhôm quá cao của đất đỏ
Đức Trọng.
Đe tài '■Nghiên cứu cơ chế tăng độ hữu
dụng của lân trong hai loại đầt vùng cao
bằng biện pháp bón phản xanh - cây quỳ
dại Tithonia diversifolia Mục tiêu của đề
tài là xác định cơ chế làm tăng độ hữu dụng
của lân trong đất khi sứ dụng cây quỳ dại
lảm phân xanh. Ket luận rút ra từ đề tài là
bón thân, lá cây quỷ đà làm tảng pH đất,
giảm độc nhóm, tăng két câu đoàn lạp, giảm
diện tích bể mặt của đất, giảm khả năng hấp
phụ lân trong dung dịch đẩt. òự giám thề
tích các vi tể khỏng nhỏ, trung và lớn cho
thấy việc bón cây phân xanh đã giúp lấp kín
nhùng lồ hổng trong hạt đất, làm giám khả
năng hấp phụ p cơ học, tăng khá năng cung
cấp lân cho rễ cây. Do đó, tăng khả năng
trao đối cation một cách đảng kể và tăng lực
đáy đổi với ion phosphate.
Đẽ tải ‘Nghiên cứu sứ dụng cày phân
xanh để cài thiện sinh trưởng, năng suất
bắp và một sổ đặc tinh hóa học của đất đỏ
vùng Đông Nam bộ và Táy Nguyên " triển
khai ớ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng. Đề
tài đả xác định các loại cây phân xanh như

3 - àn II: KHCN phục vụ phát triến kỉnh tế - xã hội địa phương

Tóp mờ, Đậu mèo, sắn dây dại, Quỳ dại,
Đảu bướm và Đậu kiếm đều cỏ khà năng
thích nghi, sinh trưởng và phát triển tốt. Cây
phản xanh có tác dụng tốt đối với độ phì của
đẳt như làm tăng pH đất, giám lượng nhôm,
2 Óp phần tăng độ hửu dụng của lân trong
đất, giúp cho cây ưồng sinh trưởng, phát
rriổn tổt, cho năng suất cao. ứ n g dụng mô
ninh trồng xen cây phân xanh và đòi hàng
với cây bấp có tác dụng tích cực đến việc
sán xuất phân xanh tại chỗ đê cày vùi vào
đất nhàm cải thiện, nàng cao năng suất bảp
ưên cùng một đom vị diện tích gieo trồng.
Trong các loại cây phân xanh, cây Quỳ dại
vả Sắn dây dại có khá náng sinh trường
và phát triển tốt trong điều kiện sinh thái
của vùng Tây Nguyên. Hai cây này có tác
dụng cải tạo đất tốt, tạo điều kiện cho năng
suất bắp cao hom so với các loại cây phân
xanh khác.
Tiến bộ kỷ thuật ghép cà chua chống
bệnh héo rủ vi khuẩn được nghiên cứu áp
dụng thành cóng tại thành phồ Hồ Chí Minh
và Lâm Đồng từ năm 2001. Đen nay, phòng
Nghiên cứu kỳ thuật canh tác của Viện
đâ chuyền giao tièn bộ kỹ thuật này cho
55 trại ươm cây con giống tại hai huyện
Đom Dương và Đức Trọng, với nâng lực
sản xuẩt là 8,5 triệu cây/tháng, đáp ửng
sản xuất cho 270 ha/tháng, 3.500 ha/nãm,
Hiện đà có ừên 14 ngàn ha sử dụng cây cà
chua ghép. Tiến bộ kỳ thuật này đà giúp
người sản xuẩt cơ bản loại bỏ bệnh hẻo rũ
do vi khuẩn Ralstonia solanacearum, một
dịch bệnh có thể gày mất trắng 50 - 100%
ruộng cà chua trong nhiều năm trước đó,
góp phần gia tảng 20 - 50% năng suất, sản
lượng cả chua của Lâm Đông. Theo sô
liệu thống kê năm 2003, cây cà chua ghép
góp phần tăng thu nhập cho người ừồng cà
chua bình quản 35 triệu đồng/ha. Với trên
10 ngàn ha cà chua mỗi năm, tiến bộ kỳ thuật
cà chua ghép giúp nhà nông Lâm Đồng có
thêm 350 tỷ đồng mỗi năm. Đổi với các trại
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ghép cà chua, với mức lải 70 đồng/cây và
quy mô sản xuất trung bình 400 ngàn cày
ghép/tháng, mỗi trại có thồ lải 28 triệu
đỏng/tháng, góp phần gia tăng thu nhập.
Hiện tại, các giong gổc ghép do Viện chọn
lọc và đang được sừ dụng rộng rãi là Vimina
1, Vimina 2, Vimina 3.
Với đề tài "Nghiên cứu xảy dựng mô
hỉnh tròng cà chua theo hướng nông nghiệp
cõng nghệ cao tại Lảm Đong ” do Sở Khoa
học và Công nghệ Lâm Đồng cấp kinh phí
nghiên cứu từ năm 2005 - 2008, Viện đã
xây dựng thành công mô hình trồng cà chua
trong nhà màng ứng dụng các tiến bộ kỹ
thuật mới. Mỏ hình này tích họp một sồ yếu
tố kỳ thuật tiên tiến dề áp dụng là:
+ Trồng trong nhà lưới có mái che
sáng, hạn chế sâu bệnh hại và tác hại của
mưa bão;
+ Sử dụng giống cà chua chuycn dụng
trong nhà lưới để kéo dài thời gian thu
hoạch, tăng năng suât;
+ Tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước và
công lao động;
+ Sử dụng cây giống ghép để phòng trừ
heo rũ;
+ Sử dụng màng phủ nòng nghiệp đố hạn
chẻ co dại.

Trổng cà chua công nghệ cao tại Lảm Đồng
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Với mô hình sản xuất này, thu nhập từ
một hecta cà chua đạt ữèn 660 triệu đồng,
so với sản xuất ngoai trời là 226 triệu
đồng. Đen nay, mô hình đã nhân rộng được
trên 5 ha.
Dự án ' Xảy dựng mô hình ứng dụng kỳ
thuật tiến bộ trồng điểu và cải tạo đàn bò
nhăm góp phần ổn định và nảng cao đời
sõng đồng bào dân tộc huyện Cát Tiên,
tinh Lâm Đồng ", thực hiện từ 8/2002 đến
12/2004, với ba nội dung lả xây dựng mô
hình trồng điều và nuôi bò; đào tạo kỳ thuật
viên trồng trọt và chan nuôi; tập huấn kỹ
thuật trồng điều và chăn nuôi bò cho nông
dân. v ề trồng trọt, đà xây dựng được mô
hình 11,4 ha điểu với số lượne 3.265 cày
điều ghép cho 40 hộ. Cây điểu sinh trưởng
phát triển tốt, năng suât sau gần ba nãm
trổng đạt 620 - 650 kg/ha. Xây dựng hai
vườn nhân chồi ghép diện tích 0,25 ha với
số lượng 662 cây gòc ghép, hai vườn ươm
gốc ghép 0,1 ha/vườn. Dự án đã sán xuất
được 26.637 cây giống điều ghép đạt tiêu
chuẩn chất lượng mong muôn.

v ề chăn nuôi
Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện
chăn nuôi Bình Thắng là một đcm vị mạnh
về nghiên cứu, huân iuyện chăn nuôi gia
súc nhỏ ờ phía Nam. Trung tâm còn cung
cấp con giống như gả, heo mới, heo siêu
nạc năng suất cao, chất lượng thịt tốt cho

Đàn bò thịt Zebu đâ được chuyên giao
cho tinh Lám Đồng
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các trại chãn nuôi của Làm Đồng. Trong
5 nãm qua, Trung tâm đã đào tạo cho ngành
chăn nuôi của tinh trên 80 lượt cán bộ kỳ
thuật, cán bộ khuyến nông về chán nuôi
gia súc nhỏ, thụ tinh nhân tạo... trẻn các
địa bản các huyện Lạc Dương, Đức Trọng,
Đơn Dương, Di Linh, Đạ Tèh, Dạ Huoai,
Cát Tièn vả thị xã Bảo Lộc nhầm triên khai
ứng dụng, phố biển các kỳ thuật chăn nuôi
mới, góp phần tăng cường hiệu quà, phát
triển ngành chăn nuôi gia súc nhò cua tinh.
Từ dự án này, Viện đã xày dựng mỏ hình
cải tạo đàn bò địa phương, cung cẳp 12 bỏ
đực có chất lượng, đạt tiêu chuẩn phối giống.
Bò đực được chăm sỏc, nuôi dường, khai
thác đúng kỹ thuật và hiệu qua truyền giong
cao; đã tạo ra 185 bẽ lai và 304 bò cái mang
thai. Hiện nay, số bò giống nảy vẫn còn tiếp
tục khai thác để tạo ra nhiều con lai nữa trong
thời gian tới. Dự án cùng cung cấp thêm cho
địa phương 5 giống cò có nâng suất vả chất
lượng làm nguồn giống trong việc trồng cò
thâm canh cho bò sau này. Bên cạnh đó, dự
án đà đào tao được 10 kỷ thuật viên, gôm
8 kỳ thuật viên trồng trọt và 2 kỳ thuật
viên chăn nuôi; đào tạo 3 nông dân nòng
cổt về các kỳ thuật chăn nuôi; tập huấn cho
172 lượt nông dân ve kỹ thuật chăn nuôi
bò lai, 155 lượt người về sàn xuất cây điều
ghép và kỷ thuật chăm sóc điêu giống mới
năng suẩt cao. Khi dự an kết thúc, can bộ kỳ
thuật vả nông dân địa phương hoan toàn có

Giống cò đã chuyến giao cho tỉnh Lảm Đồng
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triển chãn nuôi gia súc lớn cùa đìa phương,
từ 1997 đến 2008, Trung tảm đả đào tạo,
huấn luyện cho tỉnh 5 lượt cán bộ kỳ thuật
vê chăn nuôi bò sửa, gieo tinh nhàn tạo và
san xuất thức ăn xanh thô cho bò sửa.

Học viên thực tập thu tinh nhân tao bò sữa

thẻ lam chu được kỳ thuật đê tiép tục phát
triên và nhân rộng dự án tới các vùng sâu,
vùng xa và các xà trong toàn huyện.
Dự án đà có tác động làm thay đổi nhận
thức cho ngươi nóng dân vùng đỏng bào
dàn tộc thiêu số, náng cao dàn tri, góp phần
thay đổi tập quán san xuất tự cung tự cấp
chuyên sang sán xuảt hàng hóa, tạo ra san
phàm có giá trị kinh tế nhằm nâng cao đời
sông của bà con
Trong chương trinh phát triẻn kinh tể - xà
hội Tây Nguyên, Trung tám nghiên cứu và
huân luyện chăn nuôi gia súc lớn cua Viện
đà xây dựng 4 mô hmh chãn nuôi bò đực
giống lai tạo với bo cái đìa phương. Ket
thúc chương trình đà phoi được 28 con.
Bò đực giống thích nghi vả phát trièn tốt.
Xây dựng 6 mô hình trong cò thâm canh
(0,25 ha/mô hình) với các giống cỏ là
co sả lá lớn TD58 (Pamcum maximum
CV.TD58), nâng suất 15 tấn/ha/lứa và co
ruzi (Brachiarỉa ruziziensis), năng suat
14,2 tan/ha/lứa. Trong quá trinh triẻn khai,
Trung tàm cũng đă tổ chửc tập huấn, hội
thảo và tham quan cho 239 lượt người với
các nội dung như kỹ thuật quản lý đàn, lai
tạo quản lý giỏng, kỹ thuật chăm sóc nuòi
dường, kỳ thuật trồng cò, phương pháp vệ
sinh phòng bệnh và xảy dựng mô hình trình
diễn sàn xuất hạt cỏ giông tại Công ty Cò
phần sừa Lâm Đòng trong năm 2008 VỚI
quy mô 2 ha. Nhàm phục vụ mục tiêu phát

Tóm lại, lã một đơn vị nghiên cứu triển
khai đa ngành và chuyẻn sâu ở phía Nam,
trong thời gian qua, Viện Khoa học Kỷ thuật
Nòng nghiệp miền Nam đà có nhừng đóng
gop đáng kẻ trên nhiều lĩnh vực, góp phần
phát triên san xuất nóng nghiệp nói riêng
và kinh tể - xã hội nói chung cúa tinh. Đây
mạnh ứng công nghệ sinh học, nghiên cứu
phát triền sán xuất bền vững và thân thiện
VỚI môi trường, thích ứng với tình trạng
biến đôi khí hậu toàn cầu và tăng cường
chât lượng, kha năng cạnh tranh của hàng
hóa nòng san là định hướng chiến lược
nghiên cửu cua Viện trong thời gian tới.
Chắc chắn, nhiêu nội dung nghiên cưu theo
định hướng đó sè được triên khai mạnh mẽ
tại Lâm Đồng, một tỉnh cỏ nền nông nghiệp
thâm canh cao, khỏi lượng và giá trị hàng
hóa nông sàn lớn, nhưng cùng chứa nhiêu
nguy cơ tiem ân vể vệ sinh an toàn thực
phảm, suy thoái môi trường. ■
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KỸ THUẬT HẠT NH&N p h ụ c v ụ p h á t t r iể n
KINH T Í - XÃ HỘI LÃM ĐÚNG
PGS.TS. NGUYỄN NHỊ ĐIỀN
Viện trưởng Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

iếp quản Trung tâm Nghiên cửu Nguyên
tử Đà Lạt từ năm 1976, Viện Nghiên
cứu Hạt nhân là một cơ quan nghiên cứu khoa
học cua Trung ương được vinh dự đóng trên
địa bàn thành phố Đả Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Với thiết bị chính là Lò phản ứng hạt
nhân duy nhât của nước ta hiện nay, Viện
Nghiên cửu Hạt nhân đảm trách 5 nhiệm vụ
chính là:

T

+ Quản lý, vận hành an toàn và khai thác
có hiệu quả Lò phản ứng;
+ Tiến hành nghiên cửu khoa học, triẻn
khai ứng dụng các kỳ thuât hạt nhân và
đồng vị phóng xạ phục vụ phát triền kinh
tố - xã hội của đất nước;
+ Không ngừng tăng cường tiềm lực về
cơ sở vật chất kỳ thuật, nhân lực đề tránh tut
hậu, từng bước nâng cấp, đáp ứng nhu cầu
phát triên trước mất cũng như lâu dài của
ngành vả xã hội;
+ Đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động
của Viện, đồng thời hỗ trợ các cơ sớ bức
xạ trong nước đảm bảo an toàn, bảo vệ môi
trường; đóng góp vào sự chấp nhận cua xã
hội đối với khoa học - công nghệ hạt nhân,
hướng tới chương trình phát triền điện hạt
nhân và mở rộng quy mô ứng dụng kỳ thuật
hạt nhân vào đời sống kinh tế - xã hội.
Tham gia thực hiện Chiến lược ứng dụng
năng lượng Nguyên tử vì mục đích hòa bình
đến nám 2020; „

+ Mở rộng hợp tác trong và ngoài nước
để trao đồi khoa học, sản phẩm dịch vụ và
chuyển giao kỹ thuật, công nghệ hạt nhân...
Trong quá trinh hoạt động, Viện luôn
nhận được sự quan tâm, giúp đỡ cúa các cấp
lãnh đạo của tỉnh Lâm Đồng, thành phố Đà
Lạt vả các sở, ban, ngành trong tỉnh, đặc
biệt là sự hợp tác có hiệu quả với Sở KHCN
Lâm Đồng.
Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt đã trái
qua 25 năm vận hành kể từ ngày được khôi
phục vả nâng câp từ lò phản ứng TRIGA
Mark II tnrớc đây. Trong 25 năm qua, Lò
phản ứng đã có ứên 32.000 giờ hoạt động
an toàn và khai thác có hiệu quả. Nhờ Lò
phản ứng và các thiết bị công nghệ khác,
Vien Nghiên cửu Hạt nhân đà nghiên cứu
điều chế thành công khoảng 30 chùng loại
đổng vị phóng xạ và dược chất đánh dấu

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đả Lạt
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òune cho y tế củng các nganh kinh tế kỳ
i-. -ật khác. Đen nay, Viện đã cung cấp trên
3-500 Ci đồng vị phóng xạ các loại cho
23 cơ sở y học hạt nhân trong cả nước, phục
■ụ chân đoán và điều trị bệnh cho khoáng
3-00.000 bệnh nhân/năm. Viện đả xảy dựng
* á ap dụng một tồ họp khoảng 20 kỳ thuật
:hản tích khác nhau, cho phép xác định một
phạm vi rộng khoảng 70 chi tiêu nguyên tổ,
-.ợp phẩn, thành phần khác nhau của các
mầu vật: công nghiệp, nông nghiệp, địa
chất, môi trường... Mồi năm cung cấp cho
các ngành khoáng 40.000 chi tiêu phàn tích
khác nhau. Viện cũng đã nghiên cứu ứng
cang thành công công nghệ đánh dấu phóng
xạ, công nghệ dùng các đồng vi mòi trường
và nguồn kín trong công nghiệp, đặc biệt
!à công nghiệp dẩu khi, giao thông đường
thủy, đánh giá bồi lắng và ành hưởng xoi
mòn lưu vực các hồ chứa thủy điện, thủy lợi
và xói mòn đât; nghiên cứu, triên khai công
nghệ bức xạ trong bào quan thực phẩm, khư
trùng dụng cụ y tể và biên tinh vật liệu, chế
tạo nhiều chể phẩm từ các nguồn nguyên
liệu tự nhiên, thân thiện mỏi trường phục
vụ nông nghiệp, y tổ và bão vệ môi trường;
sứ dụng bức xạ gamma gây kích thích, đột
biến kểt hợp nuôi cấy In vitro tạo giống cây
ưồng mới; triển khai công nghệ nuôi trồng
nảm dược liệu, thực phàm và bảo tồn nguồn
gen thực vặt quý hiếm; phát triển thành
công các phương pháp định liều lượng và
kiêm soát an toàn bức xạ. Viện được Bộ
KHCN ủy quyền tiến hành các dịch vụ kỷ
thuật về an toàn bức xạ; trạm quan trắc môi
trường ở Đà Lạt và thành phố Hổ Chí Minh
do Viện quản lý được Bộ K.HCN, Bộ Tài
nguyên và Môi trường công nhận là trạm
chuyên đề thuộc Mạng lưới quan trấc mòi
trường quốc gia. Viện cũng thiểt kế, chế
tạo và bảo trì thiết bị điện tử để hồ trợ các
ngành sứ dụng đồng vị phóng xạ. Viện là
một cơ sờ tham gia đào tạo cán bộ chuyên
ngành vật lý lý thuyết, vật lý hạt nhân, hóa,
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sinh phóng xạ, hóa vô cơ, hóa phản tích và
an toàn bức x ạ...
Ý thức được vinh dự và trách nhiệm đứng
chân trên địa bản Đả Lạt, Viện Nghiên cữu
Hat nhân thực sự coi việc tham gia nghiên
cứu và triển khai tiến bộ KHCN phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội cúa địa phương
là một bộ phận hửu cơ, thường xuyên trong
nhiệm vụ chinh trị của mình và luôn có
ý thức tăng cường tính sẵn sàng đáp ứng
trước yêu cầu của tinh. Trong quá trinh hoạt
động, bằng kmh phí sự nghiệp khoa học,
Viện đà thực hiện nhiều đê tài, dự an thuộc
các chương trinh cấp Nhà nước, cấp Bộ và
cấp Viện liên quan đèn phục vụ nhu câu của
tinh như nghiên cứu, sản xuất vả cung cấp
các chất đồng vị phóng xạ cho khoa Y học
Hạt nhân cùa Bệnh viện tinh; nghiên cứu
xác định hàm lượng iốt có trong thành phần
thức ăn của dân chủng vùng Đầm Ròn, Lạc
Dương; nghiên cửu va sản xuẩt chế phẩm
tăng trưởng thực vật T&D và chế phàm trị
nấm bệnh OLICIDE phục vụ nông nghiệp;
ứng dụng kỷ thuật phân tích hạt nhân để
xác định thành phần vi lượng trong khâu
phần thức ăn của bò sữa và gà công nghiệp;
nghiên cứu xác định thành phần các nguyên
tố đẩt hiếm trong cây chè; nghiên cửu phân
tich chất lượng nước sinh hoạt của một số
vùng trong tinh; triển khai kỷ thuật sơn phú
bề mặt bằng tia cực tím phục vụ cho các sản
phẩm in ấn; nghiên cửu tạo ra các chế phẩm
phục vụ nông nghiệp; các hoạt động theo
dõi và nghiên cứu phóng xạ môi trường và
ô nhiễm môi trường khu vực Đả L ạt...
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa
VIII về định hướng chiến lược phát triển
khoa học - công nghệ, Viện Nghiên cứu
Hạt nhàn và UBND tinh Lâm Đồng đã ký
kết văn bản hợp tác nhầm đẩy mạnh công
tác nghiên cứu phục vụ phát triền kinh tế xã hội của tinh nhà. Thông qua sự quản lý
trực tiểp của Sở KHCN, trong giai đoạn từ

30 nám hoạt đọng Khoa học Công nghệ Lâm Đồng

78

+ Đề tài “Điều tra ô nhiễm nước hồ Xuân
Hương và đề xuất các giải pháp khắc phục "
(2004 - 2005)
Nhu vậy, việc triển khai thực hiện Nghị
quyết Trung uơng 2 (khóa VIII) và Nghị
quyết 9/NQ-TU của Tỉnh ủy (khóa VI) đã
tạo ra bước phát triẻn nhảy vọt trong sự
đóng góp của Viện Nghiên cứu Hạt nhân
vảo chương trình KHCN cúa tinh. Một sổ
kết quả tiêu biêu có thể nêu ra như sau:
Sản xuất I -131

1998 - 2008, Viện Nghiên cứu Hạt nhân đả
tham gia thực hiện 12 đè tải, dự án sản xuất
thử nghiệm với tổng kinh phí là 1.330 triệu
đồng (trong đỏ có 8 đề tài nghiên cứu vả
4 dụ án sản xuất thử nghiệm có thu hồi kinh
phí) gồm:
+ 3 đề tài “Dùng kỹ thuật đằng vị tự nhiên
và nhản tạo xác định tốc độ bồi lấp các công
trình thủy trẽn địa bàn tinh ” (1998 - 2000)
+ Đe tài “Chuyển giao quy trình công
nghệ nuôi trồng nấm Linh chi trên địa bàn
tỉnh” (1999) và triển khai dự án sản xuất
thử nghiệm (2001 - 2002)
+ Đẻ tài ‘"Xây dựng quy trình chế biến
thức ăn gia súc, phản bón sinh hóa hừu cơ,
giả thể nuôi tròng cây cảnh bằng phương
pháp lên men sinh học từ các phế thải nông
nghiệp như bã mỉa, vỏ cà p h ê ” (2003)
và ữiển khai dự án sản xuất thử nghiệm
(2004 - 2005)
+ Đẻ tài “Nghiên cứu sàn xuất vật liệu
polyme trương nước đe ứng dụng trên một
so diện tích cây trồng vùng khô hạn của
tỉnh ” (2003 - 2004) và dự án sàn xuất thử
nghiệm (2006 - 2008)
+ Dự án sản xuất thử nghiệm “Nghiên
cứu xây dựng quy trình sản xuất cây giong
hoa địa lan ” (2005 - 2007)
+ Đê tải “Nghiên cứu hiện tượng sai hình
nhiễm sắc thế đối với một sổ dân cư thuộc
huyện Lảm Hà ” (2000)

- Nghiên cứu, đánh giá tốc độ bồi lấp lòng
hồ thủy điện, thuy lợi: Tuyền Lam, Đạ Tẻh,
Đa Hàm, tây Di Linh, Pró, Chiến Thắng, Đa
Nhím và ảnh hường của quá trình xói mòn
vùng lưu vực các hồ bằng kỷ thuật đồng vị
mòi trường, đề xuất giải pháp giảm thiểu
bồi lang, tăng tuòi thọ các còng trình thủy;
- Nghiên cứu, ứng dụng quy trình nuôi
hồng, sán xuất nấm Linh chi phục vụ
phát triển nguồn dược liệu quý của tình
Lâm Đồng;
- Xảy dựng quy trình sản xuẩt nấm Mở,
nấm Linh Chi và chuyên giao sản xuất ở
quy mô hộ gia đình;
- Hoàn thiện quy trinh chế biến thức ãn
gia súc và phân bón sinh hóa hữu cơ bằng
phương pháp lẻn men sinh học các phế thải
nông nghiệp;
- Nghiên cứu sản xuất giá thể tổng hợp
phục vụ trổng hoa lan và các loài cáy canh
có giá trị kinh tế ở Lâm Đồng;

Đo độ tập trung tuyến giáp bảna 1-131
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- Nghiên cứu chẻ tạo vật liệu polyme giữ
nước bàng kỹ thuật biến tinh bức xạ gamma
và sản xuất thử nghiệm, ứng dụng trên một
sổ cây trồng vũng khô hạn Lâm Đồng;
- Nghiên cửu chế tạo các chế phấm kích
thích tâng trưởng và phòng trừ nấm bệnh
thực vật, xử lý nước thải;
- ứ n g dụng các tiến bộ công nghệ sinh
học đê nhân nhanh giống hoa địa lan sạch
bệnh tại Lâm Đồng;
- Đánh giá chất lượng nước, đất, không
khí vả giám sát phông phóng xạ trên địa
bàn tinh;
- Kiêm nghiệm dư lượng thuốc bào vệ
thực vật và kim loại nặng trong nông sàn,
thực phẩm phục vụ cho chương trinh sản
xuất, tiêu thụ và xuất khẩu rau an toàn;
- Cung ứng đồng vị phóng xạ cho khoa
Y học Hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa tinh
với lượng khoảng 10 Ci/nám, phục vụ chẩn
đoán và điều trị cho khoáng 10.000 bệnh
nhân/năm;
- Đo, quản lý an toàn bức xạ cho nhân
viên bức xạ, kiếm định chất lượng máy
X-quang, tập huấn vả kiểm soát an toàn bức
xạ ở các cơ sờ X-quang y tế trong tinh;

Sản phẩm đồng vị và dược chắt phóng xạ
do Viện Nghiên cứu Hạt nhân sản xuất
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- Tham gia các Hội đồng thâm định còng
nghệ, đảnh giá tác động môi trường, phàn
biện và đánh giá thuyết minh, nghiệm thu
các dự án phát triẻn, đề tài nghiên cửu cẩp
tinh; tham gia các sinh hoạt học thuật, báo
cáo chuyên đề về KHCN.
Trong những năm tới, tập thể các cán bộ
khoa học và kỹ thuật của Viện Nghiên cứu
Hạt nhân sè tiếp tục phấn đấu phát huy khả
năng và tâm huyết, mở rộng sự hợp tác, sử
dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đóng góp hừu
hiệu và có chát lượng hơn vào các chương
trinh KHCN, phát triển kinh tế - xà hội và
đào tạo nguồn nhân lực của đát nước nói
chung và của Lâm Đồng nói riêng. Trước
mất, Viện sê tham gia vào dự án xây dựng
Trung tâm khu vực về y học Hạt nhân và xạ
trị phục vụ chân đoán, điều tn bệnh bang các
kỷ thuật Hạt nhan; dự án xây dựng Trung
tâm phân tích vả kiểm định tại Viện Nghiên
cứu Hat nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế phục
vụ cho các nhiệm vụ của địa phương, khu
vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung
trong công tác phân tích - kiêm nghiệm kiểm định nông sản, hảng hóa xuất nhập
khẩu, đám bão vệ sinh an toàn thực phẩm
và bảo vệ môi trường... ■

Sản phầm đồng vị phóng xa đạt cúp vàng
tại cãc hội chợ KHCN nảm 2005 và 2007
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VIỀN SINH HỌC TAY NGUYỈN hà nghiền cưu cúng nghỉ sinh HQC
PHỤC VỤ LÃIVI ĐÚNG
T S . LÊ T H Ị C H Â U

Viện trưởng Viện Sinh học Tây Nguyên

^ 7'iện Sinh học Tây Nguyên là một
V đơn vị nghiên cứu khoa học trực
thuộc Viện KHCN Việt Nam đóng trên
địa bàn vùng Tây Nguyên. Tiền thân cùa
Viện Sinh học Tây Nguyên là Trung tâm
Nghiên cứu khoa học tại Đà Lạt được thành
lập ngày 20/9/1978 theo Quyết định số
496/VKH-TCCB của Viện Khoa học Việt
Nam và được đặt trong cơ cẩu tố chức của
Phân viện Khoa học Việt Nam tại thành phổ
Hồ Chí Minh. Qua nhiều lẩn thay đổi về tố
chức bộ máy và tên gọi, ngày 20/02/2008,
Chù tịch Viện KHCN việt Nam ra Quyết
định số 211/QĐ-KHCNVN tỏ chức lại Viện
Sinh học Tây Nguyên trực thuộc Viện KHCN
Việt Nam.

dụng cõng nghệ cấy ghép hợp tử trong
chăn nuôi trâu, bò, nhóm cản bộ tham gia
đề tài đã vượt qua vô vàn khó khăn, gian
khồ để tiến hành thí nghiệm tại các cơ sở
chăn nuôi ưâu, bò ở hai tỉnh Lâm Đồng và
Khánh Hoa. Két quả là con bê hợp từ đầu
tiên của Việt Nam đà ra đời tại Nông trường
bò sửa Phi Vàng, tạo cơ sở đê ngành nông
nghiệp tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công
nghệ tiên tiển nảy trong chăn nuôi trâu, bò
và một số động vật khác ở nước ta.
Kể thừa các kết quá của chương trình
khoa học kỳ thuật trọng điểm cấp nhà nước
48 c điều tra vùng Tây Nguyên, Viện đà
triên khai thành công một số để tài như
thuần dưỡng nai ở Đà Lạt, qua đó khẳng
định nai hoàn toàn thích ứng với điều kiện
nuôi nhốt ở Đà Lạt, mở ra triển vọng phát
triển nghề nuôi nai ở thành phố Đà Lạt và
tỉnh Lâm Đồng đe phục vụ du lịch.

Là một đơn vị nhò, duy nhất của Viện
Khoa học Việt Nam ở vùng Tây Nguyên,
Viện gặp nhiều biến động về phương
hướng nghiên cứu do thay đổi về tổ chức
cán bộ, cơ sở vật chất trang thiết bị nghèo
nàn, lực lượng cán bộ khoa học quá thiểu
(nhất là các nhà khoa học đầu đàn)... Tuy
nhiên, trong 30 năm qua, Viện Sinh học
Tây Nguyên đă chủ tri và tham gia trên
60 đề tài khoa học từ cấp cơ sở đến cấp nhà
nưởc, đã có các đóng góp nhất định vào sự
phát triển KHCN và kinh tế - xã hội ở địa
phương Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói
chung. Các kết quả nghiên cứu nối bật cụ
thể là:

Đề tài sử dụng nấm men để chế biến rượu
vang trái cây đã xây dựng được quy trình
và tiến hành sản xuất thừ nghiệm các loại
rượu vang dâu tẳm, vang nho và vang hồng.

Trong 5 - 6 năm triền khai để tài ứng

Đe tài ứng dụng các sán phẩm từ dầu

Đe tài sử dụng vi khuẩn ỉactic đế ủ chua
thức ăn cho bò sữa đà khẳng định được hiệu
quà kinh tế và giúp Nòng trường bò sữa Phi
Vàng giải quyết tình trang thiểu thức ăn
cho đàn bò sữa vào mùa khò trong nhiều
năm liền.
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thông và colophan đả hoan thiện quy trình
san xuất terpinhydrat, terpineol, chất chống
thấm bitum, dầu bóng...

thưc vật quỷ hiếm đà lập được ngân hảng
gen In vitro của 3 giống cây thuốc, 3 giống
cầy ăn củ và 59 giống cây hoa.

Đà tiến hành nghiên cứu tong hợp một
so chế phẩm từ dầu thông nham phục vụ
các ngành công nghiệp hương liệu, dược và
hóa chất.

Đẻ tài nhanh cấp nhà nước nghiên cứu
áp dụng công nghệ phôi vô tính, hạt nhản
tạo trong nhân nhanh cáy hoa Lylỉ và Hồng
môn đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Đề tài
đã góp phân chủ động được nguon giống,
đáp ứng nhu cẩu trồng hoa của người nông
dân và giảm giá thành cây Ễ 3ng.

Được sự phối họp của Ban Khoa học Kỳ
thuật tinh Gia Lai - Kon Tuin, Viện đã triển
khai có kết quà đề tài trồng thử nghiệm cày
Thanh hao hoa vàng ở vùng Tày Nguyên
nhằm thăm dò khả năng phát triển giống cây
này trên diện rộng để sản xuất thuốc chừa
bệnh sốt rét. Đề tài này nằm ứong chương
trinh khoa học nhà nước nghiên cửu toàn
diện về cây Thanh hao hoa vàng do Bộ Y tể
và Viện Khoa học Việt Nam đồng chủ trì.
Chương trình này đà được Nhà nước tặng
Giái thưởng Hồ Chí Minh trong khoa học
kỳ thuật.
Đe tài xảy dựng bộ sưu tập các loài lan
Orchidaceae của tinh Lảm Đong và vùng
Táy Nguyên năm trong phương hướng
lâu dài là xây dựng ở Viện Sinh học Tây
Nguyên một trung tâm nghiên cứu về lan
của Việt Nam. Hiện nay, có gần 260 loài
lan đang được lưu giữ tại Viện Sinh học
Tây Nguyên. Trong đó, 185 loài đã được
định tên khoa học, có 3 loài mới công bố và
37 loài đặc hừu quý hiếm của Việt Nam.
Ngoài ra, đề tài cũng đã đi sâu nghiên cứu
một số chi như Thanh đạm, Địa lan, Lan
hài.
Viện đà xây dựng được vườn cây lá kim
đặc hừu quý hiếm thuộc bộ thông của Lăm
Đồng và Táy Nguyên gồm 12 loài, trong đó
có nhiều loài đặc hừu quý hiếm như thông
Năm lá, Bách xanh, Pơmu, Đinh tùng,
Thông nàng, Thông đỏ...; xây dựng được
vườn cây thuốc nam gồm 49 loài thuộc
29 họ khac nhau.
Đề tài bảo quản và phát triển nguồn gen

Đồ tái kỹ thuật nuôi cấy lớp mòng tế
bào và hệ thống nuôi cấy Bioreactor trong
nhản giong nhanh cày hoa Thu hải đường,
nghiệm thu đạt loai xuất sấc, đà góp phần
tạo ra cây giống với số lucmg’lón trong thời
gian ngấn.
Sản xuất thử nghiêm thành còng chế
phàm Biologỉcal Mineral Water tại thành
phổ Đà Lạt và thử nghiệm có kết quả trong
chăn nuôi và trồng trọt.
Đề tài nghiên cứu khu hệ vi sinh vật đất
trổng trọt đà phân lập được một số chủng vi
sinh vật từ đất trồng rau vùng Đà Lạt.
Đe tài sưu tấm bộ tiêu bản nấm lóm vùng
Đà Lạt - Lâm Đong đã sưu tam vả định tên
trên 230 loài nam lớn khac nhau, xây dựng
được quy trinh nuôi trồng một số loài nấm
ăn như Pleurotus eryngii, Bunashimeji. Bộ
sưu tầm này đang được lưu giữ tai Bảo tàng
Sinh học của Viện Sinh học Tây Nguyên.
Đề tài nghiên cứu phát triển cây thông đỏ
ĩaxus wallichiana ở Lâm Đồng làm nguyên
liệu sản xuất thuốc chữa ung thư đã tiến hành
phân lập các họp chất có hoạt tính kháng
ung thư, khảo sát sự biến động hàm lượng
hai họp chất chính lả 10 - deacetylbaccatin
III và 19 - hydroxybaccatin III trong lá cây
Thông đỏ mọc tự nhiên và đã phân lập được
một sổ chất có hoạt tính.
Ngoài ra, Viện đã tiến hành nghiên cứu
chiết tách các hoạt chất sinh học của cây
Dứa bà mép vàng, Sau sau, Cám lợn, Sen,
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Nghệ vàng, Náng hoa trang, Thồm lồm
gai, Nghề ổm, c ỏ lảo, một số loài thuộc
chi Polygonum vả một số loài thuộc họ
Asteraceae thu hái ờ Làm Đồng. Trong đó
có một số cáy đặc hữu của vùng Làm Đồng
như cây Dứa bà mép vàng, Thông đó.
Đê tài xảy dựng bộ tiêu bàn xương các
loài bò sát đã xây dựng được 43 mầu lường
thê bò sát của 32 loài. Bộ tiêu bán xương
này đang được lưu giừ tại Bảo tảng Sinh
học của Viện Sinh học Tây Nguyên.
Đe tài nghiên cứu khá năng thích nghi
của nhím trong điêu kiện nuôi nhỏt tại Đà
Lạt cho thấy nhím hoàn toàn có khả năng
nuôi nhốt tại Đả Lạt và là đối tượng động
vật nuôi đem lại hiệu quá kinh tể cao.
Ngoải những kểt quả nêu trên, Viện còn
có hơn 130 công trinh nghiên cứu khoa học
đảng trên các tạp chi trong và ngoài nước,
trong đố có trên 40 công trinh đãng trên các
tạp chí quổc tế.
Tham gia đảo tạo đại học và sau đại học
cũng là một mảng hoạt động của đơn vị.
Hảng năm, Viện đã tiếp nhận nhiều sinh
viên tù các trường đại học trong và ngoài
tinh đển tham quan, học tập, thực tập giáo
trình, làm luận văn tổt nghiệp đại học, cao
học. Công tác này cùng đà từng bước khẳng
định sự trưởng thành của Viện Sinh học
Tây Nguyên.
Hoạt động của Bảo tàng
Bộ phận Bảo tàng động vật Tây Nguyên
được xây dựng và hình thành từ nãm 1990.
Ngày 18/4/2002, Viện Sinh học nhiệt đới
ra Quyết định số 16/QĐ-SHNĐ thành lập
phòng Bảo tàng.
Bảo tàng sinh học có khu trưng bày trong
nhà VỚI 7 phòng trưng bảy và 6 phòng lưu
trữ gồm 195 mẫu xương của 45 loài động
vật, 386 mầu thú của 58 loài, 245 mầu chim
của 95 loài, 43 mầu lường thê bò sát của
32 loài, hơn 300 mầu của các loài côn trùng

thuộc 10 bộ côn trùng. Trong 58 loài thú đâ
được định tên và trưng bày có 38 loài thuộc
diện quý hiếm đả được công bố trong sách
đỏ Việt Nam. Một số mẫu thú quý hiếm cùa
Việt Nam duy nhất chi có ớ đày như c ầy
Giông sọc, Sóc bay sao, Hoẵng bạch tạng,
Sóc đỏ que, Báo lửa xám.
Khu trưng bày ngoài trời là vườn lan,
vườn cây thuốc, vườn cây lá kim giới thiệu
nhùng loài thực vật quý hiếm vốn chi có
ở Lâm Đồng và Tây Nguyên. Bộ sưu tập
hơn 1.000 chậu địa lan trong và ngoài nước,
khoáng 1.300 giò, chậu, bảng phong lan các
loại, mồi loại có nhửng nét đặc trưng riêng
cho từng khu vực vùng miền. Đây còn lả
nơi tạo giống và giữ gìn nguỏn gen cúa gan
260 loài lan rừng, ữong đó có nhiều loài đặc
trưng đặc hữu cho vũng Lâm Đồng như các
loài lan hài.
***

Tóm lại, trong 30 nám xây dựng vả phát
triền, Viện Sinh học Tây Nguyên đà tưng
bước trưởng thành. Nhửng kết quá đạt được
của Viện, đặc biệt là các kết quả trong những
năm đầu của thập niên 90 từng là niềm tự
hao của Viện Sinh học Tây Nguyên, được
các đoàn khách trong và ngoài nước đến
thăm đảnh gia cao. Viện cùng đà thực hiện
được trach nhiệm to lớn của minh là đóng
góp vào sự phát triển chung cùa KHCN đất
nước và trực tiếp góp phần vào sự phát triển
của tinh Lâm Đồng.
Đê đạt được nhừng thành tựu này, Viện
Sinh học Tày Nguyên đã được sự quan tâm
chi đạo và đầu tư cùa Viện KHCN Việt Nam,
Viện Sinh học nhiệt đới, các Viện trong Viện
KHCN Việt Nam, các trường đại học và cơ
quan quán lý Trung ương, tinh Lâm Đồng
và thảnh phố Đà Lạt. Những thành tựu này
ghi nhận đóng góp của các thế hệ lãnh đạo
và cán bộ công nhan viên của Viện Sinh học
Tây Nguyên qua các thời kỳ. ■
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MỘT sd DÚNG GÓP CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC TRONG NGHIÊN CÜU
VÀ ÚNG DỤNG CONG NGHẸ SINH HỌC TẠI LÂM DÕNG
P G S .T S . LÊ X U Â N TH Á M

Phó giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tính Lâm Đồng

ột trong những dấu ấn lịch sử của
công nghệ sinh học ở Làm Đồng:
ông Nguyễn Hậu Tài - người phụ trách
đau tiên của Ban Khoa học và Kỳ thuật tỉnh,
đưa công nghệ nẩm từ trước 1975, cụ thê
lá nấm Shiitake Lentinula edodes, nâm mèo
Auricularia spp., nấm bào ngư Pỉeurotus
spp. vào khởi phát ở Đà Lạt.

M

PGS.TS. Phạm Bá Phong - nguyên Phó
hiệu trưởng Đại học Đà Lạt, Giám đốc Sờ
Khoa học, Công nghệ và Môi trường tinh
Lâm Đồng, hiện nay là Hiệu trưởng Đại học
Yersin Đà Lạt, chuyên gia di truyền học, đà
góp phẩn tạo nên nhiều thế hệ các nhà sinh
học của Đà Lạt - Lâm Đồng thông qua các
chương trinh, đề tài vể công nghệ sinh học:
PGS.TS. Lê Bá Dũng (nay là Hiệu trưởng
Đại học Đà Lạt) với nhùng nghiên cứu về
tài nguyên và công nghệ sinh khỏi nấm ở
Tây Nguyên, cùng với PGS.TS. Lê Xuân
Thám giúp hỗ trợ đào tạo nử TS. Võ Thị
Phương Khanh (Đại học Tây Nguyên) với

công nghệ lai tao chọn dòng nấm Shiitake
Lentinula edodes tai Đa Lạt ừong khoáng
1995 -2001.
Sự phát triển rõ nét nhất, thể hiện nhùng
bàn sắc và tinh tiên phong của còng nghệ
sinh học Đà Lạt, Lảm Đồng trong hơn
30 nám qua có thể khai quát theo nhừng
lĩnh vực sau:
1. Công nghệ sinh học tế bảo - mô
thưc vât
•

•

v ề thực chất lĩnh vực này ở Lâm Đồng
nổi bật là sự phát triển ứng dụng các công
nghệ nuôi cấy ỉn vitro mô - tế bào, tạo phôi
thực vật trên nhiều nhóm cây trồng chù
lực. Ngay từ những nảm đầu thống nhâl đât
nước (1976 - 1978), công nghệ sinh học cây
khoai tây Solanum tuberosum đã được
PGS.TS. Nguyễn Văn Uyền (nguyên Viện trướng
Viện Sinh học nhiệt đới), TS. Phan Xuân
Thanh và các cộng sự đưa vào trien khai
rộng rãi, và nhiêu thành cõng của họ dã gân

Cõng nghệ nấm Shiitake những nảm 1979 - 1980 tai Đà Lạt

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lẳm Đồng

liền với Đà Lạt - Lâm Đồng mà ngày đó Đại
tướng Võ Nguyên Giáp từng thăm, rất tâm
đắc và đánh giá cao. Các công nghệ nuôi
cấy tiếp nhận từ Hoa Kỳ, Hungary và Liên
bang Xô viết (cũ) như vi cat (microcutting),
tạo cụm chồi (multishooting và protocorm),
tạo phôi vô tính (somatic embryogenesis),
tế bào đon (single cell) và kế cả dung hợp
protoplast, lát cắt mô, lớp tế bào... đã được
triên khai rất sớm ở Đà Lạt. Nhừng cơ sở
thi nghiệm đầu tiên nảy đã trở thành yếu
tố quan trọng xây dựng nên các phòng thi
nghiệm, trạm trại của Liên hiệp Khoa học
Sàn xuất Đà Lạt và Trung tâm Kỷ thuật
Nông nghiệp... tại Đà Lạt.
TS. Hà Ngọc Mai từ Đại học Paris 7,
Cộng hòa Pháp ngay từ 1979 đã đưa công
nghệ nuôi cấy In vitro cây cà phẻ Arabica,
Robusta và các loài Lan (Orchids), và nhất
là Địa lan Cymbidium spp. vào Đà Lạt Lâm Đồng khá thành công. Giám đốc Sở
KHCN, Trương Trổ - nguyên là Trưởng ban
quản lý Khoa học - Kỳ thuật thảnh phổ Đà
Lạt, kiêm Giám đổc Liên hiệp Khoa học
Sản xuẩt Đà Lạt, cùng cộng sự nhiẻu năm
đã kể thừa và phát triển áp dụng thực tiền
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các công nghệ hoa địa lan, góp phần cùng
nhiều doanh nghiệp như HHB, Langbiang
Farm, Rừng Hoa... đưa thương hiệu Địa
lan Cymbidium Đả Lạt thành sản phẩm nồi
tiếng trong và ngoài nước. Các dự án và đề
tài về nhân giống, chọn dòng sạch bệnh, giá
thể, quang tự dưỡng... đã từng bước đưa
công nghệ hoa Địa lan Đả Lạt lên tầm mức
mới VỚI hiệu quả kinh tế cao.
TS. Nguyễn Tiến Thịnh (Phó trưởng
phòng Công nghệ sinh học, Viện Nghiên
cứu Hạt nhân Đà Lạt) trưởng thành từ
công nghệ sinh học thực vặt ở Đà Lạt kết
hợp kỳ thuật hạt nhân, đâ bảo vệ thành
công luận án TS tại Đại học Kobe, Nhật
Bản (1997) về nuôi cấy mô và bảo tồn
đỏng lạnh các nguồn gene thực vật (Plant
Cryopreservation) chuối, mía, khoai sọ...
Mới đây, ỏng đà thảnh công trong việc gây
tạo, chọn lọc nhiều đột biến ngay trong hệ
nuôi cẩy In vitro với cây hoa “Forget me
not” (.Broxvalỉia americana).
TS. Dương Tấn Nhựt (Phó Viện trưởng
Viện Sinh học Tây Nguyên), thu được
nhiều kết quả trong nuôi cấy các loai hoa

Gảy tao vá chọn đột biến hoa “Forget me not” In vitro Đà Lạt

cúc, lyli, S a l e m , hồng môn, hoa hồng,... và
đặc biệt ứng dụng hệ chiốu sáng đơn Sắc
của công nghệ đèn LED vào luận án tại Đại
học Kagawa, Nhật Bản (2002). Mới đây
anh đà đạt được nhiều kết quả mới về công
nghệ sinh khối sâm K5 Panax vietnamensis,

thông đỏ Taxus wallichiana, công nghệ
phôi vô tính các loài Hồ điệp (Phalaenopsis
spp.),... mở ra hướng công nghệ tạo giông
chù động và sinh khối chất lượng cao với
những công trinh phong phú cùng những để
tài tiềm năng lớn của anh.

Phần II: KHCN phục vụ phát triền kinh tế - xã hội địa phương

TS. Nguyền Văn Kết (Trưởng khoa Nông
Lâm, Đại học Đà Lạt) vần miệt mài cùng
các lớp học trò triển khai khá thành công
nuôi cấy các loài Lan rừng Cát Tiên - Lâm
Đồng - Đồng Nai, và đặc biệt lả đưa tưng
bước công nghệ nuôi cấy mô hiện đại với
các hệ thống Bioreactor vào thực tiễn nhản
giống, xuất phát từ luận án TS tại Đại học
Chungbuk, Hàn Quổc (2005).
TS. Phạm Xuân Tùng (Phó Viện trướng
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền
Nam - Giám đổc Trung tâm Khoai tây, Rau
và Hoa Đà Lạt) đà phát triển công nghệ tạo
giống khoai tây kết hợp nuôi cáy In vitro
(cú bi vả siêu bi - microtuber) với công
nghệ gieo hạt. Hiện nay ông cùng các cộng
sự tiếp tục triển khai kết quá công nghệ
lai tạo và chọn lọc các dòng hoa quý: cúc,
đồng tiền, cẩm chướng... có giá trị thưorng
mại cao.
Có thể nói công nghệ sinh học rau - hoa
Đả Lạt, Lảm Đồng ghi nhận sự đóng góp
tích cực với tỷ trọng rất lớn của các kỳ thuật
nuôi cấy In vitro ứng dụng trong sán xuất
nông nghiệp công nghệ cao ở Làm Đồng
của các cơ sở khoa học, trường đại học,
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trung cấp, nông lâm ngh ịp và đậc biệt la
các doanh nghiệp trong hơn 30 năm qua,
trên hẩu hết các nhóm cày trồng chủ yếu:
đổi mới giống và nhân nhanh cà phê, chè,
dâu tăm, chuối Laba, các loại hoa - lan, cây
dược liệu, cây rừng... Đây là nhùng dấu ấn
của một thời gian khó và thành công, của
kế thửa và phát triền, là đặc thù hay chính
là lợi thế so sánh đẩy tiềm nàng cho chúng
ta đẩy mạnh chuyển hóa vào nông nghiệp
công nghệ cao trong thời kỳ mới của thể kỷ
21. Không có địa phương nào ở Việt Nam
mà mức phổ biến của các công nghệ nuôi
cay In vitro lại phong phủ và đạt trinh độ
cao như ở Đà Lạt - Lâm Đồng: gần 50 cơ sở
của nhả nước, tư nhân các phòng nuôi cấy
mô và vi nhân giống. Với chiến lược Bảo
tồn đa dạng sinh học, với các Vườn quốc
gia Bidoup - Núi Bà và Cát Tiên và độ che
phù rừng > 60% thì nguồn tài nguyên gene
vô giá của Đà Lạt - Lâm Đồng (> 2.000 loài
thực vật, > 300 loài động vật và ~1.000 loài
nấm ...) cùng với ưu thế khí hậu lý tường và
lực lượng KHCN có tính kế thừa liên tục
chinh lả chìa khóa và là nguồn năng lực nội
sinh vô tận cho tương lai.
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Hiện nay, các còng nghệ mới có thê triền
khai sàn xuất công nghiệp như: công nghệ
thủy canh, công nghệ giả thể tồng hợp,
công nghẹ tự động hóa chiếu sáng và điều
tiết dinh dường, công nghệ chẩn đoản xét
nghiệm phân tử (ELISA, PCR...), công
nghệ gây tạo đột biến, công nghệ chuyền
gene,... đà và đang được khảo nghiệm,
đẩu tư (Đại học Đả Lạt, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Doanh nghiệp tư
nhan Baonong Biotech...) hứa hẹn một thời
kỳ tâng tốc, đột phá vả tich họp cho nông
ngb ệp công nghệ cao và là tiền để cho công
nghệ vả công nghiệp sinh học ờ Đà Lạt,
Lam Đỏng.

tưởng và nghiên cứu về công nghệ sinh học,
kỳ thuật hạt nhân tại Đà Lạt.

cứu Hạt nhân Đà Lạt đưa đến nhiều
thảnh công của các nhà khoa học chọn
tạo giống nông nghiệp ở các địa phưomg
khác: TS. Đỗ Khắc Thịnh (Viện Khoa
học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam)
đâ chọn lọc tạo được giống lúa đột biến
VN-95-20; nhiều nhà khoa học khác đã
chiếu xạ kết hợp nuôi cấy bao phấn lúa
đang chọn tạo ra các giống đột biến chất
lượng cao, xử lý chiếu xạ giống lúa ST, lúa
T ám ..., chọn lọc và lai phức hợp tạo các
đòng đột biến hạt dải và lức đỏ giàu sắt,...

3.
Công nghệ sinh học - vi sinh ứng
dụng trong nông nghiệp - y dược

Công nghệ xử lý vi sinh bằng bức xạ trong
bảo quản lương thực, thực phâm, tiệt trùng
vat tư, vật phẩm y dược được khởi nguồn
từ đầu thập niên 1980 với thiết bị chiếu xạ
60Co của Viện Nghiên cửu Hạt nhân Đa Lạt
làm tiền đề KHCN hoàn chinh cho việc
triên khai quy mò công nghiệp, cần nhấn
mạnh ứong thập niên 80 - 90, nhóm
TS.Trần Tích Cành, CN. Bùi Thị Yến từ Liên
bang Xô viết (cũ) cùng cộng sự đâ tạo dựng
cơ sở KHCN vi sinh phóng xạ và ứng dụng
từ Đà Lạt, Lam Đồng cho thành công ngày
nay cua Trung tâm Vinagamma Tp. Hồ Chí
2.
Công nghệ sinh học kết họp kỹ thuật Minh (đạt doanh thu > 1 triệu USD/nãm),
và nhiều còng ty cổ phần và tư nhàn hiện
hạt nhân
đang sử dụng công nghệ này vào công nghệ
Kẽt họp kỹ thuật hạt nhân và còng nghệ
sau thu hoạch và y dược.
sinh học là tiền đề đặc sắc ở Viện Nghiên

ử n g dụng công nghệ phân cắt phóng
xạ Polysaccharides và nghiên cứu trên
hệ nuôi cấy In vỉtro các loài rau - hoa từ
các nhà khoa học ở Đà Lạt, TS. Lè Quang
Luân (Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt)
đà phát triên bảo vệ luận án tại Đại học
Tokyo, Nhật Bản (2005) và hiện đang chủ
trì đề tài của Bộ KHCN (2006 - 2012) về
gây tạo và chọn giống hoa Lan Cymbidium
vả Paphĩopedỉlum spp. Đà Lạt. Nội dung cơ
bản của luận án và đề tài này kế thừa các ý

Đã có những kết quá đáng kế với nhiều
nhà khoa học nử nổi bật của Đà Lạt:
TS. Nguyễn Thị Quáng Hoa (Đại học Đà
Lạt) một nhả nghiên cửu còn trùng, đã kết
họp kỳ thuật hạt nhân thành công trong công
nghệ tiệt sinh sâu tơ Plutella xylospora hại
rau ở Đà Lạt (2002), góp phần vào công
tác bảo vệ thực vật. TS. Lê Thị Châu (Viện
trưởng Viện Sinh học Tây Nguyên) đâ đi
sâu nghiên cứu vi sinh công nghiệp, vi sinh
đất nông nghiệp Lâm Đồng, nhất là nhóm
Azotobacter spp. cố định đạm (2003).
Các công nghệ lên men sinh khối sản xuất
thức ăn gia súc, sán xuất BT (Bacillus
thuringiensis), chế phẩm Trỉchoderma spp.,
ủ xạ khuẩn Actinomyces spp.,... cùng đang
được đầu tư các kỳ thuạt cải tiến mới, các
hệ fermentor có quy mô sản xuất chế phẩm
báo vệ thực vật, cơ chất giá thể ươm cây,
phàn bón sinh học...
Lĩnh vực công nghệ vi sinh học y dược

Phần II: KHCN phục vụ phát triến kỉnh té - xã hội địa phương

cùng nổi bật với nhùng nhà khoa học
trưởng thành từ Đà Lạt: PGS.TS. Lê Văn
Hiệp, Viện trưởng Viện Vacxin Đà Lạt (hiện
là thành Công ty Vacxin Pasteur Đà Lạt),
nay là Viện trưởng Viện Vacxin Nha Trang
đã có nhiều thành công từ những nghiên
cửu vi sinh y học tại Đà Lạt những năm
80 - 90, tiếp sau là nừ TS. Phan Thị Tuyết
(Viện Vacxin Đà Lạt, nay làm việc tại Viện
Vacxin Nha Trang), nữ TS. Nguyễn Thị
Loan (Viện Vacxin Đà Lạt) cùng trường
thành từ nhừng năm tháng miệt mải nghiên
cứu vi sinh ỵ học tại Đà Lạt. PGS.TS. Đào
Xuân Vinh, TS. Phan Bồn, TS. Nguyền
Đinh Bồng... kể tục vào những năm
2000 cùng các cộng sự ở Công ty Vacxin
Pasteur Đà Lạt đả triền khai công nghệ sản
xuất Vacxin thế hệ I (truyền thổng) và II
(.Polysaccharides) và nhiều sinh phẩm rất
hiệu quá, doanh thu ngày một tăng.
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được phổ biến và trở thành ngành nghề chế
biến, kinh doanh của nhiều hộ dân ở Đà Lạt
- Lâm Đồng.
Từ những nghiên cửu công nghệ cơ
bản các loài nấm Linh chi: Ganoderma
lucidum, Ganoderma
terengganuense
và Amauroderma rude, Amauroderma
subresinosum Đà Lạt, nàm 2008 vừa qua,
toàn bộ trình tự gene ribosome với các vùng
đặc trưng (ITS và D) đà được hoàn thành
với sự hợp tác cùa GS.TS. JM Moncalvo,
Đại học Toronto, Canada, đang ký vào
GenBank. Đây là một trong nhừng kết quả
có tính đôt phá đưa sinh học phân tử: công
nghệ gene và phân tích cấu trúc DNA vào
Đả Lạt - Làm Đồng và triển khai ứng dụng
trong giai đoạn tới.

Kế thừa nhưng nghiên cửu công nghệ
nấm tại Đà Lạt, Trương Bình Nguyên
(Trưởng phòng Công nghệ Vi sinh, Viện
4. Công nghệ sinh học và tài nguyên nấm
Sinh học Tây Nguyên), từ nhừng năm 90 đà
TS. Nguyền Mậu Tuấn (Trung tàmNghiên đưa một số chủng nấm bào ngư: Pỉeurotus
cứu Thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm pulmonarius, Pleurotus eryngii, và nhất
Đổng) cũng đà thành công với luận án công lả bào ngư đen Pleurotus cystidiosus var.
nghệ nấm kỷ sinh côn trùng - Đông trùng blaoensis quỷ hiếm phát hiện ở Bảo Lộc
hạ thảo, từ Đại học Kyungbook, Hãn Quổc
sang nghiên cứu đã bảo vệ thành công luận
(2005) về Bảo Lộc, Lâm Đồng (bắt đàu án TS tại Đại học Chiba, Nhật Bản dưới sự
triển khai công nghệ nuôi trên tằm từ 2007).
hướng dẫn của PGS.TS. Lê Xuân Thám và
Công nghệ lên men sinh khối này hiện cũng GS.TS. Akira Suzuki.
đang đi vảo sản xuất tại Đả Lạt với doanh
Công nghệ nấm Lâm Đồng đã qua nhiều
nghiệp của gia đình ông R_ Barlett từ Hoa
thăng trầm, song vần là một trong những
Kỳ sang lập nghiệp. Vùng rừng Đà Lạt t h ế mạnh đặc thù, VỚI trục địa sinh học Lâm
Lâm Đồng, Tây Nguyên hàm chứa hàng
Đồng - Đồng Nai có ~1.000 loài nấm, hiện
trâm loài nam côn trùng {Insect Fungi),
đang phát triển và đòi hỏi phải được quan
trong đó nhiều loài có thể nuôi trồng thành
tâm đầu tư đem lại những đóng góp hiệu
Đông trùng hạ thảo rất có giả trị.
quà hơn trong giai đoạn tới.
Kế tục và phát triển nhùng kểt quả về
5. Cóng nghệ sinh học và môi trường
đề tải nấm dược liệu, hiện nay Ths. Phạm
Lĩnh vực này ở Đà Lạt mới có một số
Thị Bạch Yến (Phó giám đốc Sở Y tế Lâm
nghiên
cửu chẩn đoán dịch tề và nuôi cấy
Đông) đà thành công với đề tải sử dụng
sơ bộ. TS. Trần Quể (Trưởng phòng Công
nấm Linh chi Ganoderma lucidum ứong
việc trị liệu các bệnh về tim mạch. Công nghệ Sinh học, Viện Nghiên cứu Hạt nhân
nghệ nuôi ừồng nấm Linh chi hiện đang Đa Lạt) đà thành công trong công nghệ nuôi
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cấy tể bào động vật và người với hàng chục
công trình công bố trong và ngoài nước. Các
khả năng ứng dụng trong y tế và trong giáo
dục được thê hiện từng bước qua công tác
triên khai gần đày với doanh thu lên tới ~4 tỷ
đồng/nãm. Trong lĩnh vực sinh học - y khoa
cân ghi nhận thêm thành công tại Đai học
Kolne, Cộng hòa Liên bang Đức (1997) của
TS. Nguyễn Xuân Tùng (Đại học Đà Lạt).
Ngoai ra còn có hướng công nghệ sinh học
tảo và cành báo, xử lý môi trường mà TS.
Làm Ngọc Tuấn (Trưởng khoa Môi trường,
Đại học Đà Lạt) thực hiện trong nghiên cửu
tảo hồ Xuản Hương vả một số kiểu thủy
vực khác ở Đà Lạt. Giai đoạn tới cần đi sâu
vao các công nghệ sinh học năng lượng, cỏ
thế góp phẩn giảm thiểu và ngăn ngừa các
yếu tố ỏ nhiễm đang gia tăng: rác, nước thải
đa tạp, phế liệu trong sản xuất nông nghiệp,
công ngl ệp khai mỏ, khai khoáng,...
Dù còn đang hoạt động, đóng góp công
sức và trí tuệ, đà nghi hưu hay chuyển
công tác ở nơi khác, các thế hệ các nhà khoa
học sinh học nói chung và công nghệ sinh
học toong hơn 30 năm qua (1979 - 2009)
đà thể hiện một tiến trình trưởng thành, kế
thừa và phát triển liên tục, tạo nên bàn sắc
đặc thù của công nghệ sinh học Đà Lạt,
Lâm Đồng, đồng thời đâ và đang đào tạo
nên hảng trảm nhà khoa học trẻ, đi sâu vào
các lĩnh vực chuyên sâu của công nghệ sinh
học hiện đại, chuẩn bị cho giai đoạn đột phá
về kinh tế - xã hội cho vùng cao nguyên kỳ
thủ của chúng ta.
Định hướng và tầm nhìn đến 2020
Nhìn lại chặng đường 30 năm vừa qua, có
thể thấy khá rõ các đặc điểm, thế mạnh và
hạn chế của công nghệ sinh học Lâm Đồng.
Từ đó, chúng ta cùng quán triệt phương
hướng toong giai đoạn tới: đẩy mạnh phát
triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục
vụ nền sản xuất công nghệ cao và bền vững
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của tinh trên cơ sở phát huy thế mạnh tổng
hợp của các công nghệ truyền thống và hiện
đại - lợi thế so sánh cùa Làm Đồng nhằm
đạt được những mục tiêu và nhiệm vụ trọng
tâm sau:
1. Phát triển ứng dụng công nghệ
sinh học phục vụ nền sàn xuất nông nghiệp
công nghệ cao nham cải tạo và nâng
cao chất lượng, sản lượng giống cây trông
(tập trung cho chè, cà phê, rau, hoa - lan, cây
rừng,...), vật nuôi (chú trọng đàn bò sừa,
bò thịt, cá nước lạnh, đặc sản), bảo vệ, khai
thác và phát huy tài nguyên đa dạng sinh
học đặc thù, bào vệ môi trường quỷ giá của
Lâm Đồng và góp phần đẩy mạnh du lịch
sinh thải bền vừng trong mối tương quan an
ninh nâng lượng va an toàn dịch bệnh.
2. Triển khai mở rộng ứng dụng các thành
tựu công nghệ sinh học nhạp nội và tự phát
triển, phát huy vào thực té quan hệ mật thiêt
4 nhà: nhà nông, nhà nước (quán triệt Nghị
quyết về Tam nông cúa Hội nghị Tmng
ương 7, khóa X), nhà khoa học, và đặc biệt
tập trung ưu tiên cho nhà doanh nghiệp
toong giai đoạn đột phá tăng tốc của tinh về
tạo ra các sản phẩm mới (tập trung cho công
nghệ chế biến) có khả năng cạnh tranh trên
cơ sở ưu thế so sánh của Lâm Đồng.
3. Tiếp cận, tiếp thu vả chọn lọc có tính
chất đón đầu những công nghệ hiện đại và
có tầm chiến lược về sinh học phân tử: công
nghệ gene và sinh vật chuyển gene hướng
sản xuất công nghiệp các sản phẩm y dược,
năng lượng sinh học và vật liệu mới trên
nền công nghệ sinh học và khai thác ứng
dụng kỳ thuật nano và kỳ thuật hạt nhân
kết hợp. Phát huy đội ngũ trí thức
sẵn có, hợp tác toong và ngoài nước hình
thành và mở rộng các cơ sở đào tạo, thu hút
nguồn nhân lực có trình độ chuyên gia quốc
gia và quốc tế về công nghệ sinh học. ■
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ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÀ CÁC KẾT QUẢ HỢP TÁC
VÊ KHOA HỌC CONG NGHỊ v til TỈNH LAM DIỈNG
PHÒNG QUẢN LÝ NGHIÊN c ứ u KH OA HỌC
Đại học Nông Lâm thành phổ Hồ Chí Minh

'"“p rư ờ n g Đại học Nông Lâm nằm ở ngoai
X ô thành phố Hồ Chí Minh nhưng có địa
nàn hoạt động trải đều từ các tỉnh từ Thừa
Thiên Huế đến Kiên Giang, theo các nhiệm
\Ị 1 đào tạo kết hợp nghiên cửu và phục vụ
sản xuất trong lình vực nông nghiệp và hiện
đang mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác phù
hợp với 47 chuyên ngành đào tạo tại trường
từ nhiều năm qua.
Hiện nay, trường có 23.000 sinh viên
đang đào tạo tại trường, trong đó có trên
12.000 sinh viên chính quy và một lực
lượng khá lớn 10.000 sinh viên đào tạo cho
các địa phương. Trường là một địa chi đào
tạo cán bộ khoa học kỷ thuật nông nghiệp
đáng kẻ cho khu vực. Hiện tại, trường có
256 thạc sỷ, 91 tỉến sỳ, 21 phó giáo sư và
với 149 cán bộ giảng viên đang học tập
nàng cao trình độ tiến sỳ, thạc sỹ ở trong
và ngoài nước, trong đó có nhiều nhà khoa
học trẻ năng động. Lực lượng cán bộ ưẻ
những năm qua đã giúp nhà trường thể hiện
vai trò đi đầu trong công tác đào tạo nguồn
nhân lực, nghiên cửu khoa học và chuyển
eiao công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm,
neư nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và
các tỉnh phía Nam. Sự hợp tác giữa Đại
học Nông Lâm vả tinh Lâm Đồng là một
điển hình với các để tài nghiên cứu cẩp bộ,
ứnh, để tài dự án trực tiếp với các huyện,
òr những nguồn kinh phi khác nhau, qua

các chương trình họp đồng đào tao theo
nhu cầu của tỉnh... Thông qua các chợ công
nghệ và thiết bị Techmart, trường đà giới
thiệu nhiều kết quá nghiên cứu và đây là
một trong nhừng đầu mối cùa nhiều họp
đồng chuyển giao tới Lâm Đồng, tao nên
mối liên hệ họp tác gắn bó chặt chẽ giửa
nhà trường với hoạt động KHCN của tỉnh.
v ề công tác đào tạo nguồn nhân lực
cho tỉnh
Trường Đại học Nông Lâm đã tích cực
tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.
Chỉ tính từ năm 2000 đến năm 2008, trường
đà đào tạo cho tỉnh 1.420 kỷ sư, trong đó có
1.125 sinh viên chinh quy và 295 sinh viên
tại chức. Các kỹ sư do trường đảo tạo hiện
đã và đang phục vụ bà con nông dân, các
trang trại, cơ sở sản xuất củng như tại các
công sở của tinh. Ngoài ra, nhà trường còn
Năm

Tổng số

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Tổng

102
60
111
132
200
219
169
222
205
1.420

sv

Chính
quy
60
51
93
97
124
135
156
214
195
1.125

Tại chức
42
9
18
35
76
84
13
8
10
295

(Nguồn: Thống kẻ từ phòng Đảo tạo trưởng đại
học Nông Lâm TP.HCM)
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phối họp với các trung tàm đảo tạo tại Đà
Lạt - Lâm Đồng mở nhiêu lớp đào tạo đại
học, cao đẳng, trung cấp.
Ngoài đào tạo đại học, nhà trường còn
đào tạo cán bộ có trình độ trên đại học (thạc
sỳ, tiến sỳ) cho tinh. Trong 5 nãm qua,
trường đã đào tạo 7 cán bộ của tỉnh hoàn
thành luận án cao học hoặc nghiên cứu sinh
với nhiều đề tài gắn liền với các san phẩm
đặc trưng của tinh như điều tra tình hình sản
xuất chè và nghiên cứu ảnh hường của liều
lượng, loại phàn magie đến năng suất, chãt
lượng giống chè LDP1 ở Lảm Đồng; đánh
giá khả nâng thích nghi, xác định mật độ
và thời điểm thu hoạch thích hợp cho cây
cải dầu (Brassia napus L) tại Lảm Đông;
khảo nghiệm giổng thông 2 lả; ảnh hưởng
của các yếu tố khí hậu đến sinh trương của
rừng Thông 3 lá ở Đà Lạt; đảnh giả khá
năng thích nghi, xác định mật độ và thời
điêm thu hoạch thích họp cho cây cải dầu
(Brassia napus L) tại Lâm Đóng...
Công tác nghiên cứu khoa học, chuyến
giao công nghệ
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1. Quy hoạch xảy dựng mảng xanh khu
du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phổ Đà Lạt.
2. Quy trình và hệ thống sây hồng chuyên
giao cho doanh ngl ệp tư nhân Dương
Thảo, thị trấn Dran, Đơn Dương.
3. Khảo sát một số dòng ca cao có triển
vọng tại Lâm Đồng.
4. Xây dựng các mò hình ứng dụng tiến
bộ kỳ thuật về giống cây trồng, vật nuôi
nhàm góp phẩn ổn định và nâng cao dơi
sống đồng bào dân tộc xà Tả Hine, huyện
Đức Trọng.
5. Xây dựng các mô hình ứng dụng
tiên bộ kỳ thuật về giống cây trồng, vật
nuỏi nhám góp phan ôn định và nâng cao
đời sống đồng bảo dân tộc bán địa huyện
Đạ Tẻh.
6. Xây dựng mô hình chăn nuôi dê tập
trung tại vùng đồng bảo dân tộc Mạ, thôn
Tôn KTong, huyện Đạ Tẻh.
7. Áp dụng tiến bộ kỳ thuật xây dưng mô
hĩnh cải tạo đàn bò và chản nuôi heo tại
Di Linh.
8. Phục tráng giống dửa Cayenne tại
huyện Đơn Dương.

Đây là một trong những hoạt động gấn
bó giữa trường và tỉnh. Từ năm 2001 trở lại
đày, trường đả thực hiện 17 để tài, dự án từ
nguồn kinh phí KHCN của tỉnh hoặc các
đơn vi ứong tỉnh. Các đề tài gắn liền với đối
tượng cây trồng, vật nuôi cùa tỉnh như:

10. Xảy dựng mỏ hình bán chăn thà cho
dc Bách tháo ở huyện Đạ Tẻh.

Mô hình chuồng bò hộ K’Đinh
ở thôn Tà Hine

Sứ dụng máy thái cỏ làm thức ản cho bò
ở thôn Tà Hine

9. Xảy dựng 3 diêm trồng thừ nghiệm
dứa Cayenne tại huyện Đơn Dương.
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11. Xây dựng mô hình phát triển cây
ừồng, vật nuôi cho đồng bào dân tộc tại xà
Ta Hine, huyện Đức Trọng.

9. Thực nghiệm khu vực hóa các giống
lúa cạn ngắn ngày có triển vọng ở một số
tinh Đông Nam bộ và Làm Đồng.

12. Áp dụng một số biện pháp kỷ thuật
trong việc nâng cao năng suất cà phê ở
huyện Di Linh.

10. Tập đoàn côn trùng phá hoại rừng
Thông 3 lá ở Làm Đồng - đặc điểm và biện
pháp phòng trừ.

13. Điều tra và xác định một số giống bơ
đẩu dòng ở huyện Di Linh.
14. Xây dựng quy trinh trồng địa lan
theo hướng kiểm soát an toàn dịch bệnh tại
Đà Lạt.

Tham gia các Techmart tại Lâm Đồng

15. Nghiên cứu tác nhân gày bệnh và các
biện pháp phòng trừ bệnh thối cù trên cây
Địa lan Đà Lạt
Các đề tài về Lâm Đồng từ với nguồn
kỉnh phỉ khác
1. Vai ưò của các lâm sán phụ đối với đời
sống một cộng đồng tại huyện Dạ Huoai.
2. Nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên
nhiên vùng cao dựa vào cộng đông ở cộng
đồng Châu Mạ vùng nam Tây Nguyên.
3. Đánh giá hiệu quả của hệ thống phân
phối rau sản xuất tại Đà Lạt.

Hoạt động KHCN của trường đà thực sự
gan liền với công tác chuyển giao KIICN
tới tinh. Các kểt quả nghiên cứu thuộc
nhiêu lình vực (cơ khí, nông học, thủy sàn,
công nghệ thực phẩm, chăn nuôi thú y ...)
đà được giới thiệu tới người nông dân, nhà
sản xuất tại các Techmart như:
Mảy sấy nông sán;
Quy trình sàn xuất rau an toàn;
Quy trinh chế biển và thiết kể, chế tạo
mảy, thiết bị ữong công nghệ chế biến
thịt sạch;
Dây chuyền giết mổ heo quy mô vừa và
nhỏ đảm bảo chất lượng;
Dây chuyền
500 con/giờ;

giết mổ

gà

quy mô

4. Úng dụng hàm lập nhóm trong phàn
loại cấp sinh trưởng cây rừng Thông 3 lá
(Pinus keysia) đồng tuổi ở Lâm Đồng.

Quy trinh sản xuất giống cá lăng hẩm,
lăng nha, lăng vàng, cá thác lác, ếch...;

5. Bệnh thổi cổ rễ Thông 3 lả trong các
vườn ươm Thông 3 lá ở Lâm Đồng và Kon
Tum - đặc điểm và biện pháp phòng chống.

Quy trình sàn xuất cá rô phi toàn đực đã
được chuyển giao cho các đơn vị sản xuẩt,
trung tâm khuyến nông, khuyển ngư của
13 tinh và thảnh phố;

6. ứ n g dụng hệ thống thông tin địa lý
(GIS) trong quàn lý tài nguyên thiên nhiên
phục vụ quy hoạch sàn xuất nông lảm
nghiệp tại huyện Di Linh.
7. Đánh giá đa dạng di truyền các giống
chè được trồng tại Lâm Đồng dựa vào
đặc điểm hình thái và các marker phân tử
RAPD, ISSR và SSR.
8. Nghiên cứu hiện hạng dư lượng hóa
chất nông nghiệp trong các loại sản phâm
trà Lâm Đồng.

Tham gia Techmart tai Bảo Lộc nàm 2006
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Kiểm tra mô hình trồng cá phẻ

Chuyển giao giống cà phê cho nông dàn

Quy trinh công nghệ và thiết kế chể tạo
hệ thổng sàn xuất chế phẩm vi khuấn có
ích Bacillus sp. dùng trong phòng trừ bệnh
hại do nấm và vi khuân gây ra trẽn cây rau
an toàn;

đề tài nghi in cửu chuyển giao cho bà con
nghèo vùng sâu, vùng xa đã đem lại hiệu
qua tích cực. Trong thời gian tới, với những
điêu kiện tốt cho nghiên cứu, với sự nhiệt
tình của các nhà khoa học, sự quan tâm của
lãnh đạo, các ban, ngành trong tinh, Đại học
Nông Lâm sẻ ngay cang có nhiều nghiên
cứu chuyên giao cho tinh phục vụ sự phát
triển kinh tế - xà hội của địa phương như:

Quy trình chế biển dầu quả bơ (Persea
americana Milỉ) sử dụng trong thực phẩm
và mỳ phẩm;
Mô hình sàn xuất công nghiệp chế biến
gồ điều, các sản phẩm giá trị gia tăng từ trái
điều già;
Công nghệ, thiết bị san phang mặt ruộng
ửng dụng lazer;
Mô hình xử lý chất thải chãn nuôi tạo khí
gaz phục vụ trong gia đinh;
Trong nhùng năm qua, Đại học Nông
Lâm luôn có mặt và tham gia nghiên cửu,
chuyển giao công nghệ tại Lâm Đổng. Các
nghiên cửu chuyển giao đểu gẳn VỚI nhùng
nhu cầu phát triên kinh tế cùa tinh. Nhiêu

+ Nghiên cứu các mô hình sản xuất phù
họp với các vùng đồng bào dân tộc, vùng
sâu, vùng xa.
+ Công nghệ bào quản và chế biến các
sản phâm tại tinh Lâm Đồng: bảo quán chế
biến rau, quả (bơ, chuối...).
+ ử n g dụng công nghệ sinh học trong sản
xuất các giống cà phê sạch, tiêu sạch, trà,
ca cao cho các vùng thích họp trong tinh...
+ Đao tạo, quy hoạch đào tạo nguồn cán
bộ nóng làm nghiệp của tinh. ■

Mô hình chuồng bò hộ Ya Ha, thôn B’liang
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DẠI HỌC OÀ LẠT VOI NGHllN CUU KHOA HỌC CflNG HGHỆ
PHỤC VỤ PHÁT THIÊN KIHH TÊ - XÃ HỘI LÂM DflHG
TS. LÊ NGỌC CHUNG
Trường Đại học Đà Lạt

Đại học Đà Lạt nàm trên Cao nguyên
Làm viên, gắn liền với thành phố du lịch
Đà Lạt với phong cành thièn nhiên tươi
đẹp, khi hậu trong lành, mát mé. Đây cùng
là môi trường thuận lợi để phát triển giáo
dục và đào tạo.
Sự phát triển của trường Đại học Đà Lạt
trong những năm qua luôn được sự quan
tâm chi đạo từ phía Bộ Giáo dục vả Đảo
tạo, sự hỗ trợ của các cấp chính quyển tại
địa phương. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo
nhàn lực có trinh độ cao, trường Đại học
Đà Lạt còn chú trọng công tác nghiên cứu
khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ
phát triển kinh tể - xã hội. Trải qua quá trinh
hình thành và phát triển, ở bất cứ giai đoạn
nào, công tác nghiên cứu khoa học của nhà
trường cũng được chú trọng hàng đẩu song
song với công tác giáo dục đao tạo. Trong
nhiều năm qua, thầy và trò trường Đại học
Đà Lạt đâ có nhiều đề tài nghi n cứu khoa
học mà đối tượng quan tâm đó là các vẩn đề
liên quan đến sự phát triển kinh tế, vãn hóa,
xã hội của Đà Lạt - Lảm Đồng.
Từ các để tài ban đẩu như “Bài toán dư
bào nước hồ Đa N him ”, “Sán xuất dầu
bóng từ nhựa thông Lảm Đồng '..., đển
nay, nhà trường đà co không ít đề tài nghiên
cứu khoa học các cấp từ cơ sở, cấp tinh đến
cấp bộ, nhà nước được triển khai thực hiện.
Công tác nghiên cứu khoa học của cán
bộ và sinh viên được các thế hệ lành đạo
chú trọng, xem đó là một hoat động quan

trọng cúa nhà trường. Định hướng nghiên
cứu khoa học được để ra cụ thế cho các
khoa, ngành đào tạo như nghiên cứu ứng
dụng (các khoa Toán học, Vật lý), nghiên
cửu chuyển giao công nghệ (các khoa Hóa
học, Sinh học, Nông lâm), nghiên cứu tài
nguyên thiên nhiên khu vực Tây Nguyẻn
(khoa Sinh học), nghiên cứu văn học và
ngôn ngừ các dân tộc ít người ở Tây Nguyên
(khoa Ngữ văn), nghiên cứu lịch sử, dân
tộc học khu vực Tây Nguyên (khoa Lịch
sử)... Nhiều họp đồng nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ với các tinh,
viện nghiên cứu, các trường đại học trong
và ngoài nước được ký kết thực hiện như
Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện
Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, Viện kỳ thuật
cao cấp Hàn Quốc (KAIT), Viện kỳ thuật
cao cấp Kyoto (Nhật Bản), trường Đại học
UBC Canada, Đại học Quốc gia Andong
(Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Nagasaki,
Đai học Tokyo (Nhật B ản)...
Các đề tài thực hiện với Sở KHCN tỉnh
Lâm Đồng
Trong thời gian qua, việc đăng kỷ thực
hiện các để tài nghiên cứu khoa học từ phía
tỉnh của nhà trường, thông qua Sở KHCN,
thực tể khá khiêm tốn. Chính vì thể chưa
phản ánh đúng năng lực nghiên cửu của
đội ngũ làm công tác giảng dạy và ngl èn
cứu của một trường đại học. Một số đề tài
chinh là:
- Thu thập sổ liệu, xây dựng các giải pháp
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văn hóa truyền thống người dân tộc bản địa
(năm 1996).
- Đánh giá thực trạng dán sô vũng đồng
bào dân tộc thiểu số, dự bao tôc độ gia tảng
dân số và để xuất những giải pháp trong
thực hiện còng tác dan số - kể hoach hóa
gia đinh (năm 1997).
- Kháo sát tình hình giáo dục môi trường
ở các trường phổ thông, tim hiêu chính sách
vẻ giáo dục môi trường của nhà nước vả
địa phương nhằm nghiên cửu, xây dựng các
nội dung giáo dục môi trường thích hợp
(năm 1998).
- Khảo sát năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp trẽn địa bàn tỉnh (năm 2006).
- Vai trò đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa tỉnh Lam Đồng (năm 2006).
- Thực trạng và giải pháp nâng cao chất
lượng và hiệu quả giáo dục vùng đồng bảo
dân tộc thiếu số ớ Lâm Đồng (năm 2006).
C ác đề tài cấp N hà nước và cấp Bộ

Đội ngũ cán bộ giảng dạy trường Đại học
Đà Lạt luôn ỷ thức rang ngôi trường của
chúng ta đóng trên địa phương Đà Lạt - Lâm
Đồng, cho nên việc triên khai các hoạt động
khoa học không thể tách rời các vấn đề của
địa phương. Do vậy, không ít đề tài cấp nhà
nước, cấp bộ đà lựa chọn nhừng vấn đề thực
tế của địa phương đê thực hiện như:
- Nghiên cứu khu hệ nam lớn rừng thông
nam Tây Nguyên.
- Sản xuẩt cây địa lan trong ống nghiệm
phục vụ xuất khẩu và du lịch.
- Tài nguyên thiên nhiên: cây hương
liệu, cây thuốc iá và một sổ cây quý hiếm ớ
Tây Nguyên.
- Nghiên cứu cây thuốc, cây tinh dầu,
cây quỷ hiếm ở Tây Nguyên và các vùng
phụ cận.
- Nghiên cứu hệ nấm lớn ờ Tày Nguyên.
- Nghiên cứu ảnh hưởng các nguồn dinh
dường, vitamin, phytohormon đến quá trình
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sinh trưởng và phát triển cúa Mecellyum và
hình thành quả thê nấm Poria coccos Wolf.
- ử n g dụng nuôi cấy mô trong nhân giống
và tạo giống một số cây đặc sản ở Đà Lạt.
- Nghiên cứu thành phần, cấu trúc cùa hệ
sinh thái rừng thông, vai trò của rừng thông
canh quan Lâm Đồng.
- Phục tráng một sổ giống hoa thuộc họ
Cúc bằng phương pháp nuôi cấy đinh sinh
trưởng và quy trinh canh tác phù hợp tạ
Đà Lạt.
- Nghiên cứu thu thập và bào tồn nguồn
gen các giống hoa cúc và hoa lan cắt canh
hiện đang sản xuất tại Đà Lạt.
- Tìm hiểu các tác nhan gây tồn thất năng
suất cày cả chua trồng ở vùng Đơn Dương
và Đức Trọng.
- Đánh giá hàm lượng iod trong đất, nước
khu vực Đà Lạt, định hướng vào việc phòng
chống bệnh bướu cô.
- Phân tích hàm lượng As, Se, Cd, Pb,
H g ... trong các nguồn nước sinh hoạt ở Đà
Lạt - Làm Đồng.
- Khảo sát điều kiện xác định vả khử loai
chất hoạt động bề mặt có trong nước thài.
- Nghiên cửu đánh giá hiệu quả tổng hợp
và ứng dụng chất keo tụ tứ bùn thải quá trình
khai thác sản xuất chế biến quặng bauxit.
- Vân học dân gian Tây Nguyên.
- Hệ thống nhân vật ừong mối quan hệ
với các đề tài - cốt truyện của Sừ thi anh
hùng Tây Nguyên.
- Sưu tầm, biên dịch, nghiên cửu sử thi
"Giông, Giở mo côi từ thuở bé “ của dân tộc
Bana tại tinh Kon Tum.
- Cơ tầng văn hóa Đông Nam Á ở Trường
Sơn, Tây Nguyên.
- Tiếng Rơmăm.
- Đánh giá quy trình soạn thảo nội dung
và tồ chức thực hiện hương ước trong các
thôn văn hóa ở huyện Lâm Hà.
- Di chỉ khảo cổ học Phù Mỹ (Cát Tiên)
- những mối liên hệ văn hóa trong khu vực.
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- Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương
trinh đào tạo các ngành khoa học xă hội ở
Đại học Đà Lạt đáp ứng sự nghiệp đào tạo
trên địa bàn Tây Nguyên.
- Đánh giá tiềm năng và định hướng
quy hoạch các tuyến, điểm du lịch ở
Tây Nguyên.
- Nghiên cứu các giải pháp quán lỷ đẻ
phát hiên du lịch Đà Lạt và vùng phụ cận
giai đoạn 2006 - 2020.
- Kháo sát và đánh giá năng lực đáp ứng
của hệ thống nhà hàng phục vụ phát triển du
lịch tại thành phổ Đà Lạt.
- Kháo sát kết quà sử dụng các phương
pháp dạy học tích cực đối với chương trình
Toán, Vật lý, Hóa học trung học phổ thông
phân ban tại địa bàn Đà Lạt.
Các đề tài cấp trương
Những vấn đề của địa phương Lâm Đỏng
thuộc mọi lình vực được đông đáo đội
ngủ cán bộ giảng dạy trường Đại học Đà
Lạt thực sự quan tâm. Nhiều đề tài nghiên
cứu khoa học hàng năm của nhà trường
luôn gắn liền với địa phương Đà Lạt - Lâm
Đồng. Ờ đày, có thể lả sự phản ánh rõ nét
việc chuẳn bị nội lực để giải quyết các vấn
đề mà địa phương Đả Lạt - Lâm Đồng đặt
ra trong tương lai. Các đề tài nghiên cứu
khoa học cấp trường được thực hiện trong
nhửng năm gần đây đã thực sự gắn két với
địa phương Lâm Đồng.
N ăm 2000

- Nghicn cứu hình thái giài phầu của một
số loài cây tại Đà Lạt.
- Nghiên cứu nấm họ Caníherellacea
vùng Tây Nguyên.
- Nghề dệt truyền thống cùa nhóm Cil
buôn Ya - Lạc Dương, Lâm Đồng.
- Tìm hiểu về hiệu quả thu hút vốn đâu
tư nước ngoài trên địa bàn Lâm Đồng giai
đoạn 1995 - 2000.
- Vấn đề tái lập làng Việt cồ truyền qua
việc tim hiểu ấp Hà Đông, Đà Lạt.
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- Tìm hiểu tinh hình phát triển kinh tế
trang trại tại Lãm Đông hiộn nay.
- Tìm hiểu gia đinh người Cơ Ho ở xã Lát
N ăm 2001

- Dịch vụ hồ ừợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại Lâm Đồng.
- Khảo sát xu hướng chọn nghề của học
sinh trung học phổ thông tại Đà Lạt.
- Vai trò của phụ nử Việt Nam trong gia
đình ở thành phố Đà Lạt, thực trạng và
giải pháp.
N ăm 2002

- Nghiên cứu họ Ramiaceae vũng Nam
Tây Nguyên.
- Đặc điểm sinh thái học của cây
Chrysanthemum ờ thành phố Đả Lạt.
- Nghiên cửu giải phẫu hĩnh thái lá một
số loài cây ở Lâm Đồng.
- Một số giái pháp thu hút khách du lịch
đến Đà Lạt.
- Tìm hiểu vốn kiến thức của người dan,
học sinh phổ thông trung học, sinh viên
thành phố Đà Lạt về môi trường sống, đề
xuất ỷ kiến góp phần nâng cao hiệu quả của
giáo dục môi trường.
- Dùng sinh vật chi thị trong quan trắc
nước các thủy vực có nước thải tại Đà Lạt.
- Tỉm hiếu tinh hình sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm rau và hoa của hộ nông dàn tại Đả
Lạt - đề xuất chiến lược sán xuất và tiêu thụ.
- Phân tích tinh hình tiêu thụ sàn phẩm
chăn nuôi tại Đà Lạt.
N ăm 2003

- Quàng bá du lịch ở Đả Lạt.
- Tìm hiểu nền kinh tế của thành phố
Đa Lat.
- Vai trò của hương ước và hiện tượng
tái lập hương ước ở một số làng xà thuộc
huyện Làm Hà - Lâm Đồng.
- Tim hiểu nền kinh tế của thành phố
Đà Lạt.
- Kicm tra hoạt tinh các chủng vi sinh
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vật phân giải Cellulose từ tồ họp EM từ cac
nguồn khác nhau ở Đà Lạt.
- Mở rộng dịch vụ cho thuê tài chinh
nhằm phát triển các nganh kinh tế tạ
Lâm Đồng.
- Tình hình hoạt động kinh doanh tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triẽn nông
thôn chi nhánh tại Lâm Đồng
- Hiệu quả của hình phạt tủ có thôi hạn vả
thực tiền áp dụng tại Lâm Đồng.
- Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn
kết dàn tộc và giải pháp ở tỉnh Lâm Đồng.
- Tìm hiểu loại hình du hch sinh thái tại
Đà Lạt - Lâm Đồng.
N ăm 2005

- Bước đầu điểu tra khu hệ côn trúng tại
Đà L ạt
- Một số nghề thủ công truyền thống của
người Chu Ru ở Đom Dưomg - Lam Đồng.
- Nâng cao hiệu quà công tác quản lý thu
tại Cục thuổ tinh Lâm Đồng.
- Thực trạng vả giải pháp phát triển các
khu công nghiệp tại Lâm Đồng.
- Tìm hiểu một sổ khó khăn về tâm lý của
trẻ khi vào học lóp 1 fren địa bản thành phố
Đà Lạt.
- Đánh giá nguồn nước thài và nghiên cứu
đề xuất sơ đồ công nghệ cho hệ thống xử lý
nước thài nhà máy bia Lado bằng phương
pháp sinh học.
- Phân lập các chủng vi khuẩn amoni,
nitrit hóa để xử lý nước thải nhà máy bia
Lado bằng phương pháp lọc sinh học.
- Khảo sát một số giống hoa trồng chậu
nhập nội từ Hungary tại Đà Lạt
- Khảo sát sự biến động thành phần dinh
dường trẽn tầng canh tác của đẩt trồng rau
ở Đà Lạt.
- Xáy dựng mò hình thực tập công tác xă
hội tại các xà dân tộc vùng ven Đà Lạt.
N ăm 2006

- Nghiên cứu giải phẫu hình thải thân một
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số loài cây ở tỉnh Lâm Đồng.
- Điều tra họ Dé (Fagaceae) ở Lâm Đông.
- Nghề trồng hoa xuất khấu ở thành phố
Đà Lạt.
- Nghiên cứu mức độ phát triên trí tuệ và
thực nghiệm nàng cao tốc độ định hướng
tri tuệ cho học sinh lớp 4 trên địa bàn thành
phố Đà Lạt.
- Đồ lưu niệm đối với sự phat triển du
lịch tại thành phố Đà Lạt.
- Tìm hiểu về phố đi bộ và đối chiếu với
trường họp phổ đi bộ Đà Lạt.
- Thừa kế theo pháp luật - thực tế tại
Lãm Đồng.
- Một số vấn đề pháp lỷ về phát triển
thị trường bảo hiểm nhân thọ tại tinh
Lâm Đồng.
N ăm 2007

- Tìm hiểu tinh hmh hoạt động marketing
nganh du lịch Đả Lat - Lâm Đồng
- Người chưa thành niên phạm tội một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại tỉnh
Lâm Đồng.
- Chế định nuôi con có yếu tổ nước ngoài
theo luật hỏn nhân và gia đình Việt Nam thực tiền tại tinh Lâm Đổng.
- Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành
niên phạm tội và thực tiễn ờ Lâm Đồng.
- Tìm hiểu tín ngường thờ mẫu ở thị xã
Bảo Lộc - Lâm Đồng.
- Thực hành công tác xà hội - cơ sở lý
luận vả mô hình thực hành tại Đà Lạt.
- Xây dựng mô hình tham vấn học đường
và triển khai thử nghiệm vào trường phổ
thông thành phố Đà Lạt.
- Du lịch chuyên biệt và ứng dụng thiết
kể chương trình du lịch chuyên biệt tại
Đà Lạt.
- Du lịch mao hiẻm núi tại Lâm Đồng cơ sở lý thuyểt và nghiên cứu trường hợp.
- Tìm hiểu về tiến trình đô thị hóa ở thành
phố Đà Lạt và vai trò của người dân địa
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rhương trong việc tham gia quản lý, phát
•nên đô thị hiện nay.
Năm 2008
- Tài nguycn cây cho chất màu nhuộm ở
Lảm Đồng.
- Nghiên cứu công cụ GIS Modelbuilder
lập bản đồ đảnh giá xói mòn đât cho thành
phổ Đà Lạt.
- Bao quàn lạnh và xừ lý hóa chất ảnh
■ường lên thời gian bảo quàn, quá trình nờ
V ã thôi gian cam cua hoa hồng cắt cành.
- Nghicn cứu xây dựng quy trinh nuôi
trổng cây lan ờ giai đoạn cây con tại Đà Lạt.
- Văn hóa tinh thẩn của người Hoa ở Đức
Trọng - Lâm Đổng.
- Nghi lề tang ma của người Chu Ru ờ xà
Tu tra - Đon Dương - Lâm Đồng.
- Thực trạng công tác đăng ký, quản lý hộ
tịch tại một số phường ở thành phố Đà Lạt.
- Giải quyết tranh chấp thương mại có
yếu tố nước ngoài - Thực tiền tại Tòa án
tinh Lâm Đồng.
- Thực tiền giải quyết tranh chấp về hợp
đồng vay tài sản tại Lâm Đồng.
- Hợp đồng giao sau theo pháp luật
thương mại Việt Nam và thực tiễn tại thị
trường nông sán Lâm Đồng.
- Một sổ giải pháp làm giảm tác động của
tinh thời vụ lên hoạt động du lịch Đà Lạt Lâm Đồng.
- Đề xuất giải pháp phát triển liên kết
nhằm nàng cao hiệu quả kinh tế cúa ngành
du lịch Đà lạt - Lâm Đồng.
- Giãi pháp phát triển hoạt động thuê mua
tải chính trong các doanh nghiệp trên địa
bàn tinh Lâm Đổng.
- Xây dựng quy trình áp dụng hệ thống kế
toán quản trị cho các doanh nghiệp sàn xuất
và thương mại tinh Lâm Đồng.
- Phát triền cộng đồng dựa vào tài sản nội
lực của cộng đồng (trường hợp xà Ka Đơn
- Đơn Dương - Lâm Đồng).
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- Quyền quyết định trong gia đình người
Cơ Ho, Lạch hiện nay.
- Đảnh giá tác động cùa chinh sách xà
hội đối với người cao tuôi dãn tộc Chu Ru
ờ Lâm Đồng.
- Bạo lực trong hòn nhản ơ nông thôn tại
xã Phúc Sơn - Lâm Hà - Lảm Đồng.
**•
Thật vậy, trong nhiều nảm qua, các đề
tài nghiên cứu khoa học gan liên với công
tác đào tạo được thực hiện tại trường Đại
học Đà Lạt luôn hướng đến các vấn đề
của địa phương Đà Lạt - Làm Đồng, đó là
chưa nói hết các đề tải luận văn tốt nghiệp
hàng năm của sinh viên. Vân đề đặt ra
ở đây là làm sao các đề tài, ỷ tưởng này
được triển khai thực hiện một cách hiệu
quà, thực sự thâm nhập vào quá trình phát
triển kinh tế - xà hội địa phương và đem
lại nguồn thu cho nhà trường tư hoạt động
nghiên cứu khoa học, mà Nghị quyết Hội
nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương
khóa VIII đã khẳng định “Các trường
đại học phải là các trung tâm nghiên cứu
khoa học, cỏng nghệ, chuyên giao và ứng
dụng công nghệ vào sán xuất và đời sổng
Trong chặng đường 30 năm hình thành
và phát triên của trường Đại học Đà Lạt
trên địa phương Lâm Đồng đà triển khai
thực hiện không ít những vấn đề của địa
phương, từ nghiên cửu khoa học đến việc
đào tạo nhàn lực cho tinh nhà. Không ít cán
bộ khoa học, cán bộ quản lý đã tổt nghiệp
từ mải trường Đại học Đà Lạt hiện đang
công tác, làm việc tại các cơ quan trong
tinh. Đây là cơ hội thuận lợi đề phát huy
hơn nữa "nghiên cửu khoa học phục vụ
cho địa phương và cần được sự quan tám,
hỗ trợ từ phía địa phương ", đe từ đó đội
ngủ nhừng người làm công tác giảng dạy,
nghiên cứu tại tinh nhả có cơ hội cống
hiên nhiểu hơn, thiết thực hơn trong quả
trình phát triển kinh tế - xà hội địa phương.
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Trung tâm Nghiên cứu Đất - Phân bón và Môi trường phía Nam
Q ử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai
trong sản xuất nông nghiệp là vân để
hêt sức quan trọng không chi đoi với hiện
tại mà còn có ỷ nghĩa lâu dải trong tương
lai. Cơ sở cho việc sử dụng đẩt hợp lý là
dựa vào công tác điều tra, đánh giá đất đai.
Trước năm 1990, chúng ta mới chi dừng lại
ở việc điều tra, xây dựng bản đồ đất ở các tỳ
lộ khác nhau. Sau năm 1990, nước ta bước
vảo thời kỳ giao lưu vả hội nhập quôc tê,
nhiều kien thức khoa học kỹ thuật mới được
cập nhật và ứng dụng, trong đó có công tảc
điều tra, đánh giá đất đai theo hướng dần
của FAO/UNESCO. Đất được nghiên cừu
một cách hệ thống bao gồm cả việc nghiên
cứu thô nhưỡng học (soil), nghiên cửu đất
đai (land), nghiên cửu về sử dụng đất (land
use) và cuổi cùng là đánh giá và đề xuất sứ
dụng đẩt trên quan diêm sinh thái bền vững.
Lâm Đồng là một tỉnh miền núi nằm ở
phần cuối cùng cùa phía Nam dãy Trường
Sơn, tiếp giáp và liên quan chặt chẽ với
vùng Tây Nguyên và vùng Đông Nam bộ.
Với diện tích tự nhiên khoảng 976.480 ha,
bao gồm 12 đơn vị hành chinh (1 thành phố,
1 thị xâ và 10 huyện). Quỳ đất cùa Lâm
Đồng rất phong phủ vá đa dạng, trong đó
quỷ giá nhất là các loại đất hình thành trên
đá bazan màu mờ, phân bố chủ yểu ở các
huyện Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng, Di
Linh, Bảo Lâm, thị xâ Bảo Lộc... Các cây

lâu năm như cà phê, chè, dâu tằm, cây ăn
quả... và cây hàng năm như bẳp, rau, hoa...
là những cây thế mạnh cua tinh.
Những nãm trước đây, vấn đề điều tra
đánh giá đất đai mới chi dừng lại ở khâu
điều tra xây dựng bản đổ đẩt, chưa đi sâu
vào việc đánh giá mức độ thích nghi đất đai
cho tưng loại cây trồng. Bản đồ đất là tài
liệu cơ bản thể hiện rõ thành phần, số lượng
và chất lượng tài nguycn đất của một vùng.
Bản đổ đánh giá, phân hạng mức độ thich
nghi đất đai - công đoạn chuyến giao giữa
xây dựng bản đồ thồ nhưỡng và còng tác
quy hoạch sử dụng đất đai - đà trở thảnh
phố biến vả là ycu cầu bắt buộc trên thế giới
và trong nước. Đánh giả, phân hạng đất đai
cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho
việc đưa ra nhừng quyết định trong quy
hoạch và sứ dụng đất đai.
Trong khoảng thời gian 13 năm
(1995 - 2008), theo yêu cẩu cua ƯBND
tỉnh và Sở KHCN, Trung tâm Nghiên cứu
Đất - Phân bón và Môi trường phía Nam
thuộc Viện Thố nhưỡng Nông hóa đã tiến
hành điều tra, đánh giá đẩt sản xuẩt nông
nghiệp cho các xã và tổng họp tài liệu cho
các huyện, thị với mục đích đánh giá số
lượng, chất lượng đất đai. Trên cơ sở đó,
đề xuất việc sừ dụng đất và các biện pháp
thâm canh tàng náng suẩt cây trồng. Các
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nội dung thực hiộn gồm điều tra xây dựng
ban đồ đất; xây dựng bản đồ đơn vị đất đai;
điều tra nông hộ về tình hình san xuất, đầu
tư vả hiệu quả của các loại hình sứ dụng
đất; xảy dựng bàn đồ đánh giá mức độ thich
nghi đất đai; đề xuất các biện pháp thâm
canh cây trồng.
Đe tài thực hiện theo phương pháp hệ
thống cua FAO năm 1976 và các hướng
dần tiổp theo năm 1983, 1985, 1987, 1992,
nghiên cứu đảt trong mối quan hệ với môi
trường tự nhiên, kinh tế - xà hội, cỏ tinh đèn
hiệu quá kinh tế và xã hội. Xây dựng ban
đồ đất theo quy trinh kỳ thuật của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
năm 1985. Xây dựng bàn đồ đơn vị đất đai
theo phương pháp chồng xếp các bàn đồ
đơn tính. Điều tra nòng hộ theo mầu phiếu
của FAO đề nghị, có biên soạn lại cho phù
hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.
Phân tích hiệu quả kinh tế bằng việc xứ lý
các số liệu điều tra kinh tế nông hộ trẽn máy
vi tính, trên cơ sờ đó lựa chọn các loại hình
sừ dụng đất thích hợp. Phân hạng đánh giá
đât theo phương pháp do FAO đe nghị năm
1976 và các hướng dẫn tiếp theo năm 1983,
1985, 1987, 1992.
Đèn nay, Trung tâm đâ thực hiện được cụ
thể là:
+ Giai đoạn 1995 - 2000, điểu tra đánh
giá đàt sản xuất nông nghiệp cho 10 xà
thuộc huyện Cat Tiên; 10 xà thuộc huyện
Đạ Tẻh. Tải liệu các xã được xây dựng trên
nền bàn đồ giải thửa tỷ lộ 1/5.000, tài liệu
của huyện trên nẻn bản đồ địa hình tỷ lệ
1/25.000. Các tải liệu của 2 huyện này chưa
được số hóa.
+ Giai đoạn 2001 - 2008, đã tiến hành
điêu tra, đánh giá đất sản xuất nông nghiệp
cho 10 xà thuộc huyện Đa Huoai; 14 xã
thuộc huyện Bảo Lâm; 14 xã thuộc huyện
Đức Trọng; 18 xà thuộc huyện Di Linh;
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8 xà thuộc huyện Đam Rông; 6 xã thuộc
huyện Lạc Dương; 11 phương, xà thuộc thị
xả Bảo Lộc; 16 xà thuộc huyện Lảm Hà.
Tài liệu cẩp xả được xây dựng trên nền bàn
đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000, hệ tọa độ theo
tiêu chuản quốc gia Việt Nam 2000, cấp
huyện tỷ lệ 1/25.000. Các tài liệu nảy hiện
đà được số hóa.
+ Hiện Lâm Đồng còn huyện Đơn Dương
và thành phố Đà Lạt đang được tiến hành
điều tra, đánh giả đất sản xuất nông nghiệp
và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm 2009.
San phẩm của việc điểu tra, đánh giá đắt
đai tại các huyện, thị:
Các sán phàm xây dựng cho cấp xã gồm
có bản đồ đất - nông hóa tỷ lệ 1/10.000; bản
đồ đơn vị đẩt đai tỷ lệ 1/10.000; bàn đồ thích
nghi đẩt đai tỷ lệ 1/10.000; báo cáo khoa
học; đìa CD nhập các dừ liệu bản đồ và báo
cảo của xà. Các san phâm xây dựng cho cấp
huyện gồm có ban đồ đất tỷ lệ 1/25.000;
bản đồ đơn vị đất đai tỷ lệ 1/25.000; bản đồ
thích nghi đất đai tỷ lệ 1/25.000; báo cáo
khoa học; đĩa CD nhập các dữ liệu bàn đò
va báo cáo của huyện.
Trong bải viết này, nhóm tác giả chỉ tổng
họp được số liệu của 10 huyện thị trong tỉnh
đã điểu tra.

v ề phản loại đất
Toàn vùng có 8 nhóm đất với 29 đơn vị
chú dẩn ban đô tương đương loai phát sinh
trên bản đồ tỷ lệ 1/25.000.
Nhóm đất cát có 1 loại với 71 ha (chiếm
0,01% diện tích vùng), phân bố ở sông
K/Rônií Nô thuộc huyện Dam Rông và
huyện Lạc Dương.
Nhỏm đất phù sa được hình thành
bởi phù sa của các con sông Đỏng Nai,
K ’Rông Nô, Đa Nhim và các chi nhánh
của chúng. Nhóm đất này có 6 loai với
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tổng diện tích 29.769 ha (3,38%), phân bố
ở các huyện Lâm Hà (5.741 ha), Cát Tiên
(5.571 ha), Đức Trọng (4.548 ha), Đạ Tẻh
(3.547 ha), Lạc Dương (2.544ha), ĐamRông
(2.129 ha), Di Linh (1.980 ha), Dạ Huoai
(1.452 ha), thị xã Bảo Lộc (1.359 ha), Bảo
Lâm (898 ha). Nhóm đất này có độ phi cao,
thích hợp với lúa, rau màu, dâu tằm.
Nhóm đất lầy và than bùn có
558 ha (0,06%), phân bố ờ huyện Lâm Hà
(275 ha), Đam Rông (70 ha) vả Di Linh
(14 ha). Có thẻ khai thác làm phân vi sinh
rất tốt.
Nhóm đất xám bạc màu có 5 loại với
tổng diện tích 5.822 ha (0,66%), phàn bổ ở
các huyện Đức Trọng (2.223 ha), Di Linh
(2.071 ha), Đạ Huoai (677 ha), Dạ Tẻh
(618 ha), Bảo Lâm (176 ha) và Dam Rông
(57 ha). Nhóm đất này có thành phần cơ
giới nhẹ, thoát nước, nghèo dmh dường,
thích hợp với cày hàng nãm.
Nhóm đất đen trên đả bazan cỏ 2 loai
với tổng diện tích 12.261 ha (1,39%), phân
bổ ở các huyện Di Linh (5.306 ha), Làm
Hà (3.797 ha), Đức Trọng (2.607 ha), Bảo
Lâm (462 ha) và Đạ Huoai (89 ha). Nhóm
đất nảy ờ địa hình cao thích hợp với băp và
cây công nghiệp ngan ngày, ở nơi thấp thích
hợp với lúa nước.
Nhóm đắt đỏ vàng có 9 loại
với
tổng
diện
tích
553.143
ha
(62,83%) phân bố ờ huyện Bảo Lam
(129.679ha),DiLinh(117.414ha),ĐamRông
(57.637 ha), Đức Trọng (52.041 ha), Lâm
Hà (50.002 ha), Dạ Teh (45.991 ha), Dạ
Huoai (41.368 ha), Cát Tiên (33.708 ha),
thị xà Bảo Lộc (18.331 ha) và Lạc Dương
(6.972 ha). Trong nhóm đất đỏ vàng thì
các loại đất phát triển trên đá bazan có ý
nghĩa rất lớn đến sàn xuất nông nghiệp của
tỉnh Lâm Đồng, các loại cây trồng có giá
trị kinh tế cao như chè, cà phê, bẳp, rau,
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hoa... phần lớn trồng trên nhùng loại đất
bazan này. Trừ 2 huyện Dam Rông và Lạc
Dương khòng cỏ các loại đất bazan, còn lại
8 huyện thị đều có với tồng diện tích
199.766 ha (22,69%) và theo thứ tự sau: Bảo
Lâm (76.458ha), D iLinh (43.513 ha), LâmHà
(28.567 ha), Đức Trọng (17.678 ha), Cát
Tiên (11.571 ha), thị xả Bảo Lộc (11.189 ha),
Đạ Teh (8.183 ha) và Dạ Huoai (2.607 ha).
Nhóm đất thung lũng do ảnh hương dốc
tụ có diện tích 9.150 ha (1,04%), phân bổ
ờ các huyện Cát Ticn (2.526 ha), Lâm Hà
(1.670 ha), Di Linh (1.336 ha), Đức Trọng
(1.236 ha), Bảo Lâm (978 ha), Dam Rông
(817 ha), Đạ Tẻh (278 ha), Lạc Dương
(277 ha) và thị xà Bảo Lộc (32 ha). Nhóm
đất này thích hợp với lúa nước.
Nhóm đẩt mủn đỏ vàng phân bò ở độ
cao tuyệt đối trên 1.000 m và còn rừng
tự nhiên bao phủ, có diện tích 236.808 ha
(26,9%), phàn bố ở các huyện Lạc Dương
(120.097 ha), Lâm Hà (32.347 ha), Di Linh
(27.367 ha), Đam Rông (24.444 ha), Đức
Trọng (19.890 ha), Bào Lảm (7.818 ha),
Dạ Huoai (4.536 ha) và thị xã Bảo Lộc
(309 ha). Nhóm đất này dành cho ngành
lâm nghiệp duy tri và tu bô rừng.

v ề tính chất nông hóa đất
Tại huyện Lâm Hà, Lạc Dương và thị
xã Bảo Lộc, các mầu nông hóa được phân
tích 5 chi tiêu gồm pH KC1, chất hữu cơ,
đạm tổng số, lân dễ tiêu và kali dễ tiêu.
Các huyện khác không phàn tích chi tiêu
đạm tổng số. Thống kê diện tích đất điều
tra (222.851 ha) theo các chi tiêu nông hoa
như sau:
Độ chua p H KCl: đất rất chua (pH KC1
< 4) chiếm 36%; đất chua (pH KC1 = 4-5)
chiếm 62%; ít chua (pH KC1 = 5-6) chiếm
2% và không chua (pH KC1 = 6-7) chiếm
0,3%. Như vậy, đẩt chua chiếm tới 98%
diện tích điểu ứa.
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Chất hữu cơ: nghèo (<1%) chiếm 2%;
trung binh (1 -2%) chiếm 13%; khá (2-3%)
chiếm 26% và giàu (>3%) chiếm 59%.
Đạm tổng sổ: nghèo (<0,1%) chiếm 2%;
trung bình chiếm (0,1-0,15%) 12%; khá
(0,15-0,2%) chiếm 32% và giàu (>0,2%)
chiếm 55% diện tích điều tra (70.245 ha).
Như vậy, đẩt sản xuất nỏng nghiệp cua Lâm
Đông có hàm lượng chất hữu cơ cũng như
đạm tông số khá cao và giữa 2 chi tiêu này
có mỏi tương quan tỷ lệ thuận với nhau.
Lân dề tiêu: rất nghèo (<3 mg/lOOg đẩt)
chiếm 8%; nghèo (3-8 mg/lOOg đất) chiếm
60%; trung bình (8-15 mg/lOOg đất) chiếm
23%, giàu (>15 mg/lOOg đất) chiểm 10%.
Như V y, đất nghèo lân dễ tiêu chiếm tới
68% dícn tích điều tra.
Kali d ề tiêu: rất nghèo (<5 mg/lOOg đẩt)
chiếm 11%; nghèo (5-10 mg/lOOg đất)
chiểm 41%; trung binh (10-15 mg/lOOg
đất) chiếm 27% và giàu (>15 mg/lOOg đất)
chiém 20%. Như vậy, đất nghèo kali dề ticu
chiếm tới 53% diện tích điều tra.

v ề đơn vi« đất đai
Các chì tiêu được chọn đê xảy dựng bán
đồ đơn vị đất đai ở 10 huyện thị đểu có
2 yếu tổ cơ bán là đất (loại đẩt, độ dốc, tầng
dày, thành phần cơ giới, mức độ và độ sâu
kêt v o n ...) và nước (thời gian, độ sâu ngập
lủ, khả năng tưới tiêu, lượng mưa trung
bình năm ...). Do đặc thù cũa từng huyện
mà lựa chọn các chi tiêu về nước có khác
nhau. Ví dụ như ở huyện Cát Tiên thì chi
tiêu thời gian và độ sâu ngập lủ là quan
trọng nhẩt, huyện Đạ Tẻh thì khả năng tưới
tiêu tự chảy, còn các huyện khác thi độ xa
gần với nguồn nước tưới. Do vậy, trong bài
viết này không tổng họp số liệu về đơn vị
đất đai trong vùng điều tra.

v ề mức độ thích nghi đất đai
Tổng họp số liệu mức độ thích nghi đất
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đai cùa 10 huyện thị cho thấy khá năng phát
triển tối đa cua một số cày trồng như sau;
đất lúa nước khoảng 43.000 ha, chuyên
bắp khoảng 200.000 ha, cả phê khoảng
170.000 ha, chè khoảng 200.000 ha, điều
khoáng 95.000 ha, cày ân quá khoáng
120.000 ha, riêng cây rau ớ huyện Đức
Trọng vả Lạc Dương khoáng 26.000 ha.

về hiệu quả kỉnh tế một sổ loại hình sử
dụng đất
Do thời gian điểu tra keo dài, đổng thời
giá cà vật tư phân bón, cóng lao động cùng
như giá sản phầm nông nghiệp thay đồi liên
tục nên số liệu vể h i quả kinh tê của các
loại hình sử dụng đất chi mang tinh tham
khảo. Nhìn chung, các loại hình trồng hoa
và rau có tống đẩu tư, tống doanh thu, thu
nhập thuần và thu nhập thực tế rất cao nhưng
hiệu quả sử dụng đông vòn tháp. Trong
nhóm cây công nghiệp lảu nam thi cây tiêu,
chè Đài Loan, chè cành có các chi tiêu nêu
trẽn cao hơn so với cày cà phê vả chè hạt,
còn cây điểu có giá trị thấp nhẩt nhưng hi u
quá sư dụng đồng vổn lại rất cao.
Điều tra, đánh giá đát sản xuất nông
nghiệp toàn tinh Lâm Đồng là một trong
những chương trình điều tra cơ bàn của
tinh Lám Đổng, nó khòng những có tác
dụng đối với ngành sán xuat nòng nghiệp
của tinh trong giai đoan trước mắt mà còn
có tác dụng lâu dài. Lâm Đồng cùng là tinh
đầu tiên trên toàn quốc tiến hành điều tra
đánh giá đất đai đến cấp xâ ở tỷ lệ bán đổ
1/10.000. Trong giai đoạn nền nông nghiệp
phụ thuộc vảo kinh tổ thị trường, trồng cây
gi phụ thuộc rất nhiều vào yểu tố đẩu ra,
chương trình điều ứa đánh giá đất đai này
giúp cho nhàn dân địa phương chủ động
chuyển đồi cơ cấu cây trồng, tìm nhùng
loại cây trồng phù họp với tính chât đất đai
trong vùng dựa trên bản đồ mức độ thích
nghi đất đai của từng nhóm cây trồng. Trong
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tương lai, việc mớ rộng diện tích một loại
cây trồng nào đó trước hét nên tập trung vào
nhùng nơi đẩt thuạn lợi nhẩt (đất hạng s 1,
S2), ngược lại, khi cần giảm diện tích thì
hướng vào nhừng nơi khó khan (N) và nơi
ít thích nghi nhất (S3).
Từ bản đồ đất - nông hóa có thổ biết
được nhu cầu bón phân cho từng loại cây
trồng trcn từng vùng đất khác nhau của địa
phương dựa trên mức độ giàu nghèo của cảc
chi tiêu nông hóa. Một nhận xét tồng quát
là toàn bộ đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh
Lâm Đồng đều từ chua đến rất chua, rất cần
bón vôi cái tạo độ chua cho đảt (trừ vùng
đất trồng chỏ). Ngoài ra, hàm lượng lân dễ
tiêu và kali đều nghèo, vì vậy nhu câu bón
các loại phàn cỏ chửa lân và kali cho cây
ưồng là rất cần thiết.
Kết thúc nghiên cứu điều tra 2009 sè có
được tài liệu tồng hợp vả bản đồ số hóa cho
toàn tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian tới,
cẩn phai số hóa toàn bộ các loại bản đồ của
các xà thuộc 2 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh (xây
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dựng lại các loại bân đồ từ nền giải thửa
sang nền địa hình 1/10.000 và số hóa toàn
bộ các tài liệu trên cúa tửng xã và huyện,
tiếp tục thực hiện điều tra đánh giá đất đai
cho huyện Đơn Dương và thành phố Đả Lạt.
Khi có bán đồ số hóa toàn tinh sè rất tiện
lợi trong việc sử dụng cho cá cán bộ lành
đạo đổn nhân dân các địa phương.
Nhùng năm qua, sau khi két thúc điều tra
đánh giá đất đai cho một huyện, Trung tâm
đồu tô chức mở lớp tập huấn chuyển giao tài
liệu và hướng dần cách sử dụng khai thác tài
liệu cho cản bộ địa chinh, cán bộ phụ trách
nông lâm nghiệp xã và cán bộ các phong
chức năng của huyện. Tuy nhicn, do van đề
nhân sự ở địa phương, nhất là cấp phường
xà không ổn định vả thay đồi liên tục, nên
trong thời gian tới cần tiến hành tập huấn
chuyên giao công nghệ và khai thác sừ dụng
tải liệu cho cán bộ các phòng nông nghiệp
vả phát triển nông thôn, phòng tài nguyên
môi trường, phòng kinh tế/công thương của
12 huyện thị trong tỉnh, từ đó sẽ tiến hành
phổ cập cho cán bộ và nhản dân tưng xã. ■

Sản xuát rau, hoa tại Đá Lạt

■năn II: KHCN phục vụ phát triển kinh tế - xả hội địa phương

103

Dlíu TRA CO BẢOVÉHUtìữ NGẪM TẠ I ÚM DÕNG

11999- 20091
KS. HOÀNG VƯỢNG
Nguyên Đoàn trưởng Đoàn Địa chẩt thủy văn Địa chẵt công trình 707

'ước là tài nguycn đặc biệt quan trọng,
là thành phần thiết yếu của sự sống vả
mòi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển
ben vừng của đất, nước; mặt khác nước
^ùng có thồ gày ra tai họa cho con người và
mối trường.

N

354.000 m3/ngày (vùng Báo Lộc) (xem
bảng 2).

Vì vậy, từ khi miền Nam hoàn toàn giai
phóng, Đang và Nhà nước ta đà giao nhiệm
.■ụ cho Tông cục Địa chất (hay là Cục Địa
.hát và Khoáng sán Việt Nam) triền khai
công tác điều tra cơ ban về địa chất nói
chung vả địa chất thúy vãn nói riêng thuộc
dai Nam Trung bộ đến Tây Nguyên, trong
đó có lãnh thổ tỉnh Lảm Đồng.

Vào đẩu thế kỷ XXI, theo nhu cầu phát
triển kinh tế - xà hội, các công trình khai
thác nước ngầm tự phát 0 ạt xuảt hiện, đặt
ra yêu cẩu cần thiết phái cập nhat thông tin
khoa học về nguồn nước; các cảp quàn lý
ở địa phương càng thấy cần phái có một
công cụ phù họp đế quản lý nguôn nước.
Vì vậy, Đoản Đìa chất thủy văn - Địa chất
công trình 707 (nay là Đoàn Quy hoạch và
Điều tra tài nguyên nước) đà đề xuất đe tài
■Xày dựng ban đò quàn lý nước ngầm vùng
trọng điếm dàn cư, kinh tể trên từng địa bàn
huyện ” vả được cơ quan quan lý và UBND
tỉnh lẩn lượt phê duyệt, thực hiện cho các
đơn vị hành chinh cua tinh trong các năm
1999 - 2009 (xem bảng 3).

Trong gần 30 nàm, ngành Đìa chất đà đầu
tư 11 đề ản điều tra địa chất thúy vãn nghiên
cứu theo tỷ lệ 1/200.000 đển 1/25.000 (xem
bảng ỉ), làm sáng tỏ đặc điểm phản bố,
cấu trúc các tang chứa nưởc và không chứa
nước; đánh giá chất lượng và các loại trữ
lượng nước ngẩm làm tiền đề cho còng
tác quy hoạch tiếp theo. Tông cộng các
giai đoạn điều tra loại này đà thi công trcn
5.500 km2 đo vè, khoan địa chất thúy vãn
13.540 m/140 lồ khoan, quan trắc cố định
98 trạm/nãm, phân tích 571 mẫu nước, bơm
thi nghiệm trên 2.000 ca máy (xem bảng 1).
Kết quá điều tra đã đánh giá trữ lượng
khai thác, trữ lượng triển vọng khai thác
vã trừ lượng tiềm nãng cho từng vùng đạt
từ 87.000 mVngảy (vùng Di Linh) đổn

Nãm 2009 là năm cuối cùng đề tải tiếp
tục xảy dựng ban đồ quan lý nước ngâm
thành phò Đà Lạt, thi xã Báo Lộc, huyện
Báo Lâm và tống họp kẽt qua trẽn toàn tỉnh.
Hệ thống bán đô quàn lý nước ngẩm cỏ ưu
đicm nôi bật lả:
- Tống hợp được các nguồn tài liệu điều
tra địa chất thủy văn đà có, thi công bổ sung
22 lồ khoan (trong 10 nãm); lựa chọn, cập
nhật dừ liệu trên 200 lỗ khoan khai thác mới
xuất hiện đẻ đạt mật độ điẻm cho loai tỷ lệ
ban đồ nước ngầm lớn hơn (độ chính xác
khi ứng dụng thực địa cao hơn).
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- Tinh toán thêm loại trừ lượng khai thác
tối đa cho từng công trình đá có; trừ lượng
khai thác an toàn cho từng khu (khoảnh) có
điểu kiện địa chất thủy văn khác nhau và
thể hiện lưu lượng khai thác an toàn bang
đon vị tính thông dụng nhất; đánh giá chât
lượng nước theo các tiêu chuản sừ dụng
hiện hành (thay cho phương thức đành giá
theo loại hỉnh tôn tại của nước ngâm trong
các bàn đó chuyên môn trước đây).
- Trên bản đồ và mặt cắt địa tằng còn thiết
kế sơ bộ một số còng trình khai thác nước
ngầm ở những nơi có tri ôn vọng phát triển...
Ve kiến tạo, các nhà địa chất gọi Lảm
Đỏng lả “một trũng hoạt hỏa magma - kiên
tạo ” - tức có cấu trúc địa chất rất phức tạp,
nên nước ngầm tồn tại, vận động trong nó
cùng rất phức tạp. Tóm tắt các kết quả điều
tra trong thời gian qua:
1. Các tầng chứa nước lỗ hồng
a. Tàng chứa nước Đệ tứ (abQlv aQ)
Phân bổ rộng ờ các thung lùng sông, suối
ở Đạ Tẻh, Cát Tiên, Nam Đức Trọng..., diện
tích khoảng 350 km2. Thành phẩn gồm cát,
bột, sét, sạn, sỏi, cuội, than bùn. Be dày
từ 3,1 - 30 m, trung bình 7 - 8,3 m. Riêng
ở Đạ Tẻh, Cát Tiên, chiều dày trung binh
25 m. Mực nước tĩnh 1 - 12 m, trung bình
1,5 - 2,5 m.
Khả năng chửa nước thuộc loại trung
binh, lưu lượng 0,02 - 1,75 1/s, phổ biến
0,24 - 0,4 1/s. Hệ số thấm của đất đá
0,28 - 0,41 m/ngày.
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xuống cấp cho các đơn vị chứa nước nằm
dưới nó. Động thái mực nước thay đôi theo
mùa và dao động từ 0,3 - 2,6 m. Thảnh phần
hóa học biến đổi theo mùa không lớn, chi
đủ làm thay đồi thứ tự tên gọi hóa học
cũa nước.
Tầng chửa nước Đệ tứ phân bố hẹp, xa đô
thị, dân cư thưa nên tuy gần mặt đất nhưng
chi có ý nghĩa phục vụ sinh hoạt, nông
nghiệp với quy mô hộ, nhóm hộ gia đình
sinh sống ven các thung lũng.
b. Tầng chửa nước Mĩocen ( N 3 - N ý )
Phân bố rải rác ớ xung quanh thị xà Bảo
Lộc và Bắc - Đông Bắc Di Linh, diện tích
khoảng 100 km2. Thành phần gồm cuội
sỏi, cát thô, set bentonit, diatomit, các thấu
kính than nâu xen kẹp các lớp mỏng bazan.
Bẻ dày tầng 4,5 - 195,8 m, trung bình
20 - 70 m. Mực nước tĩnh 2,64 - 28 m. Hệ số
thấm đất đá 1.34 - 2,77 m/ngày. Khá năng
chứa nước yếu: lưu lượng 0,04 - 0,56 1/s,
trung binh 0,2 1/s. Tổng khoáng hóa dưới
0,3 g/1; độ pH 5,5 - 8,2. Loại hình hóa học
nước thường lả Bicarbonat - clorua natri
hoặc Clorua - bicarbonat magie. Nguồn
cung cảp là nước mưa, nước mặt, nước
từ tang nam kể trên nó. Nguồn thoát là hệ
thống sông, suối vả bỏc hơi trẽn bề mặt
của nó.
Động thái mực nước thay đổi theo mùa,
trung binh 5 - 8 m. Mầu nước phân tích
vảo mủa mưa có độ pH nhỏ hơn mùa khô
2,4 đơn vị (cùng điếm lấy mầu).
Đây là tẩng nghèo nước, chi có ý nghĩa
cấp nước nhỏ dân dụng ở xa nơi tập trung
dân cư.

Nước thuộc loại nhạt, tổng khoáng hóa
0,1 - 0,13 g/1, độ pH 7 - 8,3. Loại hình hóa
học nước thường là Bicarbonat naừi hoặc
Clorua bicarbonat natri - canxi, khoáng
30% số mầu có hàm lượng N 0 3' vượt tiêu
chuân nước sinh hoạt.

a.
Tâng chứa nước Pleistocen, Miocen
- Pliocen và Miocen ((ỉ Qữxl, ¡ì (Nj3 - N J tp,
p N tđn)

Nguồn cung cấp cho tầng này chủ yếu là
nước mưa, sông, suối. Nguồn thoát cũng
chính lả sông, suôi và một phần ngẩm

Phân bố rộng rài nhất ớ thị xã Bảo Lộc,
Bẳc Di Linh, Đức Trọng và Nam Đơn
Dương, diẹn tích khoảng 1.500 km2.

2. Các tầng chứa nước khe nứt
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Thành phẩn gồm bột, sét, sạn, bauxit,
bazan pyroxcn, bazan olivin, bazan bọt,
ưo vụn núi lửa... Be dày từ 3 - 300 m;
trung binh 50 m; hệ số thấm của lớp vỏ
phong hóa 0,51 - 1,81 m/ngày, của đá gốc
0,3 - 2,3 m/ngày. Lưu lượng biến đổi mạnh
tùy theo bể dày, độ phong hóa, nứt nè của
đá: 0,36 - 13,3 1/s. trung binh 2 - 3 1/s.
Nước có chất lượng tốt, đa sổ thuộc loai
siêu nhạt. Độ pH trung bình 7,2 - 8,1.
Động thái mực nước biến đổi theo mùa,
mùa khỏ sâu hon mùa mưa 2,64 - 7,6 m.
Tông khoáng hóa ờ giếng đào và mạch lộ
về mùa mưa lớn hon mùa khô gần 5 lần
(G72 - Đà Lạt) vả 2 lần (L8 - Báo Lộc).
Tại thị xã Bảo Lộc và hai thị trấn Di
Linh, Đức Trọng đà tiến hành khai thác
nước trong tầng trên từ năm 1962 đến nay
đ ể phục vụ cho sinh hoạt VỚI trử lượng t ừ
vài trăm đên trên 5.000 m3/ngày.
b. Tầng chứa nước Creta giữa (K fd)
Phân bổ chủ yếu ở phía Nam - Đông Nam
Đà Lạt, phía Nam Đức Trọng, diện tích
khoảng 700 km2.
Thành phần gồm Ryolit đacit vả tu f của
chúng, cuội kểt, cát kết, cát - bột kết, sét
kết. Be dày từ 1.300 - 1.800 m.
Mực nước dưới đất nòng, từ 1,0 - 8,5 m.
Hệ số thấm 0,028 - 0,72 m/ngày, trung binh
0,4 m/ngày. Lưu lượng 0,10 - 0,21 1/s; giếng
đảo có lưu lượng 0,03 - 0,1 1/s.
Nước thuộc loại siêu nhạt đến nhạt, tống
khoáng hóa 0,038 - 0,34 g/1. Loại hình
hóa học nước phổ biến là Bicarbonat cloruanatri canxi - magie hoặc Bicarbonat
canxi - magie.
Nguồn cung cấp cho nước dưới đất chủ
yếu là nước mưa. Nước thoát đi qua mang
xâm thực; bằng hiện tượng bốc hơi và cung
cấp cho tầng nam kề với nó. Động thái mực
nước biến đổi theo mùa, mùa mưa lớn hơn
mùa khô 2 lần.
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Tuy tầng này rộng, bề dày lớn nhưng
nghèo nước nên không có khá năng cung
cấp nước tập trung mả chi phục vụ sinh hoạt
quy mỏ hộ gia đinh, canh tác nông nghiệp
dọc mang xàm thực địa phương ở vùng ven
hoặc xa đô thị.
c. Tầng chứa nước Jura giữa (Jjn)
Phàn bố ở phía Tây, Bắc Đà Lạt, Đạ Tẻh,
Cát Tiên; phía Đông Đức Trọng; Nam Di
Linh và rải rac Tây Bấc và Đông Nam Báo
Lộc, dicn tích khoảng 3.000 km2.
Thành phần gồm cát - bột kết, sét kết,
bề dày từ 400 - 800 m. Mực nước tĩnh từ
1,0 m (lổ khoan 753 Đức Trọng) đến
5,3 m (lỗ khoan 76 - Đà Lạt); ớ giếng đào
mực nước từ 0,9 - 2,5 m. Hê số thấm từ
0,17 - 0,23 m/ngày. Lưu lượng ở các lỗ
khoan từ 0,21 - 0,83 1/s, ở giếng đào dưới
0,1 1/s. Nước có tông khoáng hóa phổ biến
dưới 0,1 g/1. Độ pH 6,63 - 7,8. Loại hình hóa
học nước phố bien là Clorua - bicarbonat
natri.
Động thái mực nước thay đôi theo
mủa, mùa khô nước sâu hơn mùa mưa tử
0,89 - 6,64 m.
Tầng chửa nước Jura giữa phân bổ khá
rộng, khả năng chứa nước kẽm, không có
triền vọng cung cấp nước công nghiệp.
d. Thành tạo địa chất rất nghèo nước và
thực tế không có nước (yK2cn, y ỏ j f p, J đhl)
Phân bố ở phía Tây Đà Lạt, Đông Nam
Đơn Dương, phía Nam và Tây Bắc Di Linh.
Diện tích khoảng 2.700 km2.
Thành phần gồm granit, alaskit,
granitbiotit, granitđioritbiotit, hoocblen,
andesit, andesitdacit và tuf của chúng. Be
dày chưa xác định được.
Ở Tây Nam Di Linh có lỗ khoan LT6 sâu
90 m nghiên cứu đứt gãy trong thành tạo
này cho lưu lượng 2,77 1/s; ở sân bay Cam
Ly (Đà Lạt) có lồ khoan 72 sâu 82 m cho
lưu lượng 0,36 1/s, tỷ lưu lượng 0,027 1/sm;
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các giếng đào khảo sát ở Đã Lạt cho lưu
lượng trung bình 0,016 - 0,04 1/s; các mạch
lộ cho lưu lượng 0,08 - 0,18 1/s;

Theo tiêu chuẩn nước khoáng Việt Nam,
nước khoáng Guogah được định danh là
nước khoáng carbonic.

Nhìn chung, các đả xâm nhập thuộc loại
rất nghèo nước, chủng chi có thể cấp nước
cho hộ dân cư sinh sống rải rác ớ nơi có địa
hình thuận lợi.

Năm 1988, UBND huyện Đức Trọng liên
doanh với Đoàn Địa chất thủy vãn - Địa chất
công trinh 707 tiến hành thăm dò khai thác
trong quá trinh thi công do thiếu vốn nên
hợp đồng tạm thời dừng lại. Khối lượng đà
thi công gồm đo địa vật lý điện, khoan thâm
dò, phân tích mầu nước. Đen nay, nhieu lồ
khoan khai thác nước của nhản dân và các
giếng khoan khai thác nước thuộc hệ thống
cảp nước tập trung đà bắt gặp nước khoáng
với nồng độ tỏng khoáng hóa từ 1 - 2 g/1
(đạt tiêu chuán vẻ nồng độ khoáng hỏa của
nước khoáng).

3. Chất lượng nước ngầm
- Nước ngầm Lâm Đồng thuộc loại sicu
nhạt đốn nhạt. Loại hình hóa học nước đa số
là loại hồn họp, cảng ve phía Nam chuyên
dân sang loại bicarbonat và bicarbonat clorua.
- Nước không ăn mòn sunfat, nhưng có
tinh ăn mòn rưa lũa.
- So sảnh với giá trị giới hạn các thông
sô và nồng độ của các thành phẩn trong
nước ngầm phục vụ mục đich sinh hoạt theo
TCXD 233 - 1999 thi đều đạt tiêu chuân
nước loại B. Một sổ nơi vượt giới hạn về độ
cứng, nitơ, kèm, crom, thủy ngân như ờ Đạ
Tèh, Đả Lạt, Lạc Dương và thành phản sắt,
độ pH, thủy ngân ờ Di Linh, Đơn Dương.
- Theo mục đích nuôi trổng thủy sản và
mục đích tưới cây thì có 30% số mẫu không
đạt TCVN 5943 - 1995 về thành phần sắt,
độ pH như ở Cát Tiên, Phú Hội, Liên Nghĩa
(Đức Trọng).
4. Nước khoáng
a. Nước khoảng Guogah

H C 0 399
------------- ------------------Na67Mg22

Được phát hiện từ trước năm 1975. Mach
nước xuất lộ gân lòng SU01 thuộc thôn 1 - xà
Đạ Long (Đam Ròng), cách thành phổ Đả
Lạt khoáng 70 km về phía Tây Bắc. Lưu
lượng tự chày 0,5 1/s; nhiệt độ nước 48°C;
nước có mùi khét, mẫu lấy về để vài ngày
sẽ hết mùi. Còng ty TNHH Long Vân đà
được Bộ Công nghiệp cấp giấy phép thăm
dò năm 1994 và đã tiến hành khao sát nhiều
đợt, nhưng do giao thông quá khó khản nên
chưa tiếp tục thưc hiện được. Két quả phân
tích mẫu nước, định danh là nước khoáng
nóng Silic - Fluor - Radi.
c. Nước khoáng nóng Đạ Tỏng

Được phát hiện từ thời thuộc Pháp, mạch
nước phun lên từ lòng suối phia Đông
Nam cánh đồng Tùng Nghĩa thuộc thôn
2 - xã Phủ Hội (Đức Trọng) với lưu lượng
1,05 1/s. Nhiệt độ nước cao hơn nhiệt độ
nước suối 2 - 3°c. Mầu nước phàn tích
hóa học biểu dần theo công thức Curlov
có dạng:

C O \ 2m, 67

b. Nước khoáng nóng Đạ Long

pHB,,

Được phát hiện khảo sát vào nảm 2005.
Nguòn lộ nước khoáng nóng Đạ Tông có
vị trí ờ phía Đông Bẳc UBND xã Đạ Long
khoáng 7 km. Nươc khoáng nóng xuất lộ
tư đầu nguỏn suối Đakgnie - nhánh của
sông KrôngKnô. Lưu lượng tự chảy
18m3/h. Nhiệt độ nước 58°c. Từ kết quả phân
tích mẫu, định danh là nước khoáng nóng
Silic - Fluor.
d Nước khoảng Bugor
Được phát hiện khi khoan khai thác nước
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sinh hoạt tại ƯBND huyện Cát Tiên nãm
1994. Độ sâu bắt gặp 70 m. Lưu lượng
1,2 1/s. Tổng khoáng hóa 1,96 g/1. Loai hình
hỏa học nước có dạng:
HC0»78C 03»

Định danh nước khoáng là nước khoáng
carbonic.
Đèn nay, cả 4 nguồn nước khoáng trên
đều chưa được đẩu tư khai thác.
Đc xuất gỉảỉ pháp quản ỉý, khai thác
nước ngầm
Qua gần 10 năm ke thừa két quả điều
tra cơ bàn của ngành địa chất, Đoàn Địa
chất thủy vãn - Địa chất công trình 707
đã nghiên cửu bồ sung, cải tiến xảy dựng
sản phẩm khoa học mới, phục vụ kịp thời
cho còng tác quy hoạch, quàn lỷ tải nguyên
nước ngầm. Nội dung chinh của đề tải
nghiên cứu khoa học đà được các huyện,
thị, ngành sừ dụng trong công tác quan lý,
khai thác nước ngầm, làm căn cử đô quyết
định xây dựng mới hoặc chuyên đôi mục
đích cẩp nước các hồ Đạ Tẻh, Đạ Rịn (Đơn
Dương), Mè Linh (Nam Ban)..., là cơ sở xảy
dựng “Đồ án quy hoạch cáp nước các đỏ
thị tỉnh Lâm Đồng 2010 - 2020” vừa được
UBND tinh phê duyệt theo Quyết định số
2230/QĐ-ƯBND ngày 20/8/2008.
Ngoài ra, qua quá trinh triên khai, các đề
tài còn bàn giao cho địa phương nhiều còng
trình khai thác nước sinh hoạt sau khi hoàn
thành nhiệm vụ điều tra như trạm bơm lồ
khoan ớ trụ sở UBND xã Tư Nghĩa (Cát
Tiên), ƯBND huyện Đơn Dương, UBND
huyện Đạ Huoai, trạm xá Tà Hine, xà Tân
Hội (Đức Trọng), thôn I - Ninh Gia (Di
Linh), UBND Xa Lát (Lạc Dương)...
Trong thời gian tới, cần chú trọng một
số giài pháp quản lý, khai thác nước ngầm
như sau:
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- Tăng cường đầu tư công trình thủy lợi
nhầm giai quyết các nhu cẩu làu dài mà còn
là yếu tổ chủ yếu bổ sung cho trữ lượng
nước ngầm, nhất là các vùng ria đô thị;
- Tiếp tục đầu tư cho còng tác thảm dò
nước dưới đất theo đúng quy trình quy
hoạch xây dựng cho đò thị có nhu cầu sử
dụng nước lớn trong tương lai như thị xà
Bảo Lộc, huyện Báo Lâm;
- Tiến hành quan trắc trữ lượng, chất
lượng nước ngầm tại các đô thị đang có
nguy cơ cạn kiệt, ô nhiềm như thị xã Bảo
Lộc, huyện Đức Trọng, Di Linh, tại các hồ
đang và sẽ cấp nước cho mục đích sừ dụng;
- Mấy năm gần đây, nhiều đề tài và két
quá kiểm tra của các ngành chức năng đã
phát hiện một số diêm có nồng độ chất
thành phần ô nhiễm trong nguồn nước vượt
tiêu chuân cho phép như asen, thủy ngán,
fenol, kẽm ... Vì vậy, nên ừiển khai một đề
tài nghiên cửu "Đánh giả hiện tượng nhiễm
bán một sỏ thành phần trong nguồn nước
vả đề xuất các giai pháp báo vệ làu bển tài
nguyên nước tinh Làm Đ òng” nhàm giải
quyêt cơ bàn các vàn đè trên;
- Tiếp tục duy trì sự phối họp chặt chè,
hiệu quà giừa các ngành của tỉnh với chính
quyền các cấp cấp, tổ chức kinh tế, xã hội
trong công tác quán lý, khai thác bảo vệ tài
nguyên nước. ■

108

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lãm Đồng

Đ IỀ U T R A C ơ BẢN V È T À I N G U Y Ê N N Ư Ớ C N G Ầ M
B Ả N G 1: Đ IỀ U T R A c ơ B Ả N N Ư Ớ C N G Â M T ỈN H L Ằ M Đ Ồ N G T Ử 1 9 7 9 - 2 0 0 5

(DO NGÀNH ĐỊA CHÁT ĐÂU Tư)
Khối lượng nghiên cứu chính

TT

Tên đè án

Tỷ lệ NC
Do vẽ

Khoan

( k m 2)

(m/LK)

Bơm
TN
fc:a

nláy)
1

Tìm kiếm nước dưới đắt
vùng Bảo Lộc

1/50-000

2

Bản đò địa chất thủy vản
vùng Gia Nghĩa - Di Linh

1/200.000 1.500

3

Tìm kiếm nước dưới đất
vùng Di Linh

1/500.000

4

Tìm kiếm nước dưới đất
vùng Đức Trọng

5

Phản
tích
mẫu

Quan
trẳc cố
đỊnh

nước

(Trạm

(mẫu)

năm )

Năm thực
hiên

1.700/12

240

30

11

1979-1982

600/4

50

10

-

1979-1987

360

1.300/11

180

36

9

1980-1983

1/50.000

430

1.100/10

200

34

10

1981-1983

Tìm kiếm nước dưới đẩt
vùng Đa Huoai

1/50.000

100

850/5

100

20

5

1983-1985

Lập bản đồ địa chất thủy
vãn vùng Tản Rai - Bảo Lộc
(phục vụ dự án thảm dò
bauxit)

1/50.000

800

2 500/25

450

124

14

1985-1987

7

Quan trắc quốc gia - Làm
Đồng

1/50.000

20

500/25

75

100

37

1994-2009

8

Điều tra địa chất đô thị thị xã
Bảo Lộc và thành phổ Đã Lạ

1/25.000

850

850/7

70

45

16

1995-1997

g

Điều tra nước dưới đắt miền
núi - Tây Nguyên

1/50 000

34

1.680/14

126

60

-

1998-2004

1_

Lập bản đồ địa chất thủy vâr
vùng Đức Trọng - Di Linh

1/50.000

500

400/4

40

20

6

1999-2004

Điều tra đánh giá nước dướ
đất vùng trọng điểm Lộc Bấc
Lộc Lảm, Hòa Nam, Thạnh
Mỹ, Ta Hine

1/25.000

63

2.059/22

261

92

-

2004-2005

571

98

g

^1

Cộng

300

5.54(1 13.540/14 0 2.092
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B Ả N G 2 : K Ế T Q U Ả Đ IỀ U T R A N Ư Ớ C N G À M T ÍN H L Â M Đ Ồ N G

(DO NGÀNH ĐỊA CHÁT ĐÁU Tư)
T rữ

TT

T rữ lư ợ n g k h a i

k h a i t h á c ( m 3/ n g )

k h a i th á c

T ê n đ ề án

Ị

T r ữ lư ợ n g tr iể n v ọ n g

lư ợ n g
cấp B

th á c tiề m n ă n g

C ấ p C1

C ấp C2

Ghì chú

(r n V n g )

(m ỳ n g )

1

Vùng Bảo Lộc (1)

-

3.000

-

354.858

2

Thị xã Bảo Lộc (2)

3.500

5.200

-

-

3

Vùng Di Linh

-

3.712

1.666

87.496

(1 ) D iệ n tíc h 3 2 0 k m 2

(2)

Theo kế t quà khai

th á c 1 9 9 3 - 1 9 9 7

4

-

Vùng Đức Trọng

5

Thành phố Đà Lạt

6

5 cụm điều tra nước
miền núi (3)

2.560

5 vùng trọng đ iể m (4

6.034

6.881

-

1.177

-

118.334
>

-

C ấ p C1 d ự k iế n c h o c á c
năm 1997 - 2009

117.450

(3) L õ c N ga, Đ in h T rang
H òa,

(Khai thác từ 2000)

M a d a g u i,

Lộc

N g h ĩa , Đ a m h

(4 ) L ộ c B ắ c , L ộ c L â m , H ò a N a m , Ta H in e ,

7

Thạnh

Mỹ

(Khai thác từ 2005)

BẢNG 3: C Á C

Đ Ề T À I N G H IẾ N

cứu K H O A

H Ọ C Đ IẼ U T R A B Ồ S U N G V È N Ư Ơ C N G À M

(DO TÌNH LÂM ĐÒNG ĐÂU Tư)
I

TT

T ê n đ ề án

K h ô i lư ợ n g đ ẩ u t ư c h in h

T ỷ lệ N C

Bơm
Đ o vẽ

K hoan

TN

( k m 2)

( m /L K )

(c a
m ày)

Lập bản đồ nước ngầm thị xả Bảo Lộc và
1/25 000
huyện Bảo Lâm

Pnan
tíc h
m ẫu

N ă m th ự c
h iệ n

nước
(m ẫ u )

200

-

10

20

1999-2000

2

Lập bản đồ quán lý nước ngầm vùng trọng
điềm dân cư, kinh tế huyện Cẳt Tiên

//

60

160/4

12

35

2001

3

Lập bàn đồ quản lý nước ngầm vùng trọng
điẻm dân cư, kinh tế huyện Đức Trọng

II

100

160/2

16

45

2002

4

Lập bản đồ quản lý nước ngầm vùng
trọng điểm dân cư, kinh tế H. Di Linh

II

100

180/3

9

40

2003

5

Lập bản đồ quản lý nước ngẩm vùng trọng
điểm dân cư, kinh tế huyện Đơn Dương

II

60

120/2

10

50

2004

6

Lập bản đổ quản lý nước ngầm vùng
trọng điểm dãn cư, kinh tế huyện Lâm Hà 1/50 000
và Đam Rông

100

180/3

12

45

2005

7

Lâp bản đồ quản lý nước ngầm vùng trọng
điềm dãn cư, kinh tế huyện Đa Huoai

1/25.000

40

120/2

9

50

2006

8

Lập bản đồ quản lý nước ngầm vùng
trọng điểm dân cư, kinh tế huyện ĐạTẻh

II

60

240/4

12

70

2007

9

Lập bản đồ quản lý nước ngầm vũng
trọng điểm dân cư, kinh tế huyện Lac
Dương và bổ sung, điều chinh tổng hợp
toàn tinh

1/50 000

180

160/2

60

120

2008-2009

900

1 .3 2 0 /2 2

150

475

Cộng
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t ỉn h

lâ m
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đ ồ n g

(DO NGÀNH ĐỊA CHÁT ĐÀU Tư)
— T rữ

T r ữ lư ợ n g tr iề n v ọ n g

lư ợ n g
—r

kh a i th á c

T ê n đ è án

cắp B

k h a i t h á c ( m 3/ n g )

T r ữ lư ợ n g k h a i
th á c tiề m n ả n g

C ấpC 1

C ấp C2

G hi chú

( m 3/ n g )

(m ỳ n g )

•

Vung Bảo Lộc (1)

-

3.000

-

354.858

L

Thị xã Bảo Lộc (2)

3 500

5.200

-

-

-

3.712

1.666

87.496

Vùng Di Linh

(1) D iê n tíc h 3 2 0 k m 2
(2 ) T h e o k ế t q u ả k h a i
th á c 1 9 9 3 - 1 9 9 7

Vùng Đức Trọng

í

6.881

-

5

Thành phố Đà Lạt

5

5 cụm điều tra nước
miền núi (3)

2.560

-

5 vùng trọng điếm (4)

6.034

118.334

1.177

-

C ắ p C1 d ự k iế n c h o c á c
năm 1 9 9 7 -2 0 0 9

> 117 450

-

(3 ) L ô c N g a , Đ in h T ra n g
Hòa,

(Khai thác từ 2000)

M a d a g u i,

Lộc

N g h ĩa , Đ a m ri

(4 ) L ộ c B ắ c , L ộ c L â m , H ò a N a m , Ta H in e ,
Thạnh

Mỹ

(Khai thác từ 2005)

BÀNG 3: C Á C

Đ È T À I N G H IÊ N

cửu K H O A

H Ọ C Đ IÈ U T R A B Ồ S U N G V È N Ư Ớ C N G Â M
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K h ố i lư ợ n g đ ầ u t ư c h ín h

TT

T ên đề án

T ỷ lệ N C

Bơm
Đ o vẽ

K hoan

TN

( k m 2)

( m /L K )

(c a
m áy)

1

Lập bản đồ nước ngằm thị xẫ Bảo Lộc vả
1/25.000
huyện Bảo Lảm

2

Lập bản đò quản lý nước ngầm vùng trọng
điểm dân cư, kinh té huyện Cát Tiên

3

Phân
tíc h
m ẫu

N ã m th ự c
h iệ n

nước
(m ẫ u )

200

-

10

20

1999-2000

//

60

160/4

12

35

2001

Lập bản đồ quản lý nước ngầm vùng trọng
điềm dân cư, kinh tế huyện Đửc Trọng

//

100

160/2

16

45

2002

4

Lập bản đồ quản lý nước ngầm vùng
trọng điếm dãn cư, kinh tế H Di Linh

//

100

180/3

9

40

2003

5

Lập bản đố quản lý nước ngầm vùng trọng
điểm dân cư, kinh tế huyện Đơn Dương

//

60

120/2

10

50

2004

6

Lập bản đồ quản lý nước ngầm vùng
trọng điếm dân cư, kinh tế huyện Lâm Hà 1/50 000
và Đam Rông

100

180/3

12

45

2005

7

Lập bản đồ quản lý nước ngầm vùng trọng
điêm dân cư, kinh tế huyện Đa Huoai

1/25 000

40

120/2

9

50

2006

8

Lặp bản đồ quản lý nước ngầm vùng
trọng điềm dân cư, kinh tế huyện ĐạTẻh

//

60

240/4

12

70

2007

9

Lập bản đô quản lý nước ngầm vùng
trọng điếm dân cư, kinh tế huyện Lac
Dương và bồ sung, điẻu chinh tỏng hợp
toán tình

1/50 000

180

160/2

60

120

2008-2009

900

1 .3 2 0 /2 2

1 50

475

Cộng
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THÔNG TIN KHOA HỌC CÕNG NGHỈ
VÀ PHÁT TRIĨN ỨNG DỤNG CÕNG NGHỆ THÔNG TIN
KS. NGÔ ĐÌNH VĂN CHÂU
KS. NGÔ HUY ĐÔNG
Sở Khoa học và công nghệ tinh Lâm Đồng

ứ những ngày đảu khi Ban Khoa học
và Kỷ thuật tỉnh được thành lập (1979)
và trong suốt quá trình hoạt động, công tác
thông tin KHCN đã được chú trọng, đáp
ứng phẩn nào nhu cảu thông tin cua cán bộ
vả nhân dân, từ đó tác động vào hoat động
phát triển kinh tố - xà hội cua tỉnh. Sau khi
chuyển thành Sở KHCN và Môi trường
(1993), hoạt động thông tin KHCN đã phát
ữicn, mở rộng vởi nhiều hình thửc hoạt
động phong phú và tác động qua đó cùng
tăng lên đáng kể.

T

Một số kết quà nối bật về hoạt động thông
tin KHCN và ứng dụng công nghệ thông tin
Sở KHCN đả đạt được ừong thời gian qua:

hội khoa học kỳ thuật Lâm Đồng, Hội nghị
KHCN miền Đông Nam bộ....
- Phát hành 400 kỳ Bản tin KHCN
phục vụ cán bộ lành đạo tỉnh và các
s ở , ban, ngành VỚI tống số lượng trcn
40 ngàn bản, trong đó tập trung một số chủ
đề về “KHCNphục vụ hội nhập”, “Sở hữu
trí tuệ”, “Môi trường”, "Tiều chuấn, chất
lượng ", các vấn đề nòng nghiệp, nông dân
và nông thôn...
- Xây dựng và phát hành hơn
1.000 đìa CD-ROM với nội dung “Đà Lạt
- Làm Đồng, những tư liệu khảo cứu " và
CD-ROM “Địa chi Lảm Đ ồng”.

- Phối họp với Đài Phát thanh và Truyền
hình Lâm Đồng xây dựng chuyên mục
công nghệ
KHCN phát định kỳ hàng tuần trên sóng
- Xuất bản Tập san Thông tin KHCN
phát thanh và truyền hình nhằm phổ biến
định kỳ với 4 kỳ/năm, bản chinh thức
thông tin KHCN đến đông đảo các đối tượng
phát hành năm 1993. Đến nay đâ xuất và kct hợp thực hiện các nội dung về hổ trợ
bán 62 số với tồng số lượng khoảng
doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu, quảng
40.000 bán, từng bước hình thành các chuyên bá và phát triển thương hiệu (theo chương
mục và gắn với các hoạt động nổi bật của trình hổ trợ phát triên tải sản trì tuệ).
địa phưcmg như "Tảng tốc, đột phả phục
- Thường xuyên phối họp với các phương
vụ phát triển kinh tế - xă hội địa phư ơng'1,
tiện thông tin đại chúng trong việc đưa tin
“Doanh nghiệp và hội nhập", "Hoa Đà
L ạ t", các vấn để môi trường, nông nghiệp vể hoạt động KHCN của địa phương, tuyên
nông thôn, các số chào mừng 100 năm, truyền phổ biến thông tin KHCN.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về
110 năm, 115 năm Đà Lạt hình thảnh và
phát triển, chào mừng Đại hội Liên hiệp các thông tin KHCN gồm CSDL về đề tài,

về hoạt động thông tin khoa học
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air án VỚI bản toàn văn các đ ề tài, dự án
r j nám 1984 đến nay; CSDL về nông
nghiệp, nòng thôn với hon 50.000 tư liệu;
:SD L ấn phẩm thông tin KIICN (Tập san
Thông tin KIICN và Bản tin KIICN phục
>Ị1 lảnh đạo); CSDL về sở hừu trí tuệ với
hơn 60.000 sáng chế của Việt Nam và
thể giới.
- Xây dựng được 40 điếm thông
tin KIICN cấp huyện/xà đặt tại
50 xà, thị trân và 10 phòng công thương các
huyện, thị xã Bảo Lộc với hộ thống thict bị
và thư viện điện tứ có hơn 50.000 tư liệu
về K1ICN, cơ bản đáp ứng được nhu cầu
cua người dân trong việc tiếp cận thông tin
KiỉCN và ứng dụng vào thực tế sản xuất,
đời sống.
- Thu thập và tổ chức “Thòng tin phục vụ
du lịch Lảm Đỏng - Đà L ạt" làm cơ sở đe
ngành và các đơn vị kinh doanh du lịch có
thẻ khai thác xây dựng các tài liệu quáng bá
và phát triển du lịch của tỉnh.
- Phối họp tổ chức 3 Chợ công nghệ thiết
bị (Techmart) cua tinh và tổ chức cho các
doanh nghiệp trong tinh tham gia nhiều
Techmart khu vực và toàn quốc.
Ngoài ra, Sơ KIÍCN thường xuyên tăng
cường cập nhật các thông tin K.IICN từ
Trung tâm Thòng tin KIICN Quốc gia vả

Ông Trương Vàn Thu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Lâm Đồng tra cứu điếm thông tin KHCN
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các nguồn khác. Tô chức phát hành các tờ
rơi thông tin KHCN cập nhật phục vụ các
vân đê cấp thiết cua địa phương.

v ề hoạt động công nghệ thông tin
Giai đoạn 1996 đến 2004, nẳm trong nội
dung chương trình phát triển công nghệ
thông tin quốc gia, Sở KIICN là cơ quan
thưởng trưc của chương trình phát triển công
nghệ thòng tin cùa tinh. Sờ đã phối hợp với
Văn phòng Tỉnh ủy, Vãn phòng UBND tinh
triển khai thực hiện dự án tin học hóa tại các
cơ quan khối văn phòng UBND tinh, khối
Văn phòng Tinh uy, các huyện, thị vả các sở,
ban, ngành. Dự án đã triển khai xảy dựng và
kết nối hệ thống mạng diện rộng cho gần
30 đơn vị trong toàn tính, trong đó tập trung
thực hiện việc đâu tư cơ sở vật chất, đường
truyền như trang bị hộ thống máy chủ, máy
trạm; xây dựng mạng LAN; kct nổi mạng
diện rộng vỡi hệ thống mạng CP NET phục
vụ cho việc kểt nối hệ thông của các đơn
vị với hệ thống mạng tại văn phòng UBND
tỉnh nham trao đòi các thông tin hành chinh
từ Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đến
các huyện, thị, thanh và các sở, ban, ngành
trong tỉnh.
Tố chức tập huấn, bồi dường mỗi nãm
từ 2 đến 3 lớp với số lượng học viên trung
binh 20 ngươi/lóp nhàm trang bị các kiến
thức vè công nghệ thông tin như tin học cơ
ban, tin học văn phòng, quản trị mạng và
thiết kế website cho đổi tượng là lãnh đạo,
chuyên \ ièn của cơ quan, đơn vị thuộc các
dự án tin học hóa.
Năm 1998, Sở KI1CN đã triển khai xây
dựng hệ thống mạng Intranet tỉnh Lâm
Đông với sự tham gia của 14 cơ quan đơn
vị thảnh viên nhảm đưa các thông tin vê
kinh tế - xâ hội, thông tin hành chính, các tư
liệu nghiên cứu phục vụ cán bộ vả nhân dân
trong tinh với việc truy cập qua 16 line điện
thoại, phục vụ 24/24 giờ. Năm 2002, trên
cơ sở nội dung hệ thống mạng Intranet Lâm
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: TRANG ĨHỔNG TIN DIỆN TỬ
■

frangcht'nh T im kỉlm

J

/TyiOjj

i

EmaB

Gỏpy" Sơ đỗ
01 tháng tư 2009

::Trang chinh

■ TỎNG QUAN
Tự nhiên
Kinh tế
Vàn hóa - xã hôi
■ TIN TỨC

ĐƠN V? PHỎI HỢP

TIN NỐÌ BẴT

• Đài PTTH Làm Đồng
Ke hoach tô chirc Festival Hoa nảm 2009
Ngày 18/3/2009, Chủ tịch UBND tinh đá ban
I hanh Kế hoạch 1676/KH-UBND v4 kế hoach
tó chức Festival hoa nẳm 2009

I

• Báo Lâm Đòng
• Cục thuế Làm Đỏng
• s ỡ Nông nghiệp & PTNT
• Liên minh HTX

Trong tinh

• Y tế Đà Lạt

Trong nước

• Giáo dục Đà Lạt

Khoa học. công nghệ

• Rau hoa Đá Lạt

Thẻ giới &Vĩẽt Nam

• Xuctien dầu tư
• Thị xã Bảo Lộc

■Tư LIÉU
Tư liệu khao cứu

• Trướng KTKT Lám Đỏng
• Sớ Tư pháp Lâm Đồng

Tia troag ti«k

Sách, tạp chi
Du lỊCh Lảm Đồng
■THÒNG TIN KHÁC
►XÚCnén đầu íư
►Văn bản pháp quy

Giải thoát 11 cá thé dộng vật quỷ taếm tai Lảm Đổng
Chi cục Kiếm lám tính Lảm Đồng vừa Ọch thu 3 con
vươn den má trắng, 5 con khỉ mặt đỏ, 6 con khỉ đuôi
"p lơn, 1 con hồng hoàng, và 2 con chim diều hoa Miền
M
h ấ ■» Điên dang bi nuôi nhót trái phép tai Khu du lích rủng
Mădaọui vào ngáy 26/3 vừa qưa

►Đ ètài-D ư an

• Tĩnh đoàn Lâm Đồng
• Sỡ tài chinh Lâm Đồng
• Trường trung càp du lịch
• UBND Huyện Lạc Dương

U0NO T*M LAM ĐỔMO

. ỉ . ____ i -

Trang thông tin điện tử Lâm Đồng

Đồng, Sở KHCN đã triển khai dự án xây
dựng trang thông tin điện tử tinh Lâm Đồng
trên Internet nham mở rộng khả nâng phục
vụ của hệ thống thông tỉn nảy ra với bạn đọc
trong nước và thế giới. Tháng 9/2002, hệ
thống đã được triên khai chay thử nghiêm.
Tháng 3/2003, UBND tỉnh Lâm Đồng phê
duyệt và chinh thức cho phép phục vụ trên
Internet lẩy tẻn là “Trang tin điện từ Làm
Đồng” tại 2 địa chi: http://www.lamdong
govvn vả http://www.dalat. gov. vn. Hệ thống
thông tin này đã được Sờ KHCN triển khai
duy trì, phát triển hàng năm và hiện đang
hoạt động chinh thức tại địa chi http://wmv.
dalat.gov. vn. Ngoài các thông tin chinh của
Trang tin điệ n tử Lâm Đồng còn có hom
30 thảnh viên tham gia, ưong đỏ có các đơn vị
chuyên nghiệp trong lình vực bảo chí như
Báo Lâm Đồng, Đài phát thanh truyên hình
Lâm Đông.

Đến nay, Trang thông tin điện từ Làm
Đồng thực sự đà lả một địa chi website
hàng đẩu của tỉnh với nguồn thông tin
phong phú và tỉn cậy cao. Theo đánh giá
của Alexa.com. một tô chức chuyên đảnh
giá các website trên thế giới, Trang thông
tin điện tử Lâm Đồng hiện đang được xếp
hạng thứ 390.000 trên thế giới và 2.600 tại
Việt Nam với lượng truy cập ngày càng
tăng, đặc biệt đà được sự quan tâm đáng
kể của bạn đọc trên thế giới (chiếm 43,8%
tổng số truy cập). So sảnh với các website
cùng loại tại các tỉnh khác trong cả nước
thì Trang thông tin điện từ tinh Lâm Đồng
cũng đạt thử hạng tương đối cao.
Sở KHCN đã xây dựng website phục vụ
Festival Hoa Đà Lạt bẳng 2 ngôn ngừ Việt Anh. Đồng thời, Sở cũng tham gia vào việc
chọn lọc, cập nhật thông tin phục vụ cho
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các hoạt động lễ hội khác cùa tinh từ nãm
2005 đến nay.
Xây dựng và tô chức triển khai Dự án
phát triển công nghệ thông tin và quy hoạch
phát triển công nghiệp công nghệ phân
mềm tinh Lâm Đồng giai đoạn 2001 - 2005
với sự phối hợp của Đại học Đà Lạt, Bưu
điện tinh và Công ty ứng dụng kỹ thuật Đà
Lạt. Tham gia tư vấn, giám sát và hỗ trợ
kỷ thuật cho các dự án tin học hóa tại Văn
phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng (Đe án 47 giai
đoạn 2000 - 2005 và dự án 06 giai đoạn
2006 - 2010).
Úng dụng công nghệ thông tin trong
lĩnh vực lưu trừ và khai thác các nguồn dừ
liệu dưới dạng thông tin điện tử, cơ sở dử
liệu GIS, xây dựng phần mềm ứng dụng,
website đến các huyện, thị, thành vả các tô
chức, đơn vị trong khuôn khô các đề tài,
dự án hàng năm như đào tạo, chuyển giao
hệ thống phần mềm quản lý về đất đai cho
huyện Đức Trọng, Lạc Dương; xây dựng
và phát triển các hệ thống thông tin điện tử
dạng website cho thị xà Bảo Lộc, huyện Di
Linh, Đức Trọng, Lạc Dương, Sở Tư pháp,
Sở Tài nguyên Môi trường, Hội Nông dân...
Đặc biệt, Sở KHCN đã từng bước ứng
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
Thông tin - KHCN có hiệu quả. Ngoài việc
tiếp nhận cơ sờ dữ liệu KHCN phục vụ
nông nghiệp, nông thôn từ Trung ương, Sở
đà từng bước xảy dựng cơ sở dữ liệu thông
tin KHCN địa phương và chọn lọc, bổ sung
các tư liệu phục vụ cho phát triển kinh tế xà hội cúa tinh.
Đánh giá
phát triển

chung và

định

hướng

Nhìn lại 30 năm hoạt động thông tin
KHCN, công tác thông tin KHCN đâ được
thực hiện tốt với nhiều kêt quả và có sự phát
triển đáng kể, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một
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số hạn chế nhất định như hoạt động thông
tin KHCN chưa có định hưởng phát triên rõ
rệt, chưa có tinh hệ thống cao nèn hạn chế
trong hiệu quả. Hoạt động thư viện trong
nhiêu năm chưa được cải tiên đè thu hút bạn
đọc và thông tin chưa được chọn lọc, khai
thac và phô biến phù hợp với yêu cầu phát
triển cùa địa phương.
Định hướng trong nhưng nam tới, tiếp
tục duy h i vả phát triển mở rộng các hoạt
động xuắt bản Tập san thông tin KHCN,
Bàn tin KHCN theo hướng nâng cao chất
lượng, phát hành Bản tin KHCN phục vụ
nóng nghiệp, nông thôn.
Phối họp với các huyện, thành phố Đà Lạt,
thị xă Báo Lộc ưiển khai mang lưới điềm
thông tin KHCN phục vụ nóng nghiệp nông
thôn, tạo lập kênh thông tin 2 chiều từ tinh đến
cơ sở cấp xà nham nắm bắt va phục vụ thông
tin KHCN kịp thời nhất, gắn sát với thực tế
ở cơ sở, tham gia vào thực hiện chủ trương
công nghiệp hóa, h ;n đại hóa nông nghiệp,
nông thôn.
Nang cấp thư viện theo hướng điện tư
hóa, chủ động tổ chức, xây dựng mạng lưới
liên kết vể thông tin KHCN gắn kết với
hoạt động thông tin và ứng dụng công nghệ
thông tin, nâng cao chất lượng và hiệu quà
hoạt động.
Tổ chức dịch vụ thông tin KHCN theo
các yêu cầu chuyên ngành và thiết thực cho
nhu cầu thông tin KHCN và kinh tế - kỳ
thuật cúa địa phương
Tâng cường hoạt động ứng dụng công
nghệ thông tin, hổ trợ các doanh nghiệp
phat ưiển các website theo hướng thương
mại điện từ.
Hoàn thiện tổ chức thông tin KHCN,
thành lập Trung tâm Tin học và Thông tin
KHCN theo các quyết định và hướng dần
của tỉnh và Bộ KHCN. ■

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lảm Đồng

114

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠO SẠN P H ÍM MÚI HÀ NÂNG CAO
SÚC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY cú'PHÂN THỰC PHÂM LÂM O0NG
DOÃN THỊ MỸ DUNG
Công ty cố phần Thực phẩm Lâm Đồng

ăm 1990, Công ty Thực phẩm Lâm
Đồng được thành lập trên cơ sở sáp
nhập Xí nghiệp Rượu Đà Lạt và Xí nghiệp
Thực phẩm Đà Lạt. Năm 2004, Công ty
Thực phẩm Lâm Đồng được chuyển đổi
thành Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm
Đồng hoạt động dưới hình thức doanh
nghiệp cổ phẩn có vốn nhà nước. Hiện nay,
Công ty có hai nhà máy trực thuộc là nhà
mảy Rượu Vang Đà Lạt và Nhà máy chế
biến Nhân điều xuất khẩu Đạ Iluoai với hai
mặt hàng sán xuất chính là rượu và nhân
điểu xuất khấu.

N

Vào những năm cuôi của thập niên 90,
khi cơ chế kinh tế thị trường trong nước bắt
đầu phát triển, Công ty gặp không ít khỏ
khăn trờ ngại để hòa nhập. Lúc bấy giờ,
trinh độ công nghệ sản xuất của Công ty
còn thấp, trang thiết bị máy móc thỏ sơ, nhả
xương chật hẹp và xuống cấp, sàn phâm
đơn điệu và chưa đáp ứng được nhu cầu thị
hiếu của người tiêu dùng. Chinh trong hoàn
cành khó khản ấy, Công ty đâ xác định phải
đổi mới để có thể đứng vững và phát triển.
Công ty đã động viên cán bộ còng nhân
viên phát huy sáng kiến cải tiến kỳ thuật,
nghiên cứu sản xuất ra nhùng sản phẩm mới
phù họp với nhu cẩu thị hiếu cùa người ticu
dùng và xu thế xà hội.
Được sự hồ trợ của Sở KIiCN Lâm Đồng,
tập thể cán bộ công nhân viên cùa Công ty
đã mạnh dạn đăng kỷ thực hiện nghiên cứu
một số đề tài khoa học cấp tinh. Trong năm

2000, Công ty đã thực hiện đề tài “Nghiên
cứu chẻ biên một so sàn phàm từ rau, quả
đặc san tinh Lâm Đ ỏng” và dự án “Sàn
xuất thừ nghiệm một sỏ loại rượu vang và
nước giai khát từ nguồn nguyên liệu san có
tại địa phưomg " từ kct qua nghiên cứu của
một đề tải khoa học cấp tinh năm 1999.
Với nguổn kinh phi được hồ trợ hoặc vay
vốn không lãi từ nguồn ngân sách khoa học
của tỉnh, tập thể nhàn viên kỳ thuật của Công
ty đã có nhicu nồ lực trong nghiên cứu. Kel
quà các đe tài, dự án trên đều được Hội
đồng khoa học tính đánh giá nghiệm thu tổt.
Từ những nghiên cứu trên đã được Công ty
xâỵ dựng thành các quy trình còng nghệ sản
xuất một số sàn phâm, giúp đa dạng hóa sản
phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu nông
sàn đặc sán của địa phương. Việc san xuất
thừ nghiệm tạo cơ hội cho Công ty đánh
giá được nhu cẩu và thị hiếu người tiêu
dùng, tạo điều kiện thuận lợi khi áp dụng
vào sán xuất đại trà và tiêu thụ rộng rài trên
thị trường.
Hàng năm, Công ty đểu xây dựng và triển
khai kế hoạch nghiên cửu sản phàm mới,
chú trọng cãi tiến quy trình cóng nghệ sản
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Một
trong nhưng sản phâm mới nghiên cửu
thảnh công của Công ty lả sản phẩm Rượu
Vang Đà Lạt. Điểm nồi bặt cùa công nghệ
nghiên cứu là giải quyết đồng bộ tất cả các
khâu chế biến, lựa chọn và xử lý nguyên
liệu, lcn men, tảng trừ, lọc trong, đóng
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chai... Khâu then chốt là lên men vang đã
đạt tới mức hoàn chinh, nghĩa là chọn được
chủng nâm men thuần chủng phủ họp, các
thông sổ cua quả trình lên men có kiểm soát
và điều khiên được. Điều này giúp cho sản
phâm sau lên men đạt cảc chi tiêu về mặt
chât lượng như mong muốn mà không qua
phôi trộn hay bổ sung thêm chất khác. Cùng
■ới việc phát triển sản phẩm mới “Vang Đà
Lạt”, Công ty đã từng bước cải tiến một
số quy trình và thiết bị sản xuất đố chuyến
sang cơ giới hóa, nâng dần trình độ công
cghệ. Bên cạnh các thiết bị được nhập trực
tiêp từ châu Âu, Công ty đã tự nghiên cứu
chế tạo ra một số thiết bị, công cụ trong sản
xuất. Công ty đã đầu tư nhà xưởng và bố
rrí lại mặt bang sản xuất hợp lý hơn, đảm
bào các yêu cẩu vệ sinh công nghiệp, gỏp
phẩn đưa sản phẩm Vang Đà Lạt đạt được
hiệu quả trong thời gian qua. Trong quán lý
sàn xuất, Công ty luôn chú trọng công tác
quản lý kỳ thuật công nghệ, chất lượng sản
phâm. Tất cả các công đoạn sản xuất đều
phải tuân theo quy trình kỳ thuật và chịu sự
kicm tra chặt chẽ về chất lượng. Từ một sản
phẩm rượu vang đó ban đầu, đến nay, Vang
Đà Lạt đã được nghiên cửu đa dạng hóa
chung loại gồm vang cao câp, vang trung
binh, vang cao độ, vang ngọt, vang sủi bọt,
vang nhẹ đ ộ ... Các sản phẩm Vang Đà Lạt
đã đảp ứng được nhu cẩu đa dạng của người
tiêu dùng.
Song song với sản phâm rượu, sản phâm
điểu cũng được Công ty chủ trọng đẩu tư
nghiên cứu cải tiến công nghệ, áp dụng
tiến bộ khoa học ky thuật vào quá trình sản
xuất. Từ nguồn vốn vay cùa quỹ Khuyến
công, cuối năm 2006, Công ty đã đẩu tư
đôi mới thiết bị công nghệ xứ lý hạt điều
theo phương pháp hấp thay thế cho phương
pháp chao. Việc đầu tư đổi mới công nghệ
này đã giúp cải thiện điều kiện làm việc cho
người lao động, giảm chi phí trong sản xuẩt,
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và
đặc biệt đã giúp giảm thiểu ô nhiễm môi
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trường. Năm 2008, Nhà mảy Điều tiếp tục
được đầu tư đôi mới công nghệ từ bóc vỏ
lụa nhân điểu thủ công sang cơ giới hóa
nhằm tăng công suất của nhả máy; giảm
chi phí sản xuất; tăng khả năng cạnh tranh;
đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực
phâm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đây
cùng là bước đồi mới phù hợp với xu hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển
công ngh.èp chế biến nông sản ở địa bản
nông thôn. Năm 2009, Nhà máy Điều có kế
hoạch đâu tư đổi mới công nghệ cắt tách
hạt điều từ thủ công sang cơ giới hóa. Các
đầu tư đôi mới đã giúp Công ty nâng dần
trình độ công nghẹ trong sản xuât nhân điều
chế biển.
Bẻn cạnh công tác nghiên cứu KIICN,
Công ty cùng chú trọng việc nâng cao trình
độ quản lý. Từ nhừng năm cuối của thập
niên 90, Công ty đã nghiên cứu các công
nghệ quản lý tiên tiến áp dụng vào quá
trinh hoạt động sản xuất kinh doanh như hệ
thống quản lý chất lượng Q-Base, HACCP,
ISO ... Cuối năm 2001, Công ty bắt đẩu áp
dụng hệ thống quản lý chat lượng theo tiêu
chuẩn ISO 9001:2000 cho văn phòng Công
ty vả Nhà máy Rượu Vang Đà Lạt. Cùng
quyết tâm nồ lực của đơn vị vả được sự hỗ
trợ một phần kinh phi từ nguồn ngân sách
khoa học cùa tinh, cuôi năm 2003, Công ty
đà được cấp giấy chửng nhận hệ thống phù
họp tiêu chuấn ISO 9001: 2000. Năm 2005,
Nhà máy Chế biến Điều xuất khẩu Đạ
Huoai đà nhận được chứng nhận hệ thống
quản lý chất lượng phú hợp tiêu chuân ISO
9001:2000 và HACCP Năm 2008, hệ thống
quản lý chẩt lượng nhà máy chê biên điểu
xuất khẩu Đạ Huoai đă được tô chức thứ
ba đánh giá vả cấp chửng nhận hệ thống
quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuân ISO
22000:2005. Hệ thống qụản lý chạt lựơng
phù họp với các tiêu chuẩn quốc tế đã tạo
điều kiện cho Công ty tăng lợi thế cạnh
tranh trên thị trường ứong nước và quốc tể;
nâng cao năng suất lao động, tăng lợi nhuận
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và giảm chi phi sản xuất kinh doanh; vượt
qua được rào cán, tham gia vào sân chơi
binh đẳng trong các thị trường yêu cẩu bất
buộc việc chứng nhận hệ thống quản lý chất
lượng phủ họp tiêu chuân quôc tế.
Nhìn lại chặng đường 19 năm thành lập
và phát triển, Công ty cồ phần Thực phẩm
Lâm Đồng đã đạt được những thành công
nhảt định. Sản phẩm Vang Đà Lạt cua Công
ty luôn được người tiêu dùng đánh giá cao
và bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng
cao nhiều năm liền (2001 - 2009), liên tục
đạt giải thưởng Sao vàng Đất Việt (2003 2008) và Giải thường Chất lượng Việt Nam
(2005 - 2008). Iíiện nay, sán phẩm Vang
Đà Lạt được tiêu thụ khãp trong nước vả
xuất khấu qua một sổ nước như Nhật Bản,
Malaysia, Campuchia, Hàn Quốc... Sán
phẩm nhàn điều được xuãt khẩu qua nhiều
nước trên thế giới từ châu Âu, châu Mỹ đến
châu ủ c . .. Năm 2007, sản phảm nhân điều
của Công ty đã được Bộ Nông nghiệp và
Phát triển Nòng thôn chứng nhận đạt tiêu
chuản Hàng nòng sán Việt Nam chắt lượng
cao và uy tín thương mại. Công ty cùng
được Bộ Thương mại khen tặng là Doanh
nghiệp xuất khẩu uy tín 4 năm liền (2004 2007). Từ nguồn vốn ban đầu là 1,33 tý với
60 lao động, đên năm 2008, doanh thu cua
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Công ty đạt trên 193 tỷ, tạo còng ân việc làm
cho gan 1.000 lao động tại địa phương. Với
nhừng thành quà đó, Công ty cổ phần Thực
phâm Lâm Đồng đà vinh dự được Nhà nước
trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba
năm 2002, Anh hùng Lao động trong thời
kỳ đôi mới năm 2005, Huân chương Lao
động hạng Nhì năm 2007.
Đê có được những thành công đó, Công
ty đả biêt đảo tạo và phát huy nguồn nhân
lực tự nghiên cứu và triển khai công nghệ
san xuất, biết lựa chọn và áp dụng KHCN
mới. Song song với việc phát huy noi lực
của Công ty là sự hồ trợ, hướng dần tích cực
của các ban, ngành trong tinh, đặc biệt là Sở
KHCN đã quan tâm chi đạo và hồ trợ trong
công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết
quá nghiên cứu công nghệ mới cũng như
vẻ quán lý, nhờ đó thúc đây sản xuất kinh
doanh phát triển.
Hy vọng trong thời gian tới, với chủ
trương khuyên khích nghiên cửu, ứng
dụng các tiến bộ KHCN đế đẩy mạnh còng
nghiệp hóa tinh nhà sè giúp cho Công ty cô
phân Thực phẩm Lâm Đồng nói riêng và
các doanh nghiệp trong tinh nói chung có
điêu li 1 phát triển hơn nửa, góp phần ngày
càng nhiêu vào việc xây dựng quê hương
Lâm Đồng giàu đẹp.»
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C0NG t á c n g h iê n c ú u ú n g d ụ n g - CHUYỀN GIAO KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN c ú u UNG DỤNG KY THUẬT
NONG n g h i ỉ p l Am D õ n g
■

TRẦN THỊ KIM DUYÊN
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng
Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng

rung tâm Nghiên cửu ứ n g dụng Kỳ
thuật Nông nghiệp Lâm Đổng có
nguồn gốc hình thành từ sự chuyên giao
KHCN của Phân viện khoa học Việt Nam
đỏng tại thành phố Chí Minh cho thành phố
Đà Lạt thông qua cơ sớ nuôi cấy mô khoai
tây đặt tại khu vực sổ 31, Đinh Tiên Hoàng,
phường 2, Đà Lạt. Trong quá trình phát
triển, Trung tâm đà mang nhiều tên gọi khác
nhau như Trạm nuôi cấy mô Đà Lạt (năm
1984), Liên hiệp khoa học sán xuất Đà Lạt
(năm 1988), Ban quán lý làm thời bộ phận
sự nghiệp KHCN - Trung tàm ứ n g dụng
KHCN Đả Lạt (nãĩn 1996), Trung tảm ứ n g
dụng Kỳ thuật Nỏng nghiẽp Đà Lạt (nãm
1997) do UBND TP. Đà Lạt quân lý. Năm
2003, Trung tâm chuyền sang trực thuộc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với
tên gọi là Trung tâm Nghiên cứu ứ n g dụng

T

Sản xuẳt cũ bi khoai tảy sach bệnh

Kỷ thuặt Nông nghiệp Lâm Đồng.
Dù với nhùng tên gọi khác nhau, nhưng
hoạt động trọng tâm vả nồi bật trong
25 năm qua của Trung tàm chủ yểu vè lĩnh
vực nghiên cứu - ứng dụng - chuyên giao
các thành tựu khoa học kỳ thuật. Những
hoạt động này có anh hướng nhất định và
góp phần vào sự phát ừiẻn KHCN cua địa
phương.
Các kết quả hoạt động trên lình vực này
của Trung tâm cụ thẻ như sau:
Trong lình vực giống cảy trồng: Trung
tám là đơn vị đẩu tiên của tinh thực hiện
chương trinh ứng dụng kỳ thuật nuôi cấy
mô thực vật để nhân giống khoai tây sạch
bệnh bằng nhừng cây con cấy mỏ thay cho
phương pháp gây giông báng củ trong nhừng
năm 80, được phát triẽn lâu dài cho đến nay.

Quy trình trồng khoai tây
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Đơn vị cũng lưu giữ ngân hàng giống
khoai tây trong ống nghiệm gồm các giống
do Trung tâm Khoai tây quốc tế (CIP) cung
cấp, khảo nghiệm, phóng thích một số giống
khoai tây mới thích họp với điều kiện tự
nhiên của Đà Lạt, Lâm Đồng như các giống
khoai tây mang mã số 06, 04, 012, P3, 07,
077... vẫn được sử dụng để làm giống cho
đến nay.
Trung tâm cũng thực hiện chương trình
ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật
trong công tác nhân giống cây hoa địa lan
Cymbidium (chương trình LĐ05). Chương
trình này đã mở ra một bước ngoặt về giá
cây giống địa lan cấy mô rẻ gấp nhiều lần so
với củ giống địa lan; giúp cho người trồng
lan có cơ hội phát triển vườn lan của mình
ngày càng tăng về số lượng, diện tích và đa
dạng về chủng loại, giúp phát triển chương
trình xuất khẩu địa lan trong những năm
1985 - 1990.
ứ n g dụng công nghệ sinh học trong nhân
giống đã đem lại một bước tiến quan trọng
cho sản xuất nông nghiệp của địa phương.
Cụm từ “nuôi cay m ô ” đã trở ncn quen
thuộc với nông dân Đà Lạt - Lâm Đồng.
Đà Lạt được xem như là một thành phố
ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô để sản xuất
giống khoai tây, dâu tây, địa lan và hoa cắt
cành các loại nhiều nhất cả nước. Trung
tâm Nghiên cứu ứ n g dụng Kỹ thuật nông
nghiệp Lâm Đồng đã trở thành địa chỉ quen
thuộc, tin cậy trong việc cung cấp các loại
cây giống cấy mô như cẩm chướng, ngàn
sao, sao tím, dâu tây, khoai tây, địa lan...
Đơn vị chú trọng phát triển phòng thí
nghiệm nuôi cấy mô thực vật để sản xuất
cây giống sạch bệnh cho nông dân. Tromz
lĩnh vực sản xuất rau theo hướng an toàn,
những năm 90, đơn vị đã phối họp nghiên
cứu quy trình sản xuất rau theo hướng an
toàn; điều tra hiện trạng vùng sản xuất rau
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Đà Lạt; nghiên cứu sản xuất thuốc trừ sâu
vi sinh (BT); chế phẩm diệt ốc bươu vàng
(chế phẩm Molluscicide dạng cốm); chế
phẩm Humat để tăng trưởng cho cây trồng
từ nguồn than bùn của địa phương; sản xuất
phân vi khoáng, vi lượng bổ sung vi chất
cho đất bạc màu do sử dụng phân xác mắm
lâu dài.
Tập thể cán bộ kỹ thuật của đơn vị đã thực
hiện nhiều đề tài, dự án cấp thành phố, cấp
tỉnh nhằm phục vụ cho nền sản xuất nông
nghiệp của địa phương như:
Các đề tài dự án cấp thành phố
- Xác lập quy trình trồng hoa cắt cành
trong nhà che plastic;
- Khảo sát cường độ chiếu sáng trong
canh tác hoa cúc tại Đà Lạt;
- Khảo sát chế độ dinh dưỡng, bảo vệ thực
vật của cây hoa cúc trong nhà che plastic;
- Xác lập quy trình sản xuất dâu tây giống
mới tại Đà Lạt;
- Khảo nghiệm 15 giống khoai tây mới
của Trung tâm Khoai tây quốc tế (CIP)
cung cấp;
- Khảo sát diện rộng 2 giống khoai tây
trong ngân hàng giống khoai tây quốc tế
(CIP) mã số 67171 và 11035;
- Thực hiện chương trình thử nghiệm
BMW của thành phố Đà Lạt với Hiệp hội
BM của Nhật.

Thí nghiệm trên bắp cải bệnh sưng cổ rễ
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Các đề tài dự án cấp tỉnh
- Khảo sát biện pháp kỹ thuật để nuôi
trồng Lan gấm Anoechilus.sự,
- Xây dựng quy trình trồng các giống hoa
nhập nội: Glaïeuls, lyli, hoa hồng, Salem,
đồng tiền, ngàn sao;
- Khảo sát quy trình sản xuất rau an toàn
trên các đối tượng Pố sôi, Poarô hành,
Cần tây;
- ứ n g dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào thiểu số tại xã Lát, huyện Lạc Dương;
Ben cạnh đó, nhiều thực nghiệm khoa học
do đơn vị tự triển khai phục vụ cho công tác
chuycn môn như:
- Khảo sát hoạt tính diệt scn nhớt bằng bả
sinh học;
- Khảo sát một số giá thể trồng khoai tây
củ bi đổ làm giống;
- Thực nghiệm nhân giống hồng môn
mini bằng phương pháp nuôi cấy mô
thực vật;
- Nâng cao tỷ lệ sống của dâu tây cấy mô
giai đoạn sau ống nghiêm;
- Nghiên cứu phương pháp tỉa bỏ chồi lá
trong kỹ thuật sản xuất khoai tây bi giống
vào vụ nghịch;
- Khảo sát tác dụng ban đầu của phân
bón Trichoderma trôn hoa cấm chướng và
bắp cải;

Vườn thí nghiệm bệnh sưng rễ bắp cải

119

- Nghiên cứu các biện pháp nhân giống
Atisô trong phòng thí nghiệm và chăm sóc
ở giai đoạn mạ;
- Nghicn cứu chế độ dinh dưỡng cho cây
giống hoa cẩm chướng ở giai đoạn mạ;
- Nghiên cứu ứng dụng một số phương
pháp kỹ thuật nhằm hạn chế bệnh sưng rễ
trcn cây bắp cải trồng ngoài đồng ruộng;
+ Nghiên cứu bệnh xì mủ và thối trái dâu
tây tại đồng ruộng...
Ngoài ra, đơn vị còn tham gia viết nhiều tài
liệu khoa học như: sách Đà Lạt Cymbỉdium
- Xuân 1988 (chương trình hoa địa lan xuất
khẩu); sách Đà Lạt - thành phố cao nguyên
để kỷ niệm 100 năm Đà Lạt hình thành và
phát triển; các bài tham luận khoa học trong
Lễ hội hoa 2004, Festival hoa 2005, 2007:
ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật
phục vụ chương trình nông nghiệp công
nghệ cao; kỹ thuật lai tạo - một hướng ứng
dụng để làm đa dạng các giống hoa cảnh;
hoa Đà Lạt - cơ hội và giải pháp để hội nhập
quốc tế...; ứng dụng các thành tựu khoa học
kỹ thuật trong sản xuất hoa tại thành phố Đà
Lạt - Lâm Đồng.
Thông qua các buổi hội thảo, tập huấn,
Trung tâm đã chuyển giao các kết quả
nghiên cứu cho nông dân các phường, xã,
huyên trong tỉnh quy trình kỹ thuật trồng
rau, hoa các loại; hướng dẫn sử dụng chế
phẩm liquid Vigor trong chăn nuôi, không
gây ô nhiễm môi trường...
Là một đơn vị làm công tác nghiên cứu,
ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật
của địa phương, tuy còn khó khăn nhưng
Trung tâm cũng có nhiều hoạt động góp
phần vào hoạt động KHCN của tỉnh và thúc
đẩy việc phát triển sản xuất nông nghiệp
của tỉnh Lâm Đồng theo hướng công
nghệ cao. ■

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng
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TRUNG TÂM KHOAI TÂY, RAU VÀ HOA NGHIÊN c ữ u KHOA HỌC
PHỤC VỤ NONG NGHIỆP LÂM ĐÔNG
TS. PHẠM XUÂN TÙNG
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa

ược thành lập từ năm 1978, tiền thân
là Trại Nghiên cứu Khoai tây và Rau,
rồi Trung tâm Nghiên cứu Cây thực phẩm
Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây,
Rau và Hoa là một đơn vị nghiên cứu phát
triển KHCN nông nghiệp thuộc Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ 1978
đến 2003, Trung tâm trực thuộc Viện Cây
lương thực và Cây thực phẩm. Từ 2004 đến
nay, Trung tâm trực thuộc Viện Khoa học
Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam về quản
lý hành chính. Trung tâm có các nhiệm vụ:

Đ

Nghiên cứu phát triển cây khoai tây

+ Sản xuất cung cấp giống gốc khoai tây,
rau và hoa đáp ứng nhu cầu sản xuất;

Ngay từ khi mới thành lập (1978 - 1979),
trong bối cảnh thiếu trầm trọng giống
khoai tây có chất lượng tốt, Trung tâm đã
tiến hành thử nghiệm thành công và nhân
nhanh, cung cấp các giống khoai tây Việt
Đức 1, Việt Đức 2 cho sản xuất tại Đà Lạt.
Các giống này đã được nhanh chóng triển
khai rộng, góp phần tăng năng suất khoai
tây trung bình của Đà Lạt từ 9 - 10 tấn/ha
lên 13 -14 tấn/ha, được lãnh đạo tỉnh và các
tập đoàn, họp tác xã nông nghiệp đánh giá
cao. Tiếp đó, Trung tâm đã tích cực nhân
nhanh và chuyển giao vào sản xuất giống
khoai tây P3 kháng bệnh mốc sương và cho
năng suất cao trong mùa mưa.

+ Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật, kỹ
thuật viên và nông dân trong lĩnh vực sản
xuất khoai tây, rau, hoa;

Giai đoạn tiếp theo, chương trình tạo
giống khoai tây của Trung tâm tập trung vào
định hướng chọn tạo giống khoai tây trồng

+ Nghiên cứu khoa học và phát triển công
nghệ sản xuất khoai tây, rau và hoa;

+ Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các
hoạt động có liên quan.
Qua 30 năm hoạt động KHCN trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng, tuy còn nhiều khó khăn về
cơ sở vật chất kỹ thuật và điều kiện nghiên
cứu, Trung tâm đã có nhiều đóng góp đáng
kể không chỉ cho ngành nông nghiệp của
cả nước nói chung mà cho sản xuất nông
nghiệp của tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Có
thể điểm qua một số thành tựu chính đã góp
phần thúc đẩy, gia tăng hiệu quả sản xuất và
thu nhập của nông dân tại Lâm Đồng.

Giống khoai tây PÕ3 trên đất Lâm Đồng
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Giống khoai tây Atlantic trên đất Lâm Đồng

bằng hạt giải quyết vấn đề thiếu giống trầm
trọng của Đồng bằng sông Hồng. Các thành
tựu chính của hướng nghiên cứu dài hơi này
là kết quả chọn tạo các giống khoai tây hạt
lai F1 sử dụng vật liệu nhị bội có giao tử
lưỡng bội cho năng suất và độ đồng đều cao
TKH 94.2, TKH 94.3 và TKH 94.10. Quy
trình sản xuất hạt giống khoai tây lai F1
đạt năng suất 100 kg/ha trong điều kiện Đà
Lạt. Các công trình này đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là
tiến bộ kỹ thuật cấp quốc gia và được trao
giải thưởng Vifotec năm 1999 tại Hội thi
Sáng tạo Khoa học kỹ thuật Việt Nam.
Từ xu hướng phát triển tất yếu của đời
sống kinh tế - xã hội nói chung và công
nghiệp chế biến nói riêng, Trung tâm đã
định hướng nghiên cứu chọn tạo và phát
triển các giống khoai tây chất lượng cao
phục vụ nhu cầu chế biến công nghiệp và
đáp ứng khuynh hướng tiêu dùng hiện đại
hon. Giống khoai tây P03 là giống được
Trung tâm chọn lọc, phát fríen, chuyển giao
vào sản xuất năm 2002 - 2003. Giống đã
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn công nhận chính thức là giống cây
trồng mới và hiện chiếm trên 80% diện tích
khoai tây của vùng rau Lâm Đồng. Giống
có khả năng thích ứng tốt với điều kiện sản
xuất của tỉnh, tiềm năng năng suất cao và
chất lượng tốt cho tiêu dùng tươi, đồng thời
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thích họp với yêu cầu chế biến công nghiệp
khoai tây chiên lát. Giống khoai tây Atlantic
là giống chế biến khoai tây chiên lát truyền
thống của thế giới đã được Trung tâm phối
họp với công ty PepsiCo Việt Nam nhập
nội, khảo nghiệm, tổ chức sản xuất thử diện
rộng và chuyển giao vào sản xuất phục vụ
chế biến công nghiệp. Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn đã công nhận chính
thức đây là giống cây trồng mới được sản
xuất trên cả nước. Dự án này đang được tiếp
tục đẩy mạnh về chiều sâu và mở rộng về
quy mô. Trong tương lai, sản xuất khoai tây
phục vụ công nghiệp chế biến sẽ là ngành
hàng nông nghiệp quan trọng góp phần thúc
đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện
đại hóa, công nghiệp hóa, phát huy được
lợi thế tiềm năng về khí hậu, đất đai, tăng
cường và ổn định hiệu quả sản xuất, thu
nhập của nông dân tỉnh Lâm Đồng.
Nghiên cứu phát triển sản xuất rau
Trong chương trình nghiên cứu chọn
tạo giống rau, ngay từ những năm đầu mới
thành lập, Trung tâm đã chọn lọc thành công
và đưa vào sản xuất các giống đậu cô-ve
TK1837, TK1847, V8, các giống bí Nhật,
bí ngồi, tiểu hồi hương và một số giống rau
cải, làm đa dạng thêm các loại rau đặc thù,
có giá trị của Đà Lạt. Trong khi chưa có
giống nhập nội mới nào có khả năng tồn
tại và phát triển được trong điều kiện Đà
Lạt, giống cà rốt CR9 có độ thuần cao hon,
đặc biệt là với một số chỉ tiêu chất lượng,
được phục tráng từ quần thể cà rốt có khả
năng thích ứng tốt, tiềm năng năng suất cao,
khả năng kháng sâu bệnh tốt, nhưng mức độ
phân ly lớn về hình thái và các chỉ tiêu chất
lượng là cố gắng và đóng góp của Trung
tâm trong việc cải thiện giống cà rốt của
địa phương.
Trong những năm 1996 - 2002, Trung tâm
là đon vị trụ cột trong chương trình nghiên
cứu xây dụng và áp dụng quy trình sản xuất

30 năm hoạt động Khoa học Cõng nghệ Lâm Đồng

rau an toàn. Các quy trình sản xuất an toàn
cho 5 loại rau ăn lá, ăn quả, ăn củ chủ lực
của Đà Lạt do Trung tâm nghicn cứu xây
dựng đã được chuyển giao trên diộn rộng
trong những năm 1998 - 2002 trcn cơ sở
phối họp với Sở Khoa học, Công nghệ và
Môi trường Lâm Đồng và một số cơ quan,
đơn vị khác trong tỉnh. Các quy trình này
đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn công nhận chính thức là tiến bộ kỹ
thuật và được UBND tỉnh Lâm Đồng quy
định là quy trình áp dụng thong nhất cho
sản xuất rau an toàn của Đà Lạt. Bcn cạnh
đó, Trung tâm đã phối họp với Sở Khoa
học, Công nghệ và Môi trường thực hiện
đề tài nghicn cứu xâv dựng hộ thống ticu
chí quan trọng nhất để công nhận các cơ sở
sản xuất rau an toàn theo định hướng đăng
ký sản xuất và tự chịu trách nhiệm về chất
lượng an toàn sản phẩm rau của các doanh
nghiệp, nông hộ tại Lâm Đồng.
Với đề tài “Chọn tạo giong dâu tây năng
suất cao, phâm chất tốt, phù hợp với điều
kiện Đà Lạt ” được Sở Khoa học, Công nghệ
và Môi trường Lâm Đồng giao thực hiện từ
2001 - 2003, Trung tâm đã sưu tập khảo sát
trcn 30 giống/dòng dâu tây, lai tạo và chọn
lọc được một số giống dâu tây có năng suất
cao, chất lượng tốt trong điều kiện Đà Lạt,
trong đó (TW5 X A).5, FA05.1, FA05.2 là
những giống có nhiều triển vọng mở rộng
sản xuất nếu điều kiện thu hái, bảo quản sau
thu hoạch của nước ta được cải thiện.
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nghiên cứu theo hướng chọn tạo giống, xây
dựng, hoàn thiện quy trình sản xuất một số
loài hoa cắt cành chính. Các giống hoa cúc
C41và C43, cẩm chướng Evcr Green và
Ni-va được nhập nội khảo nghiệm, tuyển
chọn và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn công nhận đổ chuyển giao vào
sản xuất là những thành công bước đầu của
chương trình nghicn cứu hoa của Trung
tâm trong giai đoạn này. Các giống hoa cúc
C05.1, CO5.3 và đồng tiền G07.4, G07.6
do Trung tâm lai tạo, chọn lọc và được Hội
đồng KHCN của Bộ công nhận năm 2008 là
những thành quả tiếp theo của chương trình
chọn tạo giống hoa của Trung tâm.
Năm 2002 - 2004, Trung tâm được Sở
Khoa học, Công nghệ và Môi trường giao
triển khai đề tài “Nghiên cứu chọn lọc và
thử nghiệm mô hình sản xuất hoa cỏ tính
công nghiệp tại Đà L ạ t”. Đe tài đã được
tiến hành theo hướng tổ chức liên kết các
nông hộ, hoàn thiện và áp dụng quy trình
sản xuất tiên tiến có một sổ yếu tố công
nghệ cao, nghicn cứu chế tạo một số hóa
chất xử lý sau thu hoạch và tổ chức sản xuất
thử một số đợt hoa cho xuất khẩu. Đe tài đã
thành công trong việc nghicn cứu chế tạo
một số chế phẩm xử lý hoa cắt cành sau thu
hoạch (được Bộ Nông nghiệp và Phát triển

Nghiên cứu phát triển sản xuất hoa
Nghicn cứu phát triển sản xuất hoa là định
hướng nghiên cứu được Trung tâm tiếp cận
khá sớm từ cuối những năm 1990. Nhiệm
vụ này chính thức được Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn giao từ năm 2002
nhằm phục vụ cho định hướng phát triển
sản xuất rau, hoa, quả và xu thế phát triển
kinh tế - xã hội của nước ta. Từ đó, Trung
tâm đã nhanh chóng triển khai nhiều đề tài

ứ ng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu,
phát triển giống khoai tây, rau, hoa
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nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật) và
đã xuất khẩu thử nghiệm một số lô hàng hoa
cắt cành sang thị trường Nhật Bản, được
đối tác đánh giá cao. Thành công lớn là qua
nghiên cứu các vấn đề của sản xuất hoa cắt
cành trong nước và trcn thế giới, Trung tâm
đã đánh giá và xác định được những lợi thế
và hạn chế cơ bản của sản xuất hoa cắt cành
Việt Nam, làm cơ sở cho định hướng phát
triển cho ngành hàng hoa cắt cành hướng
tới xuất khẩu của nước ta.
Sản xuất, cung cấp giống gốc
Song song với công tác nghicn cứu khoa
học và phát triển công nghệ sản xuất, Trung
tâm cũng luôn duy trì và đẩy mạnh công
tác sản xuất thực nghiệm, cung cấp nguồn
giống gốc lúa, gia súc, khoai tây, rau và
hoa cho sản xuất tại địa phương và đồng
bằng sông Hồng. Với dự án phát triển nông
thôn, miền núi năm 1994 - 1995, Trung
tâm chuyển giao cho huyện Di Linh giống
gốc lúa chịu hạn CII158, C II185. Đây là
những giống lúa chịu hạn, năng suất cao,
chất lượng tốt. Đen nay, các giống này vẫn
được sử dụng ở quy mô sản xuất lớn tại địa
bàn Di Linh. Trong dự án, các giống lợn lai
Đại Bạch X Landracc và bò Sind cũng được
chuyển giao cho nhiều hộ đồng bào dân tộc
thiểu số trong huyện.
Trong chương trình phát triển sản xuất
khoai tây bằng hạt, Trung tâm là đơn vị duy
nhất trong nước cung cấp hạt giống khoai
tây lai F1 cho đồng bằng sông Hồng, góp
phần đưa quy mô sản xuất khoai tây bằng
hạt từ vài trăm hecta những năm 1993 1994 lên trên 5.000 ha trong những năm
1998 - 1999. Trung tâm cũng là đơn vị đầu
tiên xây dựng thành công quy trình sản xuất
củ giống Go mini và tổ chức sản xuất cung
cấp cho đồng bằng sông Hồng mỗi năm
hàng trăm ngàn củ. ứ n g dụng công nghệ
sinh học, hàng năm, Trung tâm cung cấp từ
3 - 4 triệu cây giống sạch bệnh khoai tây,
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dâu tây và các loại hoa cắt cành cho sản
xuất tại Đà Lạt.
Đổ đạt được những thành tựu và đóng
góp trên, tập thể cán bộ, công nhân viên
của Trung tâm đã được sự quan tâm chỉ đạo
và đầu tư thích đáng của Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, các cơ quan chủ
quản và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Đảng
bộ, chính quyền các cấp và nhân dân địa
phương. Định hướng hoạt động trong thời
gian tới của Trung tâm là tiếp tục xây dựng
tiềm lực KIICN; đẩy mạnh nghicn cứu theo
hướng thích ứng với tình trạng biến đổi khí
hậu toàn cầu; phát triển các tiến bộ kỳ thuật,
công nghệ hiệu quả cao và thân thiện với
môi trường và hướng tới nhu cầu thị trường
ngắn hạn và dài hạn. Đóng góp nhiều cho
sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa nông nghiệp tiếp tục vừa là động
lực, vừa là mục tiêu của các hoạt động của
Trung tâm. ■
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NGHIẼH Clỉu VÀ ỮNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHẸ
CHO CÂY CHÈ
PHAN QUỐC HÙNG
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật
Cây công nghiệp và Cây ăn quả tỉnh Lâm Đồng

ơn 15 năm qua, cùng với sự đổi mới
các hình thức sản xuất, với chính sách
mở cửa, đa dạng hóa các thành phần kinh
tế, nông nghiệp Việt Nam nói chung và
của tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã có nhiều
chuyển biến tích cực. Sự chuyển biến đó ở
cả chiều rộng lẫn chiều sâu: mở rộng diện
tích, thay đổi giống mới kết hợp với đổi mới
công nghệ... Do Trung tâm Nghiên cứu và
chuyển giao kỹ thuật cây công nghiệp và
cây ăn quả Lâm Đồng là đơn vị được đổi
tên từ Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm
chè Lâm Đồng (năm 2003) nên những công
trình nghiên cứu trong những năm qua tập
trung chủ yếu cho ngành chè. Nhiều kết quả
nghiên cứu của Trung tâm đã đóng góp rất
lớn cho việc định hướng phát triển ngành
chè của tỉnh.

H

Những đề tài, dự án có kết quả và ứng
dụng nổi bật trong thời gian qua là:
1. Đề tài cấp tỉnh ‘‘Khảo nghiệm cảc
giong chè có trien vọng tại Lâm Đ ồng”
(1998 - 2001)
Đã nghiên cứu và chọn lọc được 4 giống
chè triển vọng trong nước là TB14, LĐ97,
PH 1, LD P1 thích nghi với điều kiện đất đai,
khí hậu Lâm Đồng. Đây là các giống được
tỉnh cho phép dùng làm giống chủ lực thay
thế các giống cũ đã thoái hóa, năng suất
thấp, hiệu quả kém.

Từ kết quả của đề tài, năm 2002 - 2005,
Trung tâm đã nhân giống với số lượng lớn
trồng ở các vùng chè trọng điểm trong tỉnh.

Vườn chè LDP1 tại Trung tâm Nghiên cứu
Chuyển giao kỹ thuật (tháng 8/2000)

Từ diện tích chè cành năm 1997 là 3%,
đến nay đã đạt 28,6%. Với kết quả của đề
tài, Trung tâm đã chuyển giao giống LĐ97
ra trồng tại tỉnh Nghệ An với diện tích
500 ha thay thế diện tích trồng cây thuốc
phiện vùng núi phía Tây Nghệ An đạt kết
quả tốt.
Đối với các giống chè nhập nội, đề tài
đã chọn lọc được các giống chè có năng
suất và chất lượng tốt để sản xuất chè cấp
cao như Kim Tuyên, Ngọc Thúy, Tứ Quý,
Olong. Các giống này có hiệu quả kinh tế
cao và hiện nay đang được trồng phổ biến
tại các vùng chè trọng điểm của tỉnh, với
diện tích trên 2.500 ha.
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kỹ thuật nhân giống chò bằng phương pháp
ghép có những đặc điểm ưu việt là khắc
phục hạn chế của bộ rễ chè giâm bằng cành
có khả năng chịu hạn kém, cây chè ghép có
hệ thống rễ cọc làm tăng tuổi thọ của cây,
có tính chịu hạn sử dụng trồng những vùng
đất có địa hình cao, dốc và khả năng nước
tưới khó khăn, tạo điều kiện cho việc mở
rộng diện tích.

Vườn chè Đài Loan trồng tại Lâm Đồng
(tháng 5/2004 Đ am B’ri - Bảo Lộc)

2.
Đe tài cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng
chuyển giao kỹ thuật tạo cây chè ghép có
năng suất và phẩm cấp ca o ” (1999 - 2000)

3.
Đề tài cấp tỉnh “Khảo nghiệm các giống
chè nhập nội từ Trung Quốc và Indonesia
trong điểu kiện khí hậu đất đai Lâm Đ ồng”
(2001 - 2005)

Từ chủ trương của tỉnh Lâm Đồng
định hướng phát triển ngành chè
Lâm Đồng đến năm 2010 định hình
26.000-28.000 ha, trong đó chè cành, chè
ghép giống mới chiếm 50% diện tích.
Lâm Đồng có 30% diện tích canh tác có
độ dốc >15°, không thuận lợi cho việc tưới
tiêu vào mùa khô. Việc tìm giống chè có
khả năng chịu hạn, phát triển trên vùng đất
có địa hình cao, dốc là cần thiết.
Do vậy, giải pháp ghép chè nhằm tạo ra
cây giống có bộ rễ cọc chịu hạn và phần thân
lá có năng suất cao, chất lượng tốt trồng trên
diện tích đồi dổc, hạn chế nước tưới. Với

Vườn cây chè ghép
(tháng 7/2001 - Lộc Tiến - Bảo Lộc)

Vườn chè thí nghiệm năm 2005 giống Keo am tích
(tháng 8/2004 - Phường I - thị xã Bảo Lộc)

Ket quả bước đầu đã chọn lọc được
4 giống chè có triển vọng tại Lâm Đồng là
Keo Am Tích, Phúc Vân Tiên, Hùng Đỉnh
Bạch, Cinirual 143.
- Dự thảo quy trình kỹ thuật trồng, chăm
sóc các giống chè nhập nội với yêu cầu kỹ
thuật trồng, chăm sóc khác hẳn so với chè
địa phương; là cơ sở để tham mưu cho ngành
tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh quy trình kỹ
thuật trồng, chăm sóc các giống chè nhập
nội tại tỉnh Lâm Đồng.
- Làm phong phú thêm tập đoàn các giống
chè tại Lâm Đồng. Tìm được các giống chè
có năng suất, chất lượng tốt thích nghi với
điều kiện đất đai, khí hậu Lâm Đồng nhằm
sản xuất và chế biến ra các loại chè đặc sản
phục vụ thị trường trong nước và xuất khấu.

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng
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Vườn chè mô hình chè an toàn 25 hecta
(tháng 8/2007 phường B’Lao)

Vườn ươm chè giống (tháng 5/2004 Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao kỹ thuật)

4. Đc tài cấp bộ “Xây dựny mô hình sản
xuât chè an toàn chất lượng cao tại Lảm
Đ ồng” (2004-2006)

thỉ diêm vùng nguyên liệu chè an toàn trên
địa bàn thị xã Bảo Lộc tỉnh Lâm Đ ồng”
(2004 - 2006)

Kết quả đã điều tra, đánh giá hiện trạng
sản xuất và chất lượng chè tại Lâm Đồng
về tập quán canh tác, đất đai, nguồn nước,
phòng trừ sâu bệnh, máy móc thiết bị,
phương pháp chế biến.

Đe tài khảo sát hiện trạng tập quán sản
xuất và đánh giá chất lượng nguyên liệu
chè khu vực Bảo Lộc qua việc điều tra tập
quán canh tác; phân tích dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật, hàm lượng kim loại nặng,
hàm lượng N 0 3 trong búp chè tươi; bổ sung
các biện pháp phòng trừ tổng họp dịch hại
trên chè; xây dựng quy trình canh tác chè
an toàn.

Xây dựng các công thức phân bón,
phương pháp phòng trừ sâu bệnh họp lý, an
toàn cho người sử dụng.
Xác định công thức phân bón cho cây chè;
đề ra biện pháp phòng trừ sâu, bệnh tổng
họp, các loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học
hiệu quả để đảm bảo vườn chè sinh trưởng
bình thường khi sản xuất chè an toàn.
5. Đồ tài cấp bộ “Nghiên cứu giá thể dinh
dưỡng cho bầu ươm chè tại Lâm Đ ồng”
(2003 - 2004)

Chuyển giao kỹ thuật đến từng nông hộ,
nâng cao nhận thức, kỹ năng của người dân
về thâm canh vườn chè theo hướng công
nghệ cao, có chất lượng an toàn cho người
sử dụng.
Nhân rộng vùng nguyên liệu chè an toàn

Kết quả đã xác định tỷ lệ phối trộn các
nguyên liệu làm bàu ươm cây giống chè
cành, góp phần nâng cao chất lượng cây
giống, rút ngắn thời gian và nâng cao tỷ lệ
xuất vườn.
Tận dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương
để phối trộn dinh dưỡng cho bầu ươm chè,
nâng cao chất lượng và tỷ lệ xuất vườn cây
giống chò cành.
6. Tham gia đề tài cấp tỉnh “Xây dựng

Vườn chè cao sản
(tháng 6/2005 - Công ty cổ phần chè Hà Giang)
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trên toàn thị xã Bảo Lộc, nâng cao uy tín
thương hiệu chò của tỉnh Lâm Đồng, đáp
jng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng
sản phẩm đồng thời nâng cao hiệu quả
kinh tế - xã hội - môi trường cho các vùng
r.euyên liệu chè trong toàn tỉnh.
7.
Đc tài cấp bộ “Nghiên cứu tỉnh thích
:mg các giong chè nhập nội vào Việt Nam
nám 2000” (Họp tác nghiên cứu với Viện
Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền
núi phía Bắc) (2000 - 2004)

Cây chè ghép trường thành
(tháng 5/2007 Lộc Tiến - Bảo Lộc)

Đc tài đã xác định đặc điểm sinh học của
từng giống ở các vùng sinh thái khác nhau.

và thực tế rất quan trọng; góp phần thay đổi
nhanh diện tích chè cũ đã bị thoái hóa.

Đánh giá các chỉ tiêu cơ bản về sinh
trưởng và phát triển của cây chè nhập nội
tại tỉnh Lâm Đồng.

9.
Đe tài cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình
quản lý dinh dưỡng cho một so giong chè
trong phô biến ở Lăm Đồng ”

Điều tra khí hậu, đất đai các vùng trồng
khảo nghiệm.

Đe tài đã xác định được chế độ đầu tư
phân bón họp lý, mang lại năng suất cao,
chất lượng tốt, đem lại lợi nhuận cao, ổn
định và nâng cao đời sống cho người trồng
chè, giúp ngành chè phát triển theo hướng
bền vững.

Đồ xuất các giống triển vọng đổ tiếp tục
khảo nghiệm có kết quả đưa ra sản xuất.

- Xác định được hiệu quả của việc sử
dụng kết họp các loại phân hữu cơ và vô cơ,
có tính đến sự két hợp hài hòa giữa phân
bón chính với các chế phẩm phân bón bổ
sung trcn lá.
- Xây dựng quy trình quản lý dinh dưỡng
tổng họp nhằm tăng năng suất, chất lượng,
Khu sản xuất chè nhập nội (sản xuất chè Olong)
phù họp với giống chò, điều kiện đất đai,
8.
Dự án cấp bộ “Sản xuất thử nghiệm khí hậu ở Lâm Đồng. ■
cây giông chè ghép phù hợp với vùng đất
doc Lâm Đ ồng” (2002 - 2005)
Kct quả của dự án có tính thực tiễn cao,
giúp cho ngành chè Lâm Đồng ngày càng
phát triển theo hướng bền vững, xây dựng
quy trình công nghệ hoàn chỉnh tạo cây
chè ghép.
Từ kỹ thuật nhân giống này đã góp phần
tạo cây chè có khả năng chịu hạn và thay
thế dần diện tích cà phê kém hiệu quả. Kỹ
thuật tạo cây chè ghcp có ý nghĩa khoa học

Điểm thí nghiệm chè chất lượng cao (tháng
8/2008 tại Nông trường chè Tâm Châu)
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NGHIÊN C0U KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÊ DÂU TÂM
TẠITRUNGTÂM NGHIÊNcứu THỰC NGHIỆMNŨNG NGHIỆP LÂMDÔNG
LÊ QUANG TÚ
Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm
Nông Lâm nghiệp tỉnh Lâm Đồng

rung tâm Nghiên cứu thực nghiệm
Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng là đơn
vị sự nghiệp khoa học công lập, thực hiện
nhiệm vụ nghiên cứu triển khai, hoạt động
theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

T

Trong những năm gần đây, Trung tâm đã
nghiên cứu thành công và chuyển giao ra
sản xuất có hiệu quả một số giống dâu, tằm
và các giải pháp kỹ thuật đã được Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.
Một số kết quả nổi bật về nghiên cứu
khoa học của Trung tâm Nghiên cứu thực
nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng trong
những năm qua:
Nghiên cứu chọn tạo giống tằm lưỡng
hệ thích họp cho Lâm Đồng
Tính đến năm 2008, Trung tâm đã lai tạo
thành công 14 giống tằm
và 6 cặp lai, trong đó có
cặp lai'TQ112, TN1278,
LTQ thích nghi tốt cho
cả mùa khô và mùa mưa
ở Lâm Đồng. Các cặp
lai tứ nguyên trcn đều
được nuôi thử nghiệm
trong phòng cũng như
ngoài sản xuất trên
quy mô lớn và cho kết
quả sau:
+ Từ 6 cặp lai tằm
lưỡng hệ ban đầu, đã
chọn ra được cặp lai tứ

nguyên TN1278, LTQ để đưa ra thử nghiệm
vào các mùa vụ khác nhau tại Lâm Đồng.
+ Kết quả thử nghiệm trên diện rộng trong
sản xuất cho thấy, cặp lai TN1278, LTQ có
sức sống cao (trên 90%), năng suất kén đạt
42 - 48 kg/hộp, tỷ lệ vỏ kén 21%, chiều dài
lên tơ 1.100 m, tỷ lệ lên tơ tự nhiên đạt ưên
85% và chất lượng tơ đạt tơ cấp 3A trở lên.
+ So với đối chứng là giống tằm Trung
Quốc thì cặp lai TN1278, LTQ cho năng
suất và phẩm chất tơ kén rất ổn định.
+ Cùng với cặp lai TN10 đã được Bộ
Nông nghiệp và Phát ừiển nông thôn công
nhận từ năm 1993 là cặp lai dùng cho mùa
khô, Trung tâm đã tìm ra cặp lai TN1278,
LTQ thích họp cho cả mùa khô và mùa mưa
ở Lâm Đồng, mở ra hướng chủ động sản
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xuất trứng tằm lưỡng hệ quanh năm để cung
cấp giống cho nông dân.
Chọn tạo 2 giống dâu phù hợp cho
Lâm Đồng
So sánh chọn lọc một số giống dâu mới
có triển vọng đáp ứng nhu cầu sản xuất là
hướng đi chính của Trung tâm. Trung tâm
đã tiến hành so sánh 4 giống dâu là S7-CB;
VA-186; Sa nhị luân và cặp lai VA-201 với
giống đối chứng được trồng phổ biến ở địa
phương là Bầu đen. Qua theo dõi các chỉ
tiêu về sinh trưởng, năng suất, khả năng
chống chịu sâu bệnh và phẩm chất lá của
các giống dâu trên, kết quả cho thấy:
+ Trong 4 giống dâu thí nghiệm, 2 giống
S7-CB và VA-201 là có triển vọng nhất. Đây
là những giống có tiềm năng năng suất cao
rõ rệt so với giống đối chứng Bầu đen; chất
lượng lá qua nuôi tằm kiểm định và phân
tích thành phần hóa sinh không thua kém
giống đối chứng; khả năng chống chịu sâu
bệnh tương đối khá, thích ứng vói nhiều vùng
sinh thái.
+ Giống dâu VA-201 có ưu thế lá to, mềm,
thích họp cho cả tằm con và tằm lớn, đặc biệt
phù hợp với mô hình nuôi tằm con tập trung.
Năng suất lá bình quân đạt trên 30 tấn/ha.
Cây có khả năng phân cành nhiều, sản lượng
lá phân bố đều ở các tháng, thuận lợi cho
nuôi tằm quanh năm. Ngoài ưu điểm thích

Giống dâu S7-CB
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ứng rộng, nó còn có khả năng chống chịu với
điều kiện ngoại cảnh như chịu hạn tốt, yêu
cầu thâm canh không cao, phù họp với điều
kiện kinh tế của người dân. Năng suất kén
đạt trên 1.500 kg/ha.
+ Giống dâu S7-CB có khả năng kháng
bệnh tốt, đặc biệt là bệnh gỉ sắt. Lá to, dày
nên tiết kiệm được công hái và tiêu hao dâu
cho 1 kg kén, làm giảm chi phí đáng kể
trong hạch toán giá thành sản phẩm. Ngoài
ra, nếu có điều kiện thâm canh tốt, giống
S7-CB có tiềm năng năng suất cao, có thể đạt
ừên 35 tấn lá/ha. Năng suất kén đạt khoảng
2.000 kg/ha.
Hai giống dâu trên đã được Trung tâm
ưiển khai ra sản xuất trên diện rộng, kết quả
cho thấy: tại các điểm ừồng 2 giống dâu
S7-CB và VA-201, tỷ lệ cây sống cao, cây
sinh trưởng và phát triển tốt. Năng suất dâu
bằng và cao hơn trong điều kiện thí nghiệm.
Hiện nay, 2 giống dâu S7-CB và VA-201
được người dân rất ưa chuộng.
Có thể nói, hai giống dâu S7-CB và
VA-201 hoàn toàn có khả năng thay thế
các giống dâu địa phương, phục vụ chương
trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao
giai đoạn 2005 - 2010 của tỉnh Lâm Đồng và
định hướng phát triển bền vững vùng nguyên
liệu dâu tằm từ 7.278 ha lên 10.000 ha vào
năm 2010.

Giống dâu VA-201
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Chọn lọc một số dòng cà phê vối
có năng suất và chất lượng cao tại
Lâm Đồng
Xuất phát từ 10 tinh dòng cà phê vối do
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp
Tây Nguyên tuyển chọn, Trung tâm đã tiến
hành khảo nghiệm tại các vùng sinh thái
ở Lâm Đồng. Qua đó đã xác định được
4 dòng tốt nhất, đó là:
- Dòng TR4 (tên khác: Ngl3/8) là dòng
vô tính nổi bật nhất. Năng suất khá ổn định,
năng suất trung bình vào thời kỳ kinh doanh
đạt trên 7 tấn nhân/ha. Cỡ hạt lớn, hạt trên
sàng 16 chiếm 70,9%, trọng lượng 100
nhân đạt 17,1 g, tỷ lệ trơi/nhân thấp. Cây
sinh trưởng khỏe, tán cân đối, cành khỏe,
chín tập trung vào giữa tháng 11-12; kháng
bệnh gỉ sắt cao.

dòng chọn lọc có năng suất và chất lượng
cao hơn hẳn so với các giống cũ trồng
từ hạt với kích cỡ hạt lớn, hạt trên sàng
16 (6,3 mm) đạt trên 70%, năng suất đạt
6 - 7 tấn nhân/ha. Các giống mới có khả
năng sinh trưởng phát triển tốt, kháng bệnh
gỉ sắt, năng suất cao, kích cỡ hạt lớn và đồng
đều, đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. Để
nâng cao năng suất và chất lượng cà phê
vối của Lâm Đồng, việc áp dụng những giải
pháp kỳ thuật và tiến bộ KHCN là rất cần
thiết trong giai đoạn hội nhập hiện nay. cần
áp dụng tổng hợp các giải pháp kỹ thuật từ
giống, các biện pháp canh tác kỹ thuật cũng
như áp dụng tiến bộ KHCN nhằm đạt được
hiệu quả cao nhất.

- Dòng TR5 (tên khác: Th 2/3) cho năng
suất trên 6,5 tấn nhân/ha. Cây sinh trưởng
khỏe, cao trung bình, phân cành trung bình,
cành rũ. Lá tròn, lá non màu xanh tươi. Quả
tròn, số quả/kg: 658 quả. Tỷ lệ tươi/nhân:
4,4 kg, trọng lượng 100 nhân đạt 20,6 g, hạt
loại 1 chiếm 90,5%; kháng gỉ sắt rất cao.
- Dòng TR9 (tên khác: TH 4/4) cho năng
suất 6,5 tấn nhân/ha. Cây sinh trưởng khỏe,
phân cành nhiều, cành ngang, lá trung bình,
dạng lá mũi mác, lá non màu xanh tươi, lá
thuần thục màu xanh đậm. Quả thuôn dài,
số quả/kg: 511 quả. Tỷ lệ tươi/nhân: 4,3 kg,
họng lượng 100 nhân: 24,1 g; kháng gỉ sắt
rất cao.
- Dòng TR11 (tên khác: Trg 15/6) cho
năng suất 6,2 tấn nhân/ha. Cây sinh trưởng
khỏe, cây cao, phân cành ít, cành ngang.
Lá trung bình, dạng lá mũi mác, lá non
màu xanh tươi, lá thuần thục màu xanh
vàng. Quả chín màu đỏ hồng, số quả/kg:
747 quả. Tỷ lệ tươi/nhân: 4,2 kg. Trọng lượng
100 nhân: 18,5 g; kháng gỉ sắt cao.
Các giống cà phê vối nêu ữên là những

Giống cà phê DVT TR4

Giống cà phê DVT TR11

Đây là bước đột phá đạt hiệu quả cao
trong công tác chuyển giao KHCN ra sản
xuất của Trung tâm. Mô hình nuôi tằm
con tập trung đã được thực hiện từ lâu ở
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trong việc thúc đẩy sản xuất dâu tàm tơ, góp
phần ổn định vùng nguyên liệu (neuồn kén
để ươm, nguồn tơ để xe, dệt).
Nói cách khác, mô hình nuôi tàm con tập
trung có hiệu quả rất cao về kinh tế - xã
hội. Việc phát triển các trung tâm/điêm nuôi
tằm con tập trung là rất cần thiết, tuy nhiên,
cần chú ý đến các yếu tố hợp lý về quy mò.
giá thành...

một số nước trên thế giới (Trung Quốc, Ấn
Độ, Nhật Bản...) mang lại hiệu quả kinh tế
cao, nhất là đối với các vùng có nhiều hộ
dân trồng dâu nuôi tằm nhưng còn nghèo,
không đủ điều kiện để đảm bảo nuôi tằm
con được tốt (từ khâu ấp trứng, đảm bảo
nguồn thức ăn, ôn ẩm độ cho tằm con...).
Việc nuôi tằm con tập trung sẽ khắc phục
được những khó khăn trên và khi tằm con
phát dục tốt thì có thể khẳng định được
50% kết quả lứa tằm là tốt. Ở Việt Nam, vấn
đề nuôi tằm con tập trung đã được đề cập
đến nhưng chưa triển khai được, thậm chí
ngay ở những vùng chuyên canh dâu tằm.
Mặc dù Trung tâm mới triển khai mô hình
này trong một vài năm trở lại đây nhưng đã
cho thấy một số kết quả khả quan:
Đổi với người nuôi tằm: mô hình đã góp
phần nâng cao và ổn định sản lượng năng
suất kén của lứa nuôi, rút ngắn thời gian có
thu nhập (khoảng 18 ngày thay cho trước
đây là 30 ngày). Mô hình đã giúp tạo công
ăn việc làm, nâng cao và ổn định đời sống
cho nông dân.
Đối với người/cơ sở ươm tơ: do có được
các lô kén lớn, đồng đều theo một cơ cấu
giống tằm nên ổn định được các thông số
về kỹ thuật ươm tơ, nâng cao chất lượng tơ.
Đổi với sản xuất dâu tằm tơ nói chung:
những hiệu quả trên chính là chất xúc tác

Trong những năm tới, Trung tâm Nghiên
cửu thực nghiệm Nông Lâm Nghiệp Lâm
Đồng định hướng tiếp tục nghiên cứu, sản
xuất như sau:
Chọn tạo giống cây trồng vật nuôi
a) Dâu tằm và côn trùng có ích:
- Thu thập, bảo tồn, đánh giá và khai thác
nguồn gen giống dâu, tằm để phục vụ cho
công tác lai tạo, chọn lọc giống và trao đổi
vật liệu giống;
- Thu thập và nghiên cửu sử dụng côn
trùng có ích trong nông lâm nghiệp;
- Chọn lọc, lai tạo và nhân giống dâu có
năng suất cao, chất lượng tốt, kháng được
một số bệnh hại chính phù họp với điều
kiện ở Tây Nguyên và miền Trung;
- Lai tạo và chọn lọc các giống tằm lưỡng
hệ thích họp với điều kiện ở Tây Nguyên và
miền Trung.
b) Cây công nghiệp, rau, hoa:
Điều tra, thu thập, nghiên cứu chọn lọc
và đưa ra các giải pháp KHCN để nâng
cao năng suất, chất lượng của một số loại
cây công nghiệp (cà phê, chè...), cây ăn
quả đặc sản, các loại rau hoa ưa lạnh, cây
lâm nghiệp phù họp với điều kiện sinh thái
Lâm Đồng.
Nghiên cứu
công nghệ

xây dựng quy trình

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất các loại
sản phẩm từ nấm “đông trùng hạ thảo”;
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rượu thuốc từ tằm, ngài; ong mật, nước giải
khát, mứt, kẹo từ quả dâu, lá dâu và các loại
hoa quả khác;
- Nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế
biến rau, hoa, quả và các sản phẩm nông
nghiệp khác.
Xây dựng quy trình kỹ thuật, giải pháp
công nghệ
- Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng
trừ tổng họp (IPM - Intergrated pest
management) đối với sâu hại chính trên
các loại cây trồng (dâu, chè, cà phê, cây ăn
quả...) ở Lâm Đồng;
- Nghiên cứu xây dựng quy trình phòng
trừ sâu bệnh hại tằm và các loại côn trùng
có ích;
- Nghiên cứu đề xuất hệ thống nông, lâm
nghiệp thích họp cho các tiểu vùng sinh thái
ở Lâm Đồng;
- Nghicn cứu đề xuất hệ thống nông, lâm
nghiệp và các hình thức tổ chức sản xuất
phù hợp với cộng đồng dân tộc thiểu số ở
Lâm Đồng.
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Trong lĩnh vực vi sinh và công nghệ
sinh học
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh
học trong công tác chọn tạo, nhân giống
cây trồng;
- Nghiên cứu các loại vi sinh vật gây bệnh
côn trùng và ứng dụng của chúng trong
nông, lâm nghiệp.
Chuyển giao KHCN vào sản xuất
- Sản xuất, cung ứng một số giống cây
trồng chất lượng cao (dâu, cà phê, bơ
ghép...) và các giống tằm lưỡng hệ;
- Công nghệ nuôi tằm con tập trung;
- Công nghệ ghép cải tạo vườn cà phê
năng suất thấp;
- Quy trình nhân giống hoa Hồng môn
bằng phương pháp nuôi cấy mô;
- Cung cấp chế phẩm men vi sinh dùng để
xử lý vỏ cà phê làm phân bón;
- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật nông,
lâm nghiệp;
- Cung cấp sản phẩm nấm đông trùng hạ
thảo và rượu bổ ngài tằm dâu. ■

Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp
tỉnh Lâm Đồng
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Phụ lục

DANH MỤC CÁC DÊ TÀI NGHIÊN cữu KHOA HỌC VÀ CONG nghệ

TỮNĂM1986DÍN2009
T ê n đ ề tà i

TT

Đ ơ n v ị th ự c h iệ n

N ăm 1985

1

Luận chứng kinh tế kỹ thuật phân xưởng terpin hydrat

Phân viện Khoa học Kỹ thuật Xây
dựng cơ bản phía Nam

2

Nghiên cứu đặc tính công nghệ sét, than nâu và đất hoạt tính
mỏ Đại Lào

Liên Đoàn Địa chất 6

3

Thăm dò tỉ mỉ kaolin khu Đông Bắc đèo Prenn

Liên Đoàn Địa chất 6

N ăm 1986

1

Nghiên cứu sản xuất thử chất kết dính mác thấp từ nguyên
liệu Lâm Đồng

ủ y ban Khoa học Kỹ thuật - Sở
Xây Dựng

N ăm 1987

1

Sơ đồ phát triển lưới điện Lâm Đồng 1986 - 1990

Viện Năng lượng và Điện khí hóa

N ăm 1988

1

Xây dựng cơ sở khoa học và điều kiện tự nhiên nhằm xác định
khả năng phát triển 50.000 ha cà phê cùa Lâm Đồng

Trung tâm Địa lý - Tài nguyên,
Viện Khoa học Việt Nam

N ăm 1990

1

Khảo sát, xây dựng bản đồ hiện trạng kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng

2

Khảo sát, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp tỉnh Lâm Đồng

3

Dân số, lao động và việc làm thời kỳ 1991 - 1995

ủ y ban Kế hoạch tỉnh Lâm Đồng
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lâm Đồng
Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội tỉnh Lâm Đồng

N ă m 1991

1

Khảo sát tập đoàn giống lúa nước, lúa cạn trong điều kiện khí
hậu tỉnh Lâm Đồng

Sờ
Nông
Lâm Đồng

Lâm

Thủy

tỉnh

2

Khảo sát kỹ thuật nuôi cấy ngọc trai nước ngọt tại Lâm Đồng

Trường Đại học Đà Lạt

3

Xây dựng mô hình quản lý hành chính cấp huyện tại Đơn Dương

UBND huyện Đơn Dương

4

Xây dựng các loại hầm biogaz cho các địa phương trong tỉnh

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng

5

Xây dựng các biện pháp kỹ thuật và quản lý về kế hoạch hóa
gia đình

ủ y ban Dân số - Kế hoạch hóa
Gia đinh tình Lâm Đồng

6

Sản xuất thử phân vi khoáng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Liên hiệp Khoa học Sản xuất Đà Lạt

7

Thực nghiệm chương trình giáo dục tin học trong trường phổ
thông trung học

Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lâm Đồng

N ăm 1992

1

Xác định thành phần nông hóa thổ nhưỡng và chăm sóc cải
tạo các vùng chè Bảo Lộc

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm chè Lâm Đồng
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2

Điều tra cơ bản tình hình dịch bệnh gia súc tại Lâm Đồng

Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng

3

Xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng huyện Bảo Lộc

UBND huyện Bảo Lộc

4

Nghiên cứu điều trị sốt rét p . t a lc ip a r u m chưa biến chứng theo
phác đồ: Artemsinine 1g + Metoquine 250 mg (500 mg)

Sờ Y tế tỉnh Lâm Đồng

N ăm 1993

1

Xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng thị trấn Đạ Tẻh - huyện
Đạ Tẻh

UBND huyện Đạ Tẻh

2

Điều tra môi trường địa chất khoáng sản tỉnh Lâm Đồng

Liên đoàn Địa chất 6

3

Phát triển tiểu thù công nghiệp trên Lâm Đồng

Sở Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

4

Điều tra, chỉnh lý các hiện vật thu được từ di chỉ Đại Làng,
Bảo Lộc

Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh
Lâm Đồng

5

Hướng nghiệp, dạy nghề để giải quyết việc làm

Sở Lao Động, Thương binh và Xã
hội tỉnh Lâm Đồng

6

Phát triển nước sinh hoạt công nghiệp 1993 - 2000

Công ty c ấ p nước Lâm Đồng

7

Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản trên địa bàn
Lâm Đồng từ 1993 - 1995 và đến năm 2000

Cục Thống kê tình Lâm Đồng

8

Phát triển giao thông vận vải và bưu điện đến năm 2000

Sờ Giao thông và Vận tải tỉnh
Lâm Đồng

9

Xóa đói - Giảm nghèo, từng bước xây dựng nông thôn mới
Lâm Đồng từ 1994 -1 9 9 5 và đến năm 2000

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

10

Hoạt động dịch vụ, thương mại phục vụ phát triển nông lâm
nghiệp và nông thôn Lâm Đồng

Sờ Thương mại tỉnh Lâm Đồng

11

Hoạt động tài chính phục vụ phát triển kinh tế nông lâm nghiệp
và nông thôn Lâm Đồng 1994 - 2000

Sở Tài chính
Lâm Đồng

12

Nông
Giữ vững phát triển vốn rừng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế Sờ
Lâm Đồng
biến lâm sản gắn với công tác định canh định cư tỉnh Lâm Đồng

13

Chương trình phát triển cây công nghiệp dài ngày, ngắn ngày
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 1994 - 2000

Sở Kế hoạch
Lâm Đồng

14

Tín dụng bảo đảm cho chương trình phát triển nông lâm nghiệp
và xây dựng nông thôn 1994 - 1995 đến năm 2000

Ngân hàng
Lâm Đồng

15

Chương trình lương thực thực phẩm Lâm Đồng giai đoạn
1 9 9 4 -2 0 0 0

Sở
Nông
Lâm Đồng

16

Nâng cao dân trí, tăng cường đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ
chuyên môn nghiệp vụ và xây dựng nông thôn trên địa bàn tỉnh
Lâm Đồng

Ban Tổ chức Tĩnh ủy Lâm Đồng

17

Khảo nghiệm cây Thanh hao hoa vàng ờ Lâm Đồng

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

18

Đánh giá hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên rừng tỉnh
Lâm Đồng

Sờ
Nông
Lâm Đồng

19

Nghiên cứu quy trình chiết xuất đường từ cây

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

20

Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại rừng thông

Sở
Nông
Lâm Đồng

21

Nghiên cứu chính sách xã hội vùng đồng bào dân tộc huyện
Lạc Dương

Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội tỉnh Lâm Đồng

22

Phát triển và ứng dụng tin học trong quản lý Nhà nước và sản
xuất công nghiệp

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng

s t e v i a r e b a u d ia n a

Vật

Lâm

Nhà
Lâm

Lâm

Lâm

giá

tỉnh

Thủy

tỉnh

và

Đầu

tư

nước

tỉnh

Thủy

tỉnh

Thủy

Thủy

tỉnh

tỉnh
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23

Phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng

Sờ Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

24

Phát triển công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản

Công ty
Lâm Đồng

25

Phân tích thành phần Atisô

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

26

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông
tỉnh Lâm Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lâm Đồng

Khoáng

sản

tĩnh

N ăm 1994

1

Xây dựng và phát triền kết cầu hạ tầng phục vụ sản xuất nông
lâm nghiệp và nông thôn tỉnh Lâm Đồng 1994 - 1995

Sở Nông Lâm Thủy tỉnh Lâm
Đồng

2

Chuyển giao kỹ thuật tiến bộ và công nghệ thúc đẩy phát triển
nông lâm nghiệp Lâm Đồng 1994 - 2000

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng

3

Đánh giá tác động môi trường bãi chứa rác thành phố Đà Lạt

Công ty Vệ sinh Đà Lạt

4

Các biện pháp về kế hoạch hóa gia đình nhằm hạn chế gia
tăng dân số ở Lâm Đồng

ủ y ban Dân số - Kế hoạch hóa
gia đình tỉnh Lâm Đồng

5

Kết quả khảo nghiệm tập đoàn bắp lai trong điều kiện khí hậu
Lâm Đồng

Sở
Nông
Lâm Đồng

6

Mấy vấn đề cơ bản cùa quá trinh chuyển biến kinh tế từ tự
cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa ờ Lâm Đồng

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

7

Xác định cơ cấu tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ chù chốt trong hệ
thống chính trị đổi mới cấp xã, phường, thị trấn ở Lâm Đồng
giai đoạn 1996 - 2000

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

8

Xây dựng tiêu chuẩn vùng về rượu trái cây

Sở Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

9

Khảo nghiệm tập đoàn giống lúa nước, lúa cạn trong điều kiện
khí hậu Lâm Đồng

Sở
Nông
Lâm Đồng

Lâm

Thủy

tỉnh

10

Xây dựng mô hình thâm canh lúa tại huyện Lạc Dương

Sở
Nông
Lâm Đồng

Lâm

Thủy

tỉnh

11

Nghiên cứu sản xuất thử thuốc phòng và trị suy dinh dưỡng
cho trẻ em từ bột nhộng tằm

Viện Văcxin cơ sở II, Đà Lạt

12

Điều tra cơ bản về thuốc Nam tuyến xã, phường

Trường Trung học Y tế Lâm Đồng

13

Biên soạn danh mục cây thuốc và các động vật làm thuốc tỉnh
Lâm Đồng

Sờ Y tế tỉnh Lâm Đồng

14

Bước đầu nghiên cứu tác dụng cùa cây thuốc Thảo Nam Sơn

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm
Ngọc Thạch

15

Dự báo dân số, lao động, việc làm, mức sống tỉnh Lâm Đồng
giai đoạn 1995 - 2000

Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội tỉnh Lâm Đồng

16

Cách mạng tháng Tám 1945 ờ Lâm Đồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng

17

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước

ủ y ban Kế hoạch tỉnh Lâm Đồng

Lâm

Thủy

tỉnh

N ăm 1995

1

Dự án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lâm Đồng

2

Phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin Lâm Đồng giai đoạn
1 9 9 6 -2 0 0 0

Sờ Văn hóa và Thông tin tỉnh
Lâm Đồng
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3

Phát triển kinh tế công
1 9 9 5 -2 0 0 0

4

Chương trình công tác thanh niên Lâm Đồng giai đoạn
1 9 9 6 -2 0 0 0

Tỉnh đoàn tỉnh Lâm Đồng

5

Chiến lược phát triển sự nghiệp y tế bảo vệ sức khỏe nhân
dân 1 9 9 6 -2 0 0 0

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

6

Những giải pháp ngăn ngừa và hạn chế tình trạng bỏ học của
học sinh ở Lâm Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lâm Đồng

7

Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo Lâm Đồng và công tác tôn
giáo trong tình hình mới từ 1995 - 2000

Ban Tôn giáo tình Lâm Đồng

8

Chương trình tạo việc làm cho lao động xã hôi thời kỳ
1 9 9 6 -2 0 0 0

Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội tỉnh Lâm Đồng

9

Sản xuất thử rau sạch tại xã Lát - huyện Lạc Dương

Liên hiệp Khoa học Sản xuất Đà Lạt

Thực nghiệm giống lúa cạn LC 88-66 ở huyện Lâm Hà

Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu
việc làm thanh niên - Tỉnh Đoàn
Lâm Đồng

11

Đánh giá thực trạng va đề xuất một số phương án chủ yếu tiếp
tục đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

UBND tỉnh Lâm Đồng

12

Điều tra và đánh giá đất đai thị trấn Đồng Nai (huyện Cát Tiên)

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện Thổ
nhưỡng Nông hóa

13

Điều tra theo dõi người cao huyết áp trên 50 tuổi

Bệnh viện II Bảo Lộc

14

Sản xuất thử phân vi khoáng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Liên hiệp Khoa học - Sản xuất Đà I

15

Khảo sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên 7 loại rau tại Đà LạSỜ Nông Lâm Thủy tỉnh Lâm Đồng

16

Nghiên cứu xây dựng hệ thống canh tác trên đất dốc

Sờ Nông Lâm Thủy tỉnh Lâm Đồng

17

Nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu sổ tỉnh Lâm Đồng

Ban Dân vận tỉnh Lâm Đồng

18

Sản xuất thử nghiệm rượu vang nho

Công ty Thực phẩm Lâm Đồng

19

Sản xuất thử thuốc phòng trị suy dinh dưỡng cho trẻ em từ bột
nhộng tằm

Viện vắcxin Đà Lạt

10

nghiệp nông thôn

Lâm Đồng

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

N ăm 1996

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao kỹ thuật Đất Phân - Viện Thổ
nhưỡng Nông hóa

1

Điều tra, đánh giá phân hạng đề xuất các biện pháp thâm canh
lúa 2 xã Phù Mỹ - Gia Viễn huyện Cát Tiên

2

ứng dụng giống lúa cạn LC 88 - 66 cho vùng dân tộc thị trấn Đạ T ỉHIBND huyện Đạ Tẻh

3

Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước tại văn
phòng UBND tỉnh và một số sờ, ban, ngành của tỉnh

Công ty
Đà Lạt

4

Điều tra một số khoáng sản thiết yếu và dự báo khả năng gây
sự cố môi trường địa chất tỉnh Lâm Đồng

Liên đoàn địa chất miền Nam

5

Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường vùng rau Đà Lạt

- Sờ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường tỉnh Lâm Đồng
- Trung tâm Nghiên cứu cây thực
phẩm Đà Lạt

6

Những giải pháp góp phần phát triển đời sống trẻ em vùng
dân tộc tỉnh Lâm Đồng

ủ y ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ
em tỉnh Lâm Đồng

ứ ng

dụng

kỹ thuật
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7

Xác định cơ cấu, tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ chù chốt trong hệ
thống chính trị đổi mới cấp huyện, thành thị

Trường Chính trị Lâm Đồng

8

Thực trạng tình hình đời sống và sự phân tầng xã hội trong
dân cư Lâm Đồng

Trường Chính trị Lâm Đồng

9

Văn hóa truyền thống Mạ - Cơ Ho

Trường Đại học Đà Lạt

10

Các giải pháp hòa nhập cộng đồng cho trẻ em mồ côi, lang
thang tĩnh Lâm Đồng

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã
hội - Sờ Lao động Thương binh
và Xã hội Lâm Đồng

11

Thiết chế thôn buôn và vai trò cùa nó trong xã hội hiện đại

Ban Dân vận tỉnh Lâm Đồng

N ăm 1997

1

ứ ng dụng tin học trong công tác quản lý tại Sờ Kế hoạch và
Đầu tư

Công ty
Đà Lạt

ứng

dụng

kỹ thuật

2

ứ ng dụng tin học trong công tác quản lý thu chi ngân sách tại
Sở Tài chính - Vật giá

Công ty
Đà Lạt

ứ ng

dụng

kỹ thuật

3

ứng dụng hệ kế toán hành chính sự nghiệp theo hệ thống tài
khoản mới

Công ty
Đà Lạt

ứ ng

dụng

kỹ thuật

4

Xây dựng bản đồ đất vùng chuyên canh lúa các xã Phước Cát
1, Đức Phổ, Tư Nghĩa và Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển
giao kỹ thuật Đất Phân - Viện Thổ
nhưỡng Nông hóa

5

Đánh giá trình độ công nghệ các ngành sản xuất công nghiệp
tỉnh Lâm Đồng

Sờ Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

6

Khảo sát đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên và
kinh tế - xã hội tại thị xã Bảo Lộc phục vụ quy hoạch phát triển

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ
môi trường

7

Điều tra cơ bản bảo vệ tính đa dạng sinh học trong vùng bảo
tồn thiên nhiên Cát Lộc

Phân viện Sinh thái, Tài nguyên,
Môi trường

8

Nghiên cứu và áp dụng thử mô hình quản lý chất lượng hệ
thống thích hợp

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng

9

Biên soạn bộ địa dư chí tình Lâm Đồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Các ban ngành trong tỉnh

10

Dân số học các tộc người thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Trường Đại học Đà Lạt

11

Kinh tế trang trại tỉnh Lâm Đồng - thực trạng và giải pháp

Ban Kinh tế - Kế hoạch Tỉnh ủy

12

Đạo Tin lành trong vùng đồng bào dân tộc thiều số

Ban Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

13

Xây dựng mô hình vui chơi giải trí cho trẻ em nông thôn và dân
tộc tỉnh Lâm Đồng

ủ y ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ
em tỉnh Lâm Đồng

14

ứng dụng tin học vào công tác quản lý hồ sơ thí vụ và tổ chức
các kỳ thi ngành học phổ thông tỉnh Lâm Đồng

Sờ Giáo
Lâm Đồng

dục

và

Đào

tạo

N ăm 1998

1

ứ ng dụng các giống chè năng suất cao ra diện rộng

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm Chè Lâm Đồng

2

ứ ng dụng quy trình sản xuất rau sạch ra diện rộng

Sờ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng
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3

Sản xuất thử kim chi từ rau cải thảo bằng phương pháp lên
men lactic

Phân viện Sinh học tại Đà Lạt

4

Sản xuất thử nghiệm giống chè năng suất cao, phẩm chất tốt
bằng phương pháp giâm cành

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm Chè

5

Điều tra một số khoáng sản thiết yếu và dự báo khả năng gây
sự cố môi trường địa chất của tỉnh Lâm Đồng

Liên đoàn Địa chất miền Nam

6

Bảo vệ tính đa dạng sinh học trong vùng bảo tồn thiên nhiên
Cát Lộc, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng

Phân viện Sinh thái, Tài nguyên
và Môi trường

7

Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường thị xã Bảo Lộc

Viện kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ
môi trường

8

Xây dựng bản đồ đất theo phương pháp FAO/UNESCO xã
Phước Cát 2, Tiên Hoàng, Nam Ninh, Mỹ Lâm và tổng hợp
bản đồ đất huyện Cát Tiên

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển
giao kỹ thuật Đất Phân - Viện Thổ
nhưỡng Nông hóa

9

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp thâm canh một số cây
công nghiệp dài ngày trên đất dốc tĩnh Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu và chuyển
giao kỹ thuật Đất Phân - Viện Thổ
nhưỡng Nông hóa

10

Nghiên cứu tốc độ bồi lấp hồ và ảnh hường của quá trình
xói mòn vùng lưu vực tại hồ Đạ Hàm và Yuyền Lâm, tỉnh
Lâm Đồng

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

11

Nghiên cứu các biện pháp phòng, trừ bệnh vàng lá lúa

Chi cục Bảo
Lâm Đồng

12

Nghiên cứu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên các sản
phẩm chè tại Lâm Đồng

Trường Đại học Nông Lâm Tp.
Hồ Chí Minh

13

Xây dựng hệ cơ sờ d ữ liệu thông tin địa lý (GIS) phục vụ công
tác quản lý tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường tình
Lâm Đồng

Sờ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng

14

Đánh giá trình độ công nghệ ngành sản xuất công nghiệp tỉnh
Lâm Đồng

Sờ Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

15

Giáo dục môi trường trong các trường phổ thông tỉnh
Lâm Đồng

Trường Đại học Đà Lạt

16

Khảo nghiệm và chọn lọc các giống chè có triển vọng tại
Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu thực
nghiệm Chè tỉnh Lâm Đồng

17

Xây dựng bộ Địa chí tỉnh Lâm Đồng

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
- Các ban, ngành trong tỉnh

18

Những giải pháp chù yếu trong việc thực hiện chuẩn hóa đội
ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của ngành giáo dục - đào tạo

Sờ Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lâm Đồng

19

Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ công nhân
Lâm Đồng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Liên đoàn
Lâm Đồng

20

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng lao động ờ các
doanh nghiệp nhà nước

Sở Lao động Thương binh và Xã
hội tỉnh Lâm Đồng

21

Nghiên cứu các giải pháp tổ chức thực hiện chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc xã Lát, huyện Lạc Dương

Trường Trung học Y tế Lâm Đồng

22

Các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ đặc biệt trẻ em trước
các tệ nạn xả hội

ủ y ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ
em tỉnh Lâm Đồng

23

Điều tra di sản văn hóa dân tộc Cơ Ho tỉnh Lâm Đồng

Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh
Lâm Đồng

vệ

Lao

Thực

động

vật

tỉnh

Phụ lục

24

Khảo sát thực trạng dinh dưỡng trên một số địa bàn tỉnh
Lâm Đồng
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Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Lâm Đồng

N ăm 1999

1

ứ ng dụng quy trình sản xuất nấm Linh chi phục vụ phát triển
nguồn dược liệu quý tỉnh Lâm Đồng

Viện Nghiên cứu Hạt nhân
Đà Lạt

2

ứng dụng quy trình sản xuất rau an toàn ra diện rộng

Trung tâm ứng dụng kỹ thuật
nông nghiệp Đà Lạt

3

Bảo vệ và phát triển nguồn nước thượng nguồn lưu vực sông
Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo
vệ Môi trường

4

Điều tra nguồn nguyên liệu và giải pháp công nghệ sản xuất
vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Viện Địa chất - Trung
KHTN&CN Quốc gia

5

Xây dựng bản đồ đất theo phương pháp FAO/UNESCO các
xã Hà Đông, Mỹ Đức, Quốc Oai, An Nhơn, thị trấn Đạ Tẻh,
huyện Đạ Tẻh

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao kỹ thuật Đất Phân - Viện Thổ
nhưỡng Nông hóa

6

Xác định cơ cấu cây trồng và thời vụ hợp lý cho các vùng
thường xuyên bị ngập lụt thuộc huyện Cát Tiên

Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Lâm Đồng

7

Nghiên cứu tốc độ bồi lấp hồ và ảnh hưởng của quá trình xói
mòn vùng lưu vực các hồ chứa nước chính ờ Lâm Đồng bằng
kỹ thuật Hạt nhân

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

8

Khảo nghiệm các giống chè nhập nội năng suất, chất lượng
cao cho vùng chè Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu thực
nghiệm Chè tỉnh Lâm Đồng

9

( P a n a x v ie t n a m e n s is H a e t G r u s h v )

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển cây Sâm Việt Nam
trong điều kiện khí hậu,
thổ nhưỡng Lâm Đồng

Trung tâm trồng và chế biến cây
thuốc Đà Lạt

10

Nghiên cứu sản xuất thử nước giải khát Atisô đóng hộp

Sờ Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

11

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật để nhân nhanh giống lan
gấm ( H a e m a r ia d is c o lo r )

Trung tâm ứ ng dụng kỹ thuật
nông nghiệp Đà Lạt

12

Nghiên cứu tận dụng quả điều sản xuất thử rượu vang điều
và nước quả điều

Sờ Công nghiệp tình Lâm Đồng

13

Xây dựng bộ địa chí tỉnh Lâm Đồng

14

Điều tra di sản văn hóa Mạ - Chu Ru tỉnh Lâm Đồng

Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh
Lâm Đồng

15

Xây dựng mô hình văn hóa ờ thôn buôn tỉnh Lâm Đồng

Sờ Văn hóa và Thông tin tỉnh
Lâm Đồng

16

Thực trạng và giải pháp quản lý các trường mầm non dân lập,
tư thục, nhà nhóm trẻ gia đình trên địa bàn Lâm Đồng

Sờ Giáo dục và Đào tạo tĩnh Lâm
Đồng

17

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ nông dân Lâm Đồng
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng

tâm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ùy
Các sở, ban, ngành trong tỉnh

N ăm 2000

1

Áp dụng kỹ thuật hạt nhân để xác định tốc độ bồi lắng và ảnh
hường của quá trình xói mòn các hồ Chiến Thắng, Pró, tỉnh
Lâm Đồng

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt
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Trung tâm Nghiên cứu và chuyển
giao kỹ thuật Đất Phân - Viện Thổ
nhưỡng Nông hóa

2

Xây dựng mô hình chống xói mòn cho cây cà phê trên đất dốc
bằng cỏ Vetiver

3

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao sức cạnh Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
tranh của các sản phẩm công nghiệp chế biến tỉnh Lâm Đồng

4

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao sức
cạnh tranh tại công ty May - Thêu xuất khẩu

Công ty May Thêu xuất khẩu
Đà Lạt

5

Áp dụng HACCP tại nhà máy điều Đạ Huoai

Công ty Thực phẩm Lâm Đồng

6

Áp dụng kỹ thuật ghép cành và cải tạo các vườn điều tại
3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng

Trung
tâm
Lâm Đồng

7

ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu không nung phục vụ các Viện Địa chất - Trung tâm KHTN&
công trình xây dựng và giao thông nông thôn tỉnh Lâm Đồng
CN Quốc gia

8

ứ n g dụng kỹ thuật tạo và nhân giống chè ghép năng suất,
chất lượng cao phù hợp trên địa hình đất dốc tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm Chè - Viện Thổ nhưỡng
Nông hóa

9

Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống tại các vùng lúa trọng
điểm tình Lâm Đồng

Sờ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Lâm Đồng

10

ứ ng dụng công nghệ mới trong việc chế biến các sản phẩm
từ Atiso

Trung tâm Trồng và Chế biến cây
thuốc Đà Lạt

11

Sản xuất thử nghiệm một số loại rượu vang và nước giải khát
từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương

Công ty c ổ phần Thực phẩm
Lâm Đồng

12

Sản xuất thử trứng giống tằm từ các giống và cặp lai có năng
suất cao và phẩm chất tơ kén tốt phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm
Nông
Lâm
nghiệp
Lâm Đồng

13

Đánh giá đất phục vụ cho quy hoạch và sử dụng đất để phát
triển nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng

Viện Quy hoạch và Thiết kế
nông nghiệp

14

Điều tra khảo sát, xây dựng dự án xử lý rác thải tại thị xã Bảo
Lộc và chuẩn bị đầu tư bãi rác tại xã Đạm Bri

Viện Tài nguyên Môi trường

15

Xây dựng bản đồ đất theo phương pháp FAO/UNESCO cho
các xã Đạ Kho, Đạ Lây, Quảng Trị, Triệu Hải, Hương Lâm tỷlệ
1/5.000 và bản đồ tổng hợp toàn huyện 1/25.000

Trung tâm Nghiên cứu Chuyển
giao kỹ thuật Đất Phân - Viện Thổ
nhưỡng Nông hóa

16

Xây dựng bản đồ nước ngầm tại thị xã Bảo Lộc, huyện Bảo
Lâm phục vụ nước sinh hoạt và nước tưới cho vùng cây cõng
nghiệp, nông nghiệp

Đoàn Địa chất Thủy văn - Địa
chất công trình 707

17

Xác định cơ cấu cây lương thực và thời vụ hợp lý cho các
vùng thường xuyên bị ngập lụt huyện Cát Tiên

Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tình Lâm Đồng

18

Khảo nghiệm các giống chè nhập nội năng suất, chất lượng
cao cho vùng chè Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm Chè Lâm Đồng

19

Nghiên cứu một số sản phẩm chế biến từ rau, quả đặc sản
tỉnh Lâm Đồng

Sở Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

20

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển cây Sâm Việt
Nam ( P a n a x v ie t n a m e n s is H a e t G r u s h v ) trong điều kiện khí
hậu, thổ nhưỡng Lâm Đồng

Trung tâm Trồng và Chế biến cây
thuốc Đà Lạt

21

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm rau an toàn trên các chủng
loại rau Poa rô hành, Pố xôi và c ầ n tây tại Đà Lạt

Trung tâm ứng dụng Kỹ thuật
Nông nghiệp Đà Lạt

Khuyến

nông
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22

Nghiên cứu quỵ trình sản xuất một số giống hoa nhập nội tại
địa phương

Trung tâm ứ ng dụng Kỹ thuật
Nông nghiệp Đà Lạt

23

Nghiên cứu hiện trạng biến loạn bộ nhiễm sắc thể người ở
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

24

Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ và môi trường tỉnh
Lâm Đồng đến năm 2010

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng

25

Nghiên cứu cơ chế và biện pháp để phát triển vùng nguyên
liệu chè tỉnh Lâm Đồng

UBND huyện Bảo Lộc

26

Xây dựng bộ Địa chí tỉnh Lâm Đồng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

27

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp về công tác xây
dựng Đảng trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm
Đồng

28

v ề mô hình kinh tế trang trại tỉnh Lâm Đồng

Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

29

Xây dựng mạng lưới dạy nghề tỉnh Lâm Đồng thời kỳ
2 0 0 0 -2 0 1 0

Sở Lao động Thương binh và Xã
hội tỉnh Lâm Đồng

N ăm 2001

1

ứ n g dụng kỹ thuật nuôi cấy In v it r o phục vụ công tác nhân
nhanh các giống chè tại Lâm Đồng

Phân viên Sinh học tại Đà Lạt

2

Nghiên cứu cải tạo vườn cà phê vối bằng phương pháp
ghép chồi

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm Nông Lâm nghiệp

3

Khảo nghiệm các giống chè có triền vọng tại Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm Chè Lâm Đồng

4

Nghiên cứu khả năng sinh trường và phát triển của cây Sâm
Việt Nam trong điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Lâm Đồng

Trung tâm Trồng và Chế biến cây
thuốc Đà Lạt

5

ứ ng dụng kỹ thuật ghép chồi để sản xuất cây điều giống cho
các vùng trồng điều tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Khuyến nông Lâm
Đồng

6

Xây dựng mô hình chống xói mòn cho cây dâu tằm trẽn đất
dốc bằng cỏ Vetiver

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện
Thổ nhưỡng Nông hóa

7

Sản xuất thử nghiệm rau an toàn tại thành phố Đà Lạt

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng

8

Chọn lọc và lai tạo giống dâu tây có năng suất và chất lượng
tốt phù hợp với điều kiện khí hậu tại Đà Lạt

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây,
Rau và Hoa Đà Lạt

9
10

Nghiên cứu ứng dụng việc trồng nấm trẽn địa bàn tỉnh
Lâm Đồng
Áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống cây trống, vật nuôi phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thôn 5, huyện
Cát Tiên

Công ty TNHH Khôi Nguyên
UBND huyện Cát Tiên

11

Thử nghiệm nuôi tôm càng xanh tại Lâm Đồng

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm
Đồng

12

Xây dựng mõ hình tưới hiện đại, tiết kiệm nước cho các vùng
cây công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông
- Viện Khoa học Thủy lựi Nam bộ

13

Nghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh và quản lý dinh
dưỡng tổng hợp nhằm tăng năng suất cà phê

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện
Thổ nhưỡng Nông hóa

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng
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14

Tuyển chọn và nhân nhanh một số giống cây lâm nghiệp bản
địa phục vụ trồng rừng tại Lâm Đồng

Chi cục phát triển Lâm nghiệp
Lâm Đồng

15

Nghiên cứu nguyên nhân gây chết hàng loạt trên rừng thông
trồng ờ Lâm Đồng và biện pháp phòng trừ

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng

16

Thiết kê máy sấy nông sản quy mô vừa và nhỏ

Nhà máy Cơ khi Lâm Đồng

17

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Q - Base
tại Công ty cổ phần Hiệp Thành

Công ty c ổ phần Hiệp Thành

18

Sản xuất thử nghiệm rượu vang dâu tây và nước giải khát
cà rốt

Công ty Thực phẩm Lâm Đồng

19

Sản xuất thử nấm Linh chi

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

20

Sản xuất giống cây con Dương Cam Cúc và các chế phẩm từ
cây Dương Cam Cúc

Trung tâm Trồng và Chế biến cây
thuốc Đà Lạt

21

Sản xuất thử vật liệu không nung phục vụ các công trình xây
dựng

Công ty Vật
Lâm Đồng

22

Sản xuất mương bê tông ly tâm đúc sẵn phục vụ bê tông hóa
kênh mương thủy lợi

Nhà máy Cơ khi Lâm Đồng

23

Đánh giá đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và phát triển
nông nghiệp bền vững tình Lâm Đồng

Viện Quy hoạch Thiết kế
nông nghiệp

24

Đánh giá trình độ công nghệ ngành sản xuất chè tỉnh Lâm Đồng

Sờ Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

25

ứ ng dụng hệ thông tin địa lý trong công tác quản lý các lĩnh
vực kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng

26

Xây dựng bản đồ nước ngầm cho vùng trọng điểm dân cư
kinh tế huyện Cát Tiên tỷ lệ 1/25.000

Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất
công trình 707

27

Nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển vùng nguyên liệu
chè tỉnh Lâm Đồng

UBND thị xã Bảo Lộc

28

Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Lâm Đồng thời
kỳ 2001-2010

Sờ Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tình Lâm Đồng

29

Xây dựng cơ chế thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào
Lâm Đồng

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Lâm Đồng

30

Đánh giá hiệu quả đào tạo và sử dụng nguồn lực lao động
người dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Ban
Tuyên
Lâm Đồng

31

Đồi mới mô hình và phương thức hoạt động cùa các hợp tác
xã nông nghiệp tình Lâm Đồng

Liên minh các Hợp tác xã và
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
tỉnh Lâm Đồng

32

Đánh giá thực trạng đói nghèo và các giải pháp giảm nghèo
trên địa bàn tình Lầm Đồng

Sở Lao động Thương binh và Xã
hội tỉnh Lâm Đồng

33

Xây dựng chương trình giáo trình địa phương học ờ Lâm Đồng

Trường
Đà Lạt

34

Đánh giá thực trạng và xây dựng các giải pháp nhằm cải thiện
sức khỏe nhân dân Lâm Đồng

Trung tâm Y tế Dự phòng - Sờ Y
tế Lâm Đồng

Cao

liệu

giáo

đẳng

xây

dựng

Tình

Sư

ủy

phạm

N ăm 2002

1

Sử dụng ảnh vệ tinh và kỹ thuật viễn thám để cập nhật, chình
lý và bổ sung bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Công ty Tư vấn và Phát triển Việt
N h ậ t- Viện Quy hoạch - Thiết kế
nông nghiệp
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Phụ lục

2

Thành lập hệ thống tích hợp thông tin phục vụ công tác quản
lý đô thị thành phố Đà Lạt

UBND thành phố Đà Lạt

3

Chế biến thức ăn gia súc và phân bón sinh hóa hữu cơ bằng
phương pháp lên men sinh học từ các phế thải nông nghiệp

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

4

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình kinh tế hộ gia
đình nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống vùng đồng
bào dân tộc thiểu số xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh

UBND huyện Di Linh

5

Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình kinh tế hộ gia
đình nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống vùng đồng
bào dân tộc thiểu số xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương

UBND huyện Đơn Dương

6

Sản xuất thử nghiệm và chế biến nấm Hầu thù và nấm Đông cô

Công ty TNHH Khôi Nguyên

7

Sản xuất thử nghiệm các giống dâu tằm có triển vọng

Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Narr

8

Sản xuất thử nghiệm phần mềm xuất khẩu

Công ty ứng dụng Kỹ thuật Đà Lạt

9

Khảo nghiệm các giống chè nhập nội từ Trung Quốc và
Indonesia

Trung tâm Nghiên cứu Cây công
nghiệp và Cây ăn quả tỉnh
Lâm Đồng

10

Nghiên cứu quy trình thâm canh và quản lý dinh dưỡng tổng
hợp nhằm tăng năng suất cà phê

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện
Thổ nhưỡng Nông hóa

11

Chọn lọc, lai tạo giống dâu tây có năng suất cao, phẩm chất
tốt,phù hợp với điều kiện của Đà Lạt

Trung tâm Nghiên cứu Cây Thực
phẩm Đà Lạt

12

Thử nghiệm nuôi tôm càng xanh tại Lâm Đồng

Trung tâm Khuyến nông LĐ

13

Nghiên cứu quy trình thâm canh và quản lý dinh dưỡng tổng
hợp nhằm tăng năng suất điều

Trung tâm Nghiên cứu Nông
nghiệp duyên hải Nam Trung bộ

14

Điều tra hiện trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng quy trình
sản xuất rau an toàn tại Đơn Dương, Đức Trọng

Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Lâm Đồng

15

Nghiên cứu chọn lọc và phát triển mô hình sản xuất hoa theo
hướng công nghiệp tại Đà Lạt

Trung tâm nghiên cứu Khoai tây,
Rau, Hoa Đà Lạt

16

Nghiên cứu thực trạng nuôi dưỡng nhằm xác định các biện
pháp kỹ thuật đề nâng cao năng suất, chất lượng sữa của đàn
bò sữa tỉnh Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tình Lâm Đồng

17

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh huyện Đức Trọng

Chi cục Thú y Lâm Đồng

18

Xây dựng bản đồ nước ngầm huyện Đức Trọng tỷ lệ 1/25.000

Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất
công trình 707

19

Xây dựng bản đồ đất huyện Đạ Huoai

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện
Thổ nhưỡng Nông hóa

20

Xây dựng bản đồ đất huyện Bảo Lâm

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện
Thổ nhưỡng Nông hóa

21

Nghiên cứu đánh giá những biến động môi trường và đề xuất
các biện pháp bảo vệ môi trường trong các vùng trồng cây
công nghiệp lâu năm của tỉnh

Viện Môi trường và Phát triển
bền vững
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30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng

22

Điều tra cơ bản địa chất môi trường của các bãi chôn lấp chất
thải các huyện Đạ Tẻh, Di Linh, Đơn Dương, Lâm Hà

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ
môi trường

23

Xây dựng cơ chế quản lý du lịch và nghiên cứu các giải pháp
nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng

Sở Khoa học, Công nghệ và Môi
trường tỉnh Lâm Đồng

24

Đánh giá tiềm năng và một số giải pháp phát triển du lịch sinh
thái tỉnh Lâm Đồng

Sờ Du lịch Thương
Lâm Đồng

25

Đặc điểm mối quan hệ cộng đồng giữa các dân tộc tỉnh Lâm
Đổng

Ban
Tuyên
Lâm Đồng

26

Chương trình thích hợp để tăng cường tiếng Việt cho học sinh
mẫu giáo 5 tuổi vùng dân tộc thiểu số Lâm Đồng

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
Lâm Đồng

27

Thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện công bằng trong chăm
sóc sức khỏe vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

28

Phát triển công nghiệp khu vực nông thôn và vấn đề tạo việc
làm ở Lâm Đồng

Sở Lao động Thương binh và
Xã hội tỉnh Lâm Đồng

29

ứng dụng thương mại điện tử trong ngành du lịch - khách sạn
tỉnh Lâm Đồng

Công ty ứ ng
Đà Lạt

giáo

mại tỉnh
Tình

dụng

ủy

Kỹ thuật

N ăm 2003

1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme giữ nước bằng kỹ thuật
biến tính bức xạ gamma và ứng dụng trẽn một số cây trồng
vùng khô hạn

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

2

Nghiên cứu sử dụng bentonit và diatomit Lâm Đồng phục vụ
trong nông nghiệp và công nghiệp

Viện Địa chất - Trung tâm Khoa học
Kỹ thuật và Công nghệ Quốc gia

3

Xây dựng bản đồ đất các xã Phú Hội, Tân Hội, Ninh Gia,
huyện Đức Trọng

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện
Thổ nhưỡng Nông hóa

4

Xây dựng bản đồ nước ngầm huyện Di Linh tỷ lệ 1/25.000

Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất
công trình 707

5

Nghiên cứu đo đạc chỉ số phát triển con người (HDI) năm
2003 tỉnh Lâm Đồng

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

6

Sản xuất giá thể tổng hợp phục vụ trồng hoa lan và hoa cảnh
có giá trị kinh tế

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

7

Sản xuất rau an toàn quy mô hợp tác xã tại Đà Lạt

Hợp tác xã Nông nghiệp tổng
hợp Phước Thành, Đà Lạt

8

Cải tạo chuyển đổi hệ thống thiết bị chè xanh Nhật nhằm sản
xuất mặt hàng mới và giảm chi phí sản xuất

Nhà máy chè 1/5 - Công ty Chè
Lâm Đồng

9

ứ ng dụng tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi cho đồng bào dân
tộc thôn Đông Mang, Đa Chais, Lạc Dương

UBND huyện Lạc Dương

10

ứ ng dụng tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình trồng dâu
nuôi tằm cho đồng bào dân tộc xã Ka Đơn, Đơn Dương

UBND huyện Đơn Dương

11

ứ ng dụng tiến bộ kỹ thuật cho đồng bào dân tộc xã Đoàn
Kết, huyện Đạ Huoai

UBND huyện Đạ Huoai

12

ứ ng dụng tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi cho đồng bào dân
tộc xã Đạ Knàng, huyện Lâm Hà

UBND huyện Lâm Hà
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N ăm 2004

1

Phục tráng giống dứa Cayenne trong điều kiện sản xuất

Trung tâm Nghiên cứu và
Chuyển giao Khoa học kỹ thuật ĐH Nônq Lâm TP. HCM

2

Đánh giá tác dụng cùa nấm Hồng chi Đà Lạt trong điều kiện
hội chứng rối loại lipid máu

Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm
Ngọc Thạch

3

Xây dựng thí điểm vùng nguyên liệu chè an toàn trên địa bàn
thị xã Bảo Lộc

Chi cục Bảo
Lâm Đồng

4

Nghiên cứu tác nhân gây bệnh và các biện pháp phòng trừ
bệnh thối củ trên cây địa lan Đà Lạt

Trường Đại
TRHCM

học

Nông

Lâm

5

Khảo nghiệm một số dòng ca cao có triển vọng tại Lâm Đồng

Trường Đại
TRHCM

học

Nông

Lâm

6

Khảo nghiệm trồng các giống cỏ phục vụ chăn nuôi bò tại
Lâm Đồng

Trung tâm
Lâm Đồng

7

Phát huy văn hỏa truyền thống Chu Ru và vấn đề xây dựng
làng văn hóa - du lịch tại xã Prỏ, Đơn Dương

Sở Văn hóa và Thông tin tỉnh
Lâm Đồng

8

ứ ng dụng công nghệ GIS trong điều kiện quản lý đất đai tỉnh
Lâm Đồng

Trường Đại
TP HCM

9

Xây dựng quy trình lên men liên tục nhằm nâng cao chất
lượng sản phẩm chè đen

Nhà máy Chè 1/5 - Công ty chè
Lâm Đồng

10

Xây dựng bản đồ nước ngầm vùng trọng điểm dân cư kinh tế
Đơn Dương

Đoàn Địa chất thủy văn và Địa
chất công trình 707

11

Xây dựng bản đồ đất huyện Di Linh

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện
Thổ nhưỡng Nông hóa

12

Điều tra ô nhiễm nước hồ Xuân Hương, đề xuất các giải
pháp khắc phục

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

13

Nghiên cứu xác định những nội dung và giải pháp cụ thể để
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông
thôn Lâm Đồng từ nay đến năm 2005 và 2010

Phân viện Quy hoạch - Thiết kế
Nông nghiệp

14

Đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách đầu tư vào
vùng dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Sờ Lao động Thương binh và Xã
hội tỉnh Lãm Đồng

15

Sản xuất rau an toàn quy mô hợp tác xã tại Đơn Dương

Hợp tác xã nông nghiệp Thạnh
Nghĩa, Đơn Dương

16

Thử nghiệm sản xuất trà hòa tan Mát mát

Chi nhánh Viện vacxin và sinh
phẩm 2, Đà Lạt

17

Sản xuất ngói lợp đất sét nung theo công nghệ tuynen

Công ty c ổ phần Hiệp Thành

18

ứ ng dụng công nghệ sấy hồng quy mô công nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân Dương
Thảo - Đức Trọng

19

Nhân giống cà phê Robusta và Arabica ra sản xuất đại trà từ
các dòng tốt đã được so sánh chọn lọc phù hợp với điều kiện
tự nhiên của Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu thực
nghiệm
Nông
Lâm
nghiệp
Lâm Đồng

vệ

Thực

Khuyến

học

vật

nông tỉnh

Bách
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20

Sản xuất thuốc phòng trừ bệnh tằm dâu phục vụ cho các
vùng dâu tằm tại Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu thực
nghiệm
Nông
Lâm
nghiệp
Lâm Đồng

21

Sản xuất thử nghiệm tôm càng xanh tại Cát Tiên

Trạm Khuyến nông Cát Tiên

22

Hoàn thiện công nghệ bảo quản rau tươi xuất khẩu

Hiệp hội Rau Quả Đà Lạt

23

ứ ng dụng tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi cho đồng bào dân
tộc thôn Hamanhai, xã Pró, Đơn Dương

Phòng Nông nghiệp - Địa chính
huyện Đơn Dương

24

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi cho đồng bào dân
tộc thôn N’ Thôn hạ, huyện Đức Trọng

UBND huyện Đức Trọng

25

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi dê và gà thả vườn
cho vùng đồng bào thôn Tôn K'long, huyện Đạ Tẻh

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao KHCN - Đại học Nông Lâm
TP. HCM

N ăm 2005

1

Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm phát
triển bền vững ngành trồng dâu nuôi tằm tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu Thực
nghiệm
Nông
Lâm
nghiệp
Lâm Đồng

2

Nghiên cứu xây dựng quy trình thâm canh tống hợp và giải
pháp kỹ thuật cải tạo vườn cây ăn quả 3 huyện phía Nam tỉnh
Lâm Đồnq

Sờ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tỉnh Lâm Đồng

3

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cà chua theo hướng nông
nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
nghiệp miền Nam

4

Lựa chọn, thực nghiệm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh để
phòng trừ sâu bệnh hại chính ờ rừng thông trồng Lâm Đồng

Chi cục Lâm nghiệp Lâm Đồng

5

Nghiên cứu xây dựng tập đoàn giống cây xanh đô thị thích
hợp tại Đà Lạt

UBND thành phố Đà Lạt

6

Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu tại địa phương để sản xuất
thức ăn cho cá rô phi đơn tính bán thâm canh và thâm canh
năng suất cao ở Lâm Đồng

Trạm Nghiên cứu Thực nghiệm
nuôi cá Quảng Hiệp, Đức Trọng

7

Nghiên cứu quy trình thâm canh và quản lý dinh dưỡng tổng
hợp nhằm tăng năng suất cây điều ờ tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu Nông
nghiệp Duyên hải Nam Trung
bộ - Viện KHKT Nông nghiệp
Việt Nam

8

Nghiên cứu tiềm năng, thực trạng và trên cơ sở dự báo thị
trường xác định nội dung và giải pháp đẩy mạnh phát triển
ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng

Phân viện Quy hoạch và Thiết kế
nông nghiệp

9

Nghiên cứu các tác nhân gây bệnh và biện pháp phòng trừ
bệnh sưng rễ trên cây cải bắp và một số cây thuộc họ thập tự
ờ Đà Lạt

Chi cục Bảo
Lâm Đồng

10

ứng dụng công nghệ đun nước nóng sinh hoạt bằng năng
lượng mặt trời tại Đà Lạt

Trường Đại học Dân lập Yersin

11

Thành lập bản đồ quản lý nước ngầm vùng trọng điểm dân cư
kinh tế huyện Lâm Hà

Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất
công trình 707

12

Thành lập bản đồ quản lý nước ngầm vùng trọng điểm dân cư
kinh tế huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Đoàn Địa chất thùy văn - Địa chất
công trình 707

vệ

thực

vật

Phụ lục
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13

Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh
Lâm Đồng

14

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc cung cấp Trung tâm Dự báo Khí tượng
thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Thủy văn tỉnh Lâm Đồng

15

Nghiên cứu xây dựng đề án khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh,
Dạ Hàm gắn với làng nghề truyền thống dân tộc bản địa

Trung tâm Sinh thái - Tài
nguyên
và
Môi
trường
TP. HCM

16

Xây dựng môi trường du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng theo hướng
phát triển du lịch bền vững

Sở Du lịch
Lâm Đồng

và

17

Phát huy mặt tích cực của luật tục trong vùng đồng bào dân
tộc thiểu số để xây dựng thôn buôn văn hóa

Trường
Đà Lạt

đẳng

sư

18

Nghiên cứu tác động của nền kinh tế thị trường định hướng
xã hộl chủ nghĩa đối với đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng
bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Ban
Tuyên
Lâm Đồng

giáo

Tỉnh

19

ứ ng dụng các tiến bộ công nghệ sinh học để sản xuất cây
giống hoa địa lan ( C y m b id iu m ) tại Đà Lạt

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

20

ứ ng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHCN phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Rômen và
xã Đạ Long, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

UBND huyện Dam Rông

21

Xây dựng các mô hlnh phát triển kinh tế hộ gia đình trong vùng
đồng bào dân tộc xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Sở Khoa học và Công nghệ
Lâm Đồng

Trung tâm ứng dụng Khoa học
Công nghệ và Tin học Lâm Đồng

Cao

Thương

mại

phạm

ủy

N ăm 2006

1

Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng địa lan theo hướng kiểm
soát an toàn dịch bệnh

Đại học Nông Lâm TP. HCM

2

Nghiên cứu công nghệ xử lý bảo quản và đóng gói thích hợp
cho một số loại hoa cắt cành tại Đà Lạt phục vụ nội tiêu và
xuất khẩu

Phân viện Cơ điện Nông nghiệp
và Công nghệ sau thu hoạch

3

Điều tra, xác định nguyên nhân gây biến 'dạng củ cà rốt và xây
dựng biện pháp phòng ngừa tại Đà Lạt

Chi cục Bảo
Lâm Đồng

4

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo hệ thống nhà lưới,
nhà màng polyme phù hợp với các vùng sinh thái tại Đà Lạt,
Đơn Dương, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Trường Đại học Nông Lâm TP.
HCM

5

Nghiên cứu, chọn lọc và phát triển một số loài lan rừng có
triển vọng phục vụ cho công tác nhân giống, lai tạo và bảo tồn
nguồn gen đặc hữu, quý hiếm của tỉnh Lâm Đồng

Phân viện Sinh học tại Đà Lạt

6

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp sinh học tổng hợp trong
phòng, trừ sâu, bệnh hại một số cây trồng tại Đà Lạt

Viện Bảo vệ Thực vật

7

Nghiên cứu quy trình quản lý dinh dưỡng cho một số giống
chè trồng phổ biến ở Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao kỹ thuật Cây công nghiệp và
Cây ăn quả

8

Xây dựng công nghệ trích ly hợp chất có hoạt tính sinh học
trong dược liệu Atisô (Artichaut) với hiệu suất cao

Viện Công nghệ Hóa học - Viện
Khoa học và Công nghệ Việt Nam

9

Điều tra, đánh giá đất đai các xã thuộc huyện Đam Rông tỷ
lệ 1/5.000 - 1/10.000 và tổng hơp tài liệu toàn huyên tỷ lê
1/25.000

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển
giao Kỹ thuật Đất Phân - Viện
Thổ nhưỡng Nông hóa

vệ

thực

vật
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10

Xây dựng bản đồ quản lý nước ngầm huyện Đạ Huoai tình
Lâm Đồng

Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất
công trình 707

11

Xây dựng hệ thống quản lý cơ sờ tri thức về quản lý doanh
nghiệp và quản lý công nghệ phục vụ quá trình nâng cao
năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế cho các doanh
nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ
đào tạo Quản trị Doanh nghiệp
(Đ H B K TP HCM)

12

Xây dựng nguồn nhân lực ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng
đảm bảo khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh
tê quôc tê

Sờ Thương
Lâm Đồng

13

Khảo sát năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng

Trường Đại học Đà Lạt

14

Khảo sát và đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội
ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng đối với sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước

Trường Đại học Đà Lạt

15

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo
dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng

Trường Đại học Đà Lạt

16

Xây dựng nguồn nhân lực ngành du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng
đảm bảo khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh
,x
X
,x
tê quôc tê

Trường
Đà Lạt

17

Thực trạng và những giải pháp nâng cao đội ngũ cán bộ chủ
chốt của hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn ở Lâm Đồng

Trường Chính trị Lâm Đồng

18

Sản xuất thừ nghiệm vắcxin trực khuẩn mủ xanh toàn thân tế
bào bất hoạt

Viện vắcxin Cơ sở II Đà Lạt

19

ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô quang tự dưỡng trong việc sản
xuất thử nghiệm cây dâu tây, Salem và địa lan tại Lâm Đồng

Phân viện Sinh học tại Đà Lạt

20

Sản xuất polyme trương nước ứng dụng trong nông nghiệp

Viện nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

21

Xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống
cây trồng, vật nuôi nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời
sống đồng bào dân tộc xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh
Lâm Đồng

Trường Đại học Nông Lâm TP
HCM

22

ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Lát, huyện
Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm ứng dụng Kỹ thuật
Nông nghiệp Lâm Đồng

Cao

mại

và

đẳng

Du

sư

lịch

phạm

.

Năm 2007
1

Nghiên cứu quy trình tạo phôi vô tính và nhân nhanh cây lan
hồ điệp ( P h a la e n o p s is s p p .) tại Đà Lạt

Phân viện Sinh học tại Đà Lạt

2

Nghiên cứu quy trình kỹ thuật trồng cây thông đỏ T a x u s
w a llic h ia n a Z u c e , để làm nguyên liệu sản xuất thuốc
chữa bệnh

Trung tâm Trồng và Chế biến Cây
thuốc Đà Lạt

3

Điều tra, đánh giá, phân loại các loài nấm dưới tán rừng thông
tình Lâm Đồng

Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

4

Nghiên cứu phục tráng và phát triển giống chuối đặc sản Laba
tỉnh Lâm Đồng

Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Đức Trọng

5

Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh xoăn lá
cà chua tại 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Chi cục Bào vệ Thực vật tỉnh
Lâm Đồng
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N ăm 2008

1

Nghiên cứu tai biến địa chất, những vùng có nguy cơ nứt đất,
trượt lỡ đất, lũ quét và các biện pháp ngăn ngừa, khắc phục
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Phân viện Địa lý TP. HCM

2

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường đất nông nghiệp vùng
chuyên canh rau hoa tỉnh Lâm Đồng (Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn
Dương, Đức Trọng) và đề xuất các giải pháp xử lý, khắc phục

Trung tâm nghiên cứu và chuyển
giao kỹ thuật Đất - Phân TP. HCM

3

Xây dựng bản đồ quản lý nước ngầm tỷ lệ 1/25.000 vùng kinh
tế trọng điểm huyện Lạc Dương và tổng hợp bổ sung xây
dựng bản đồ nước ngầm toàn tỉnh Lâm Đồng

Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất
công trình 707

4

Nghiên cứu xây dựng bản đồ dịch tễ về bệnh lở mồm long
móng trẽn đàn gia súc tỉnh Lâm Đồng. Đề xuất nội dung, giải
pháp phòng, chống đảm bảo an toàn cho đàn gia súc

Chi cục Thú y tình Lâm Đồng

5

Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên dược liệu tỉnh Lâm Đồng
và định hướng phát triển một số loài đặc hữu và có giá trị kinh
tế cao

Trung tâm Sâm và Dược liệu
TPHCM

6

Nghiên cứu chọn tạo và phát triển một số giống hoa cắt cành
mới có giá trị kinh tế và có tiềm năng xuất khẩu phù hợp với
vùng Đà Lạt, Lâm Đồng (cúc, cẩm chướng, lay ơn, đồng tiền)

Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây,
Rau và Hoa Đà Lạt

7

Nghiên cứu xây dựng mô hình mẫu về phát triển nông thôn
mới dựa vào cộng đồng tại một xã vùng đồng bào dân tộc bản
địa tỉnh Lâm Đồng

8

Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn và sử dụng một số chùng vi
sinh vật có khả năng phân hủy tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
trong đất trồng tại các vùng chuyên canh rau ờ Lâm Đồng

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

9

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sử dụng một số dạng lâm sản
ngoài gỗ tỉnh Lâm Đồng; đề xuất các giải pháp khai thác, sử
dụng hợp lý và phát triển bền vững

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sinh
Lâm Đồng

10

Thực nghiệm các giải pháp phòng chống cháy rừng trên địa
bàn Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà tỉnh Lâm Đồng

Vườn Quốc gia Bldoup - Núi Bà

11

Nghiên cứu quy trình công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến
một số loại rau phổ biến, từ đó thiết kế, chế tạo và triển khai
ứng dụng một hệ thống xử lý và đóng gói sau thu hoạch cho
một số loài rau tại Lâm Đồng

Ban quản lý Khu nông nghiệp
công nghệ cao TP. HCM

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
Lâm nghiệp Tây Nguyên

N ăm 2009

1

Xây dựng quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ đến
năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

Sờ Khoa học và Công nghệ tỉnh
Lâm Đồng

2

Điều tra, thu thập thông tin đề tính toán chỉ số phát triển con
người (HDI) tỉnh Lâm Đồng từ năm 2003 - 2007

Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

3

Nghiên cứu xác lập các giải pháp để hình thành và khai thác
có hiệu quả hệ thống các tour, tuyến, điểm du lịch nhằm thu
hút du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng

Trường Đại học Đà Lạt

4

Nghiên cứu xảy dựng quy trình thâm canh cây Chanh dây tại
tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Nghiên cứu và
Chuyển giao Kỹ thuật Cây công
nghiệp và Cây ăn quả
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Nghiên cứu quy trình sinh sản nhân tạo giống cá Hồi vân và
cá Tầm tại Lâm Đồng

Trạm Nghiên cứu Thực nghiệm
nuôi cá Quảng Hiệp

6

Điều tra, khảo sát các loài cây cho chất nhuộm ờ Lâm Đồng
và khả năng ứng dụng của nó trong ngành nhuộm dệt vải thổ
cẩm của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa

Trường Đại học Đà Lạt

7

Sản xuất thử nghiệm cà chua công nghệ cao tại Lâm Đồng

Viện Khoa học Kỹ thuật
nghiệp miền Nam

8

Xây dựng mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học và công
nghệ nâng cao chất lượng mật ong, phấn hoa và sữa ong
chúa ờ Lâm Đồng phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu

Đại học
Chí Minh

9

Nghiên cứu áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ
đẻ đẩy mạnh ngành chăn nuôi bò theo hướng tăng năng suất,
chất lượng và an toàn dịch bệnh trên địa bàn một huyện tỉnh
Lâm Đồng

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông
Lâm nghiệp Tây Nguyên

10

Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất lúa giống tại các vùng
trọng điểm lúa cùa tỉnh

Trung
tâm
Lâm Đồng

11

Khảo sát, đánh giá tài nguyên đất ngập nước tỉnh Lâm Đồng

Phân viện Địa lý tại TP.HCM

12

Điều tra, đánh giá đất sản xuất nông nghiệp huyện Đơn Dương
tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm nghiên cứu Đất, Phân
bón và Môi trường phía Nam

13

Tổng hợp điều tra đánh giá đất sản xuất nông nghiệp toàn tình
Lâm Đồng

Trung tâm nghiên cứu Đất, Phân
bón và Môi trường phía Nam

14

Nghiên cứu đặc điểm khí hậu và thủy văn tỉnh Lâm Đồng phục
vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo Khí tượng
Thủy văn Lâm Đồng

5

Nông

Lâm

Nông

TP.

Khuyến

Hồ

nông
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DANH MỤC CÁC Dự ÁN KHOA HỌC CỒNG NGHỆ CÃP HUYỆN
2007-2009
1. THÀNH PHỐ Đ À LẠT

4. HU YỆN Đ Ứ C TR Ọ N G

- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cây xuất vườn
cho cây giống rau, hoa

- Xây dựng website thông tin kinh tế - xã hội
của địa phương

- ứ ng dụng công nghệ GIS trong quản lý cây
xanh nội ô thành phố

- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện và 02 xã Ninh Gia, Tân Hội

- ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các
cơ sở kinh doanh Internet

- Xây dựng nhãn hiệu rau an toàn rau an toàn
của hợp tác xã An Phú

- Một số biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi
trường trong sản xuất nông nghiệp tại vùng thượng
lưu hồ Xuân Hương

- Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn tại
vùng đồng bào dân tộc xã Phú Hội

- Xây dựng mô hình thông tin KHCN phục vụ
nông thôn tại phường 7 và xã Xuân Thọ

- Xây dựng mô hình sản xuất rau theo hướng an
toàn vùng đồng bào dân tộc xã Phú Hội

- Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng Atisô
sạch và an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

- Duy trì hoạt động cân đối chứng tại chợ
Liên Nghĩa

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về canh tác rau,
hoa cho bà con nông dân xã Tà Nung

- Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất
cây cà phê vùng đồng bào dân tộc xã N’Thôn Hạ

- Duy trì hoạt động cân đối chứng tại chợ Đà Lạt
5. H U Y Ệ N L Â M H À

2. HUYỆN LẠC DƯƠNG
- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện và các xã Lát, Đa Nhim, Đạ Sar, Đạ
Chais, Đưng K’NỚ
- Khảo nghiệm khả năng thích nghi của heo F1
(lai heo rừng và heo địa phương)
- Điều tra, đánh giá một số sản phẩm du lịch và
các giải pháp phát triển
- Xây dựng trang web thông tin kinh tế - xã hội
của huyện
- ứ ng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS vào
quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại 5 xã
- Xây dựng mô hình thử nghiệm chăn nuôi giống
nhím bờm tại xã Lát

- Dự án chuyển đổi khoảng 100 ha ruộng lúa
nước 1 vụ sang trồng rau hoa theo hướng nông
nghiệp công nghệ cao tại thôn Tân Đức, xã
Tân Văn
- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện và 4 xã Đinh Văn, Tân Hà, Tân Văn
và Đạ Đờn
- Xây dựng mô hình trồng rau hoa tại thôn Tân
Lợi, Tân Thuận - xã Tân Văn
- Xây dựng mô hình thử nghiệm chăn nuôi giống
nhím tại xã Gia Lâm
Triển khai mô hình tưới tiết kiệm nước cho
cà phê
6 . H U Y Ệ N D I L IN H

3. HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
- Nuôi cá chình thịt (rong ao nước tĩnh
- Nhân rộng mô hình trồng cà chua công
nghệ cao
- Bảo quản cà chua sau thu hoạch bằng mùn
cưa và nước Clo

- Xây dựng website thông tin kinh tế xã hội của
địa phương
- Chương trình sản xuất rau sạch cho các thôn
bản ờ các xã Bảo Thuận, Gung Ré, Đinh Lạc,
Tân Nghĩa

- Tiếp nhận chuyển giao ứng dụng công nghệ
chế biến cà chua cô đặc

- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện và 5 xã Hòa Ninh; Gia Hiệp; Đinh Lạc;
Tân Châu và Liên Đầm

- Xây dựng điểm thông tin KHCN tại UBND
huyện và 2 xã Tu Tra; Đran

- Nghiên cứu phong trào Mộ Cọ trong đấu tranh
chống thực dân Pháp tại Di Linh

30 năm hoạt động Khoa học Cõng nghệ Lâm Đồng

- Xây dựng mô hình nuôi nhím trên địa bàn huyện
- Xây dựng 3 mô hình điểm thông tin KHCN
cấp xã
- Mô hình điểm sấy cà phê theo nhóm hộ
gia đình
7. T H Ị X Ã B À O LỌ C
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- Sản xuất hoa thiên lý an toàn trên địa bàn xã
Dạ Lây
- Xây dựng website về thông tin kinh tế - xã hội
- Xây dựng mô hình nuôi cá bống tượng
- Xử lý nước nhiễm phèn cho nhân dân trên địa
bàn huyện

- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND thị xã Bảo Lộc

- ứng dụng công nghệ thu hoạch lúa bằng máy
gặt đập bánh xích liên hợp ờ địa bàn cho 20 ha

- Dự án sản xuất phân bón hữu cơ sạch từ nuôi
giun tạo nguồn thức ăn cho chăn nuôi và nuôi trồng
thủy sản

- Xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình
ờ địa bàn tại xã Đồng Nai Thượng

- Nhân rộng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật về
trồng dâu nuôi tằm thông qua hộ gia đình

- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện và 3 điểm thông tin KHCN cấp xã

- Nghiên cứu nước ép cô đặc hoa quả theo tiêu
chuẩn ISO

- Xây dựng và phát triển mô hình nuôi heo rừng

- Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ
xác bã thực vật quy mô hộ gia đình
- Triển khai quản lý về KHCN cấp huyện: đào tạo
bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn, kiểm tra, TCĐLCL
- Duy trì hoạt động cân đối chứng tại chợ
Bảo Lộc

- Đầu tư nâng cấp website huyện Cát Tiên
- Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò trên địa bàn
vùng đồng bào dân tộc Cát Tiên
- Nuôi cá trên hồ Đaklo
- Xử lý nước nhiễm phèn cho nhân dân thị trấn
Cát Tiên
12. H U Y Ệ N Đ A M R Ô N G

8. H U Y Ệ N B Ả O L Â M

- ứ ng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sấy
nông sản sau thu hoạch phục vụ dịch vụ tại 6 xã
trong huyện
- Xây dựng website
của địa phương

11. H U Y Ệ N C Á T T IÊ N

thông tin kinh tế - xã hội

- Mô hình thõng tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện và 2 xã Lộc Thành, Lộc Hải
- Nhân rộng mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT
trong trồng, chăm sóc cà phê tại Bảo Lâm
9. H U Y Ệ N Đ Ạ H U O A I

- Xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình đồng
bào dân tộc thôn 5, xã Phước Lộc
- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện
- Xây dựng hệ thống lọc bụi trong sản xuất tăm
nhang giảm ô nhiễm môi trường
- Nhân rộng mô hình trồng và chăm sóc 5 giống
tiêu kháng bệnh, năng suất cao phù hợp với thổ
nhưỡng 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng
- Xây dựng website phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội huyện Đạ Huoai và duy trì việc cập nhật
thông tin
10. H U Y Ệ N Đ Ạ T Ẻ H

- ứ ng dụng công nghệ sinh học để sản xuất meo
giống nấm rơm trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện

- Chuyến giao tiến bộ KHKT thâm canh tăng
năng suất lúa tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đặc biệt khó khăn huyện Đam Rông
- Mô hình thông tin KHCN phục vụ nông thôn tại
UBND huyện và 2 điểm thông tin KHCN tại xã Liêng
Srônh, xã Rô Men
- Cải tạo, nâng cao năng suất cây cà phê trên địa
bàn xã Liêng Srônh, huyện Dam Rông
- Mờ rộng mô hình cải tạo nâng cao năng suất
cây cà phê trên địa bàn xã Liêng Srônh - Đam Rông

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng
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DANH MỤC HA ĩ RỢKHOA HỌC CONG NGHỆ
CHO CÁC ĐƠNVỊ, DOANH NGHIỆP HỘI NHẬP KINH TE QUỐC TÊ
I.

Hỗ trợ các đơ n vị hành chính và do an h ng h iệp

áp dụ n g hệ th ố n g quản lý chất lư ợ ng và hội nhập
kinh tế qu ố c tế trên địa bàn tình Lâm Đ ồng
1.

H à n h c h ín h

Ban Dân tộc
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Ban Quản lý Khu du lịch Đankia - Đà Lạt
Ban Tôn giáo
Chi cục Bảo vệ thực vật
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Kiểm lâm
Chi cục Lâm nghiệp
Chi cục Phát triển nông thôn
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
Chi cục Quản lý thị trường
Chi cục Thú y
Chi cục Thủy lợi
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Phòng Công chứng số 1
Sờ Công nghiệp
Sở Du lịch và Thương mại
Sờ Giáo dục và Đào tạo
Sở Giao thông Vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sờ Nội vụ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Thông tin và Truyền thông
Sờ Tư pháp
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

UBND huyện Cát Tiên
UBND huyện Đạ Huoai
UBND huyện Đạ Tẻh
UBND huyện Đam Rông
UBND huyện Di Linh
UBND huyện Đơn Dương
UBND huyện Đức Trọng
UBND huyện Lạc Dương
UBND huyện Lâm Hà
UBND thành phố Đà Lạt
UBND thị xã Bảo Lộc
Văn phòng UBND tỉnh
2. D o a n h n g h iệ p

Công ty cấp nước
Công ty c ổ phần Dược vật tư y tế Lâm Đồng
Công ty c ổ phần Hiệp Phú
Công ty cổ phần Vật liệu xây dụng Lâm Đồng
Công ty c ổ phần Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng
Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Lâm Đồng
Công ty c ổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
Công ty c ổ phần Vi tính - Điện máy Sài Gòn
Công ty Rượu Bia NGK Đà Lạt
Công ty TNHH M:Com
Công ty TNHH Minh Tuấn
Công ty TNHH Nam Phương
Công ty TNHH Nhà máy gạch ngói Lâm Viên
Công ty TNHH Quảng Thái
Công ty TNHH Tâm Phong
Công ty TNHH Vĩnh Tiến
Xí nghiệp phân bón Bình Điền Lâm Đồng
II. H ỗ tr ợ c á c đ ơ n v ị, d o a n h n g h iệ p tro n g h o ạ t
đ ộ n g s ờ h ữ u trí tu ệ
1. H ỗ trợ đ à o tạ o tậ p h u ấ n h à n g n ăm

Sở Xây dựng

2. H ỗ tr ợ đ ă n g ký n h ã n h iệ u

Sở Y te
Thanh tra tỉnh
Trung tâm ứng dụng KHCN và Tin học

Công ty TNHH Du lịch Tài Nhân (thác Gougah)

Trường Chính trị

Công ty TNHH Chè VINA SUZUKI

Trường Trung học Y tế
UBND huyện Bảo Lâm

Công ty c ổ phần Phân bón Bắc Ninh

Biệt thự du lịch Hằng Nga Crazy House
Công ty TNHH Trà Ngọc Duy
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Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nguyễn
Lương Thịnh
Công ty c ổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây
dựng Lâm Đồng
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tâm Điểm
Công ty TNHH Ngọc Thảo
Công ty TNHH Phan Hồng Minh
Công ty c ổ phần Viên Sơn
Công tý TNHH Hà Nam
Công ty TNHH Hưng Nông
Công ty TNHH Khang Quỳnh
Công ty TNHH rau Nhà Xanh
Công ty TNHH quảng cáo và trang trí Thành
Công ty c ổ phần Du lịch Bảo Lộc
Công ty TNHH trang trại Langbiang
Công ty TNHH Ngọc Mai Trang
Công ty CP SXTMDV Sao Cao Nguyên
Công ty TNHH Tâm Châu
Công ty TNHH thiết kế - sản xuất - TMXNK Nội
thất KTF
Công ty cổ phân Đức Thịnh Phát
Công ty TNHH Ngọc Yến Minh
Công ty cổ phần đầu tư - thương mại - du lịch
Hoàng Việt - Đà Lạt
Cơ sở sản xuất cà phê Chánh ích
Cơ sở sản xuất Nước chấm Bình Dương
Cơ sở sản xuất Hồng Minh

Xây dựng nhãn hiệu tập thể
Langbiang (UBND huyện Lạc Dương)

cồng

chiêng

III. H ỗ trợ ứ n g d ụ n g tiế n b ộ K H C N , đ ồ i m ớ i
công nghệ

1. Xây dựng mô hình thông tin KHCN phục vụ nông
thôn tại 40 điểm trên địa bàn toàn tỉnh
2. Xây dựng Chương trình tiết kiệm năng lượng
3. Sử dụng dầu truyền nhiệt làm chất tải nhiệt tại xí
nghiệp Hiệp Tân - Công ty c ổ phần Vật liệu xây dựng
Lâm Đồng
4. Hoàn thiện quy trình nhân giống
dâu rừng

In v itr o

cây

5. Nghiên cứu sản xuất bentonite dạng viên (Mikolit)
để bịt kín lỗ khoan
6. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên
tiến các sản phẩm tân dược: viên bao phim Cipro
Floxacin 500 mg, viên Ofoxacin 200 mg, viên nén
dexa 5 mg, viên bao phim Calci D, viên bao phim Bv
B6, B12, viên bao phim Magiê B6, viên nén Paracetamol
500 mg, viên bao đường rutin c, viên Andoxan
7. Khảo sát, đánh giá, đề xuất các giải pháp và xây
dựng mô hình tiết kiệm năng lượng cho một số trường
học, bệnh viện, nhà máy, trang trại trồng hoa của tỉnh
8. Hoàn thiện quy trình nhân giống
Salem phục vụ sản xuất

In v itr o

cây

9. Thử nghiệm quy trình xác định N 0 2‘; N 0 3‘ trong
rau ăn lá bằng cực phổ
IV. H ỗ tr ợ d o a n h n g h iệ p ứ n g d ụ n g c ô n g n g h ệ

Cơ sở sản xuất trà Thanh Lộc Thọ

th ô n g tin

Cơ sở Nguồn Sáng

1.
ứng dụng công nghệ không dây phục vụ trang
thông tin điện tử Lâm Đồng

Cơ sở sản xuất Kim Khánh
Cơ sở sản xuất Nguyên Hùng
Cơ sở sản xuất trà, cà phê Đỗ Hữu
Cơ sở kinh doanh Phúc Nguyên
Cơ sở sản xuất chế biến cà phê Long Triều
Cơ sở may Kim Ngân
Cơ sở kinh doanh FaDin
Cơ sở sản xuất trà Thu Trang
Cơ sở dịch vụ du lịch Trần Xuân Đức - Youthaction
Cửa hàng kinh doanh Kim Vân
DNTN Khách sạn Tân Thanh
DNTN Bảo Kim Vinh
DNTN Hải Đăng An
Nhà hàng Không Tên
3. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sờ hữu cộng đồng
Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Trà B'lao (UBND
thị xã Bảo Lộc)
Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Dứa Cayenne
(UBND huyện Đơn Dương)
Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Cà phê Di Linh
(UBND huyện DI Linh)
Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Đà
Lạt (UBND thành phố Đà Lạt)

2. Phục vụ và phát triển Trang thông tin điện tử
Lâm Đồng
3. Nâng cấp Trang thông tin điện tử Lâm Đồng
4. Xây dựng website cho Trường chuyên Thăng
Long, Trung tâm Y tế Đà Lạt, Liên minh Hựp tác xã
Lâm Đồng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường,
Trung tâm ứng dụng KHCN và Tin học, Hội Nông dân
tỉnh Lâm Đồng, UBND thị xã Bảo Lộc, huyện Di Linh,
Đức Trọng, Đơn Dương
5. Phát triển văn phòng điện tử cho Sở Khoa học và
Công nghệ và các đơn vị trực thuộc
V. H ỗ trợ d o a n h n g h iệ p th a m g ia T e c h m a rt

1. Tổ chức chợ công nghệ (Techmart) tại Đà Lạt
2005; Techmart tại Bảo Lộc; hội thảo, triển lãm về
CNTT tỉnh Lâm Đổng 2007
2. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Techmart Việt
Nam; Techmart khu vực hàng năm
V I. H ỗ trợ k ìn h p h í HỘI th i S á n g tạ o k ỹ th u ậ t
V II. H ỗ tr ợ p h o n g trà o T u ổ i trẻ n g h iê n c ứ u ứ n g

các phong trào do Tỉnh Đoàn tổ chức để
thu hút tuổi trẻ nghiên cứu ứng dụng KHCN hàng năm
(Hội thi tin học không chuyên; phổ cập tin học cho cán
bộ đoàn; phong trào sáng tạo trẻ...)
dụng KHCN:
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TỐNG MỤC LỤC
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÃM HÓNG
[1993-2008)
Một số giải pháp về kỹ thuật
tình thế đối với cây cà phê

BẢO VỆ THựC VẬT
Một số loại thuốc bảo vệ thực vật
sử dụng có hiệu quả trong nông nghiệp
Thuốc trừ sâu sinh học

3/99, 10

Phát hiện khả năng gây biến loạn
nhiễm sắc thể ờ tế bào lympho người
xử lý thuốc trừ sâu Bai 58
Giới thiệu một số chế phẩm sinh
học phòng trừ bệnh hại cây trồng
Sự hình thành bào tử của

2/93, 6

ố c bươu vàng, dịch hại
nguy hiểm

2/2007, 19

3/99, 12

Công nghệ sản xuất phân sinh học
từ vỏ cà phê

4/2006, 23

3/93, 8

Máy phân loại cà phê hạt theo màu
sắc Opsotec 5.00B kiểu 3 module

2/2008, 19

4/98, 19
4/95,21; 1/96, 17

Metaldehyde, phòng và trị ốc
bươu vàng

Máy phân loại cà phê theo màu sắc
2/2008, 19
Opsotec 5.01 B
Máy rang cà phê, đậu, gạo... tự
động và bán tự động

3/2007, 16

2/96, 8

Những điều cần biết về thuốc BVTV

2/2001, 6

Nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng
thuốc phòng trừ sâu bệnh

2/2004, 23

Hướng dẫn sử dụng thuốc trừ
sâu sinh học

2/2001, 10

CÂY ĂN QUẢ
Cây bơ

2/93, 3

Một số điểm kỹ thuật trồng bơ

3/93, 6

Giống và phương pháp nhân giống bơ 4/93, 24

Dịch hại nguy hiểm trên cây điều

2/2000, 25

Phòng trừ bọ nhảy hại rau cải

3/2000, 18

Tầm quan trọng của bảo vệ thực vật
đối với việc đẩy mạnh sản xuất cây rau
và chè tại Lâm Đồng
Điều tra, xây dựng nguyên nhân
gây biến dạng cà rốt và xây dựng
biện pháp phòng ngừa

Giống dâu tây HO (Nhật Bản) ờ Đà Lạt 1/97, 13
Tiềm năng phát triển cây dâu tây
tại Lâm Đồng
Phục tráng giống dâu tây

2/2007, 9

Tìm hiểu về cây hồng, sầu riêng,
chôm chôm
Hồng khô, đặc sản Đà Lạt

2/2008, 30

ứ ng dụng các biện pháp sinh học tổng
hợp trong phòng trừ sâu bệnh hại trên một
số cây trồng chính tại Lâm Đồng
3/2008, 29
Một số biện pháp phòng trừ tổng hợp
bệnh sưng rễ cây rau họ thập tự
tại Đà Lạt
2/2006, 9

Đặc điểm một sổ giống cây ăn quả
Nhện hại cam quýt và biện pháp
phòng trừ

4/2002, 15
2/2000, 19
3/99, 7
4/93, 22
2/2002, 6
3/2003, 6

CÂY CẢNH
Bonsai

1/96, 21

Tỷ lệ vàng trong bonsai

1/99, 15

CÂY CÔNG NGHIỆP

CÀ PHÊ
Cà phê trên thế giới

3/95, 11

Kỹ thuật tưới nước cà phê
Kỹ thuật trồng cà phê

2/2008, 5

Công nghệ sản xuất cà phê theo
phương pháp lên men

B a c illu s

t h u r in g ie n s is

Tình hình ve sầu gây hại cây
cà phê và một số biện pháp
phòng ngừa

2/2001, 15

2/96, 14
4/95, 19; 2/96, 11

Chống xói mòn trên đất trồng cà phê

3/96, 26

Sửa cành cà phê

4/96, 21

Phục hồi cây cà phê

3/97, 27

Hiệu quả đầu tư xây dựng cơ bản
phát triển các sản phẩm từ cây công
nghiệp dài ngày của tỉnh (1986 - 1990)

1/93, 1

Hướng dẫn kỹ thuật trồng thuốc lá
tại Lâm Đồng

1/94, 12

Kỹ thuật trồng và chăm sóc
mía đường

1/96, 15
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Chế phẩm diệt rêu và địa y
USEFUL-S
Giống dâu lai Trung Quốc
Sa Nhị Luân
Tạo giống điều ghép
Cây điều ghép giống mới
Một số biện pháp để tăng
năng suất điều
Một số kết quả hoạt động cùa
dự án chè Lâm Đồng và kế hoạch
năm 2006
C Â Y LƯ Ơ NG

2/97, 16
3/2001, 12
4/2001, 23
3/2000, 4
3/2000, 5

4/2005, 31

THỰC

Bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò
và biện pháp phòng chống

1/2008, 28

Cúm gia cầm khác với cúm thường
như thế nào?

4/2005, 29

Dịch hội chứng rối loạn hô hấp
và sinh sản ờ heo tại Lâm Đồng

3/2008, 22

Đổi mới phương thức chăn nuôi
- hướng đi mới cho phát triển ngành
chăn nuôi gia cầm của tỉnh Lâm Đồng
giai đoạn 2006 - 2010

4/2006, 11

Giải pháp phòng dịch, bảo vệ
an toàn và phát triển đàn gia cầm

2/2006, 25

Phòng trị bệnh lở mồm long
móng ở gia súc

3/2006, 23

Thông báo các giống lúa, ngô
mới thích hợp ở Lâm Đồng

1/94, 9

Kiểm tra vi sinh trên thịt heo

3/2000, 19

Kết quả thực nghiệm một số giống
lúa cạn có triển vọng tại Lâm Đồng

2/94, 8

Vì sao người Hồi giáo kiêng ăn
thịt lợn

1/2007, 18

Kết quả dự án chăn nuôi tại
thôn Đông Mang, huyện Lạc Dương

3/2005, 27

Bón phân cho lúa

2/99, 11

ứng dụng giống lúa CH158 và TH330
ờ vùng Đam Rông, huyện Lạc Dương
4/95, 14
Đặc điểm một số giống lúa có
triển vọng
Lúa lai
Một số kết quả điều tra, đánh giá
và đề xuất các biện pháp thâm canh
lúa ở 7 xã huyện Cát Tiên
Lúa sạch, vấn đề và định hướng
Kỹ thuật gieo trồng giống bắp
DK - 888

3/2000, 8
4/2000, 11

4/98, 11
2/95, 9
2/94, 13
1/2008, 16

Cải bắp, cải bông

1/2001, 20

Nuôi gà thả vườn
Bệnh cầu trùng ờ gà Tam Hoàng
thả vườn
Cắt mỏ gà, một biện pháp cần được
áp dụng trong chăn nuôi gia đình

PHẨM

10 năm phát triển phòng kiểm
nghiệm và kiểm định (1987 -1 9 9 7 )

3/97, 19
4/96, 4

Quản lý chất lượng hệ thống và
Giải thưởng chất lượng Việt Nam

2/99, 1
4/95, 28

Mã số - mã vạch
Quản lý chất lượng bằng hệ thống

2/2000, 23

Các hệ thống quản lý chất lượng

1/2001, 28

Năng suất, chất lượng trong
kỷ nguyên tri thức

4/2001,4

Cải cách hành chính với ISO - 9000

3/2001, 8

4/96, 23

Cải cách hành chính theo mô
hình một cửa và ứng dụng ISO
9001:2000 tại UBND thành phố Đà Lạt

4/2003, 6

2/98, 28

Áp dụng ISO 9000 trong
cải cách hành chính

1/2004, 7

CHĂN NUÔI

Biotin (vitamin H) giúp tăng
năng suất sinh sản heo nái

SẢN

Quản lý chất lượng

Máy tách bắp không lột vỏ

Làm thế nào để nâng cao chất
lượng thịt heo

CHÁT L Ư Ợ N G

3/98, 21
2/99 ,1 9
1/94, 18

Áp dụng ISO trong doanh nghiệp,
nâng cao chất lượng và phát triển
doanh nghiệp

2/2004, 14

Nâng cao năng lực cạnh tranh
của sản phẩm hàng hóa

4/2001,21

10 bí quyết quản lý chất lượng

2/2005, 21

Bệnh viêm đường hô hấp
mãn tính ở gà

3/2002, 7

Phòng trị bệnh cho cá

1/2002, 23

Áp dụng ISO 9000 trong dịch vụ hành
chính công tại Lâm Đồng
3/2006, 4; 1/2008, 21

4/2002, 26

Các công cụ cải tiến
chất lượng

Tác dụng cùa vôi trong nuôi
trồng thủy sản

2/2007, 16; 3/2007, 10

Phòng trử một số bệnh phổ biến cho
gia súc, gia cầm trong thời kỳ giao mùa 2/2003, 23

Cần đẩy mạnh cải cách hành chính
sâu rộng hơn nữa
1/2005, 21

Kỹ thuật nuôi tôm bán thâm canh
trong ao

Chất lượng mũ bảo hiểm trên
thị trường Lâm Đồng

3/2003, 26

3/2007, 18
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Đẩy mạnh ứng dụng hệ thống
chất lượng tại công ty Ladophar
Giải thường chất lượng Việt Nam
với doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Giải thường chất lượng Việt Nam
- công cụ nâng cao chất lượng
quản lý chiến lược của doanh nghiệp
Giới thiệu về hàng rào kỹ thuật
trong thương mại TBT

Chè Việt Nam và định hướng tiêu thụ 4/2002, 4
3/2008, 12
3/2007, 8

Thực trạng tình hình sản xuất
chè ở Lâm Đồng hiện nay

2/2004, 21

Khảo nghiệm các giống chè

3/2002, 27

Kết quả nghiên cứu hai dòng
chè lai tại Bảo Lộc
Sản xuất chè an toàn
1/2006, 7

2/2007, 22

2/2008, 28

Áp dụng EUREPGAP trong
sản xuất chè

2/2008, 15

Một số thông tin về tia phóng xạ

2/2007, 23

Những nỗ lực đáng ghi nhận tại
một đơn vị quản lý nhà nước

1/2005, 28

Kết quả khảo nghiệm các giống
chè nhập nội tại Lâm Đồng

Phương pháp quản lý quá trình
kinh doanh

2/2005, 26

Hoạt động sở hữu công nghiệp
trong thời kỳ đổi mới

Quản lý chất lượng hàng nông sản
tại các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Nghiên cứu sử dụng nguồn
khoáng sét Di Linh để hấp thụ
các chất gây độc hại

Thập niên chất lượng (1996 - 2005)
ở Lâm Đồng

2/2008, 22
3/2005, 2

Thương mại công bằng, một
sự lựa chọn khác cho nông dân
sản xuất nhỏ

3/2007, 13

Xây dựng Trung tâm kiểm định
nông sản Bảo Lộc

3/2008, 13

CHÈ
Chuyên đề chè
Giá trị của cây chè
Ngành chè Lâm Đồng: hiện trạng
và hướng phát triển đến năm 2000
Giống chè và năng suất
chất lượng chè
Phân bón cho vùng chè Lâm Đồng
Vài suy nghĩ về trồng cây
che bóng cho chè

2/97, 18
1/94, 6
2/97, 7
2/97, 9
2/97, 12
1/94, 5
2/97, 14

Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh
hại chè ở Lâm Đồng

4 /9 8 ,1 5

Tình hình sử dụng thuốc BVTV
trẽn cây chè
Nhện đỏ hại chè

2/2006, 6

Nước giải khát coca-cola

Nghiên cứu dùng bentonit Di Linh
để pha chế dung dịch khoan dầu khí

2/98, 8
3/96, 29

2/96, 18
4/98, 7

Thí nghiệm lưu trình tuyển nổi
quặng thiếc

1/95,10

Bảo vệ môi trường và sức khỏe
con người trong việc khai thác
quặng với quy mô nhỏ

1/93, 45

Một số biện pháp bảo vệ môi trường
và sức khỏe người khai thác vàng

1/93, 42

Tăng cường phát triển mạng lưới
điện tại thành phố Đà Lạt

3/2003, 9

Giới thiệu vài nét về dự án đầu tư
khai thác bauxit tại Bảo Lâm

4/2002, 27

Tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng... 30/2004, 11

Phòng trừ sâu bệnh hại trà

Biện pháp tổng hợp phòng trừ
tuyến trùng hại chè ờ Lâm Đồng

4/2006,17

CÔNG NGHIỆP

Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm có nguy cơ cao
2/2006, 31
2/2007, 7

3/2002, 29

Nhập nội giống chè ở Lâm Đồng
- Kết quả và định hướng

Cây chè Lâm Đồng trong lòng
chè Việt

TBT Lâm Đồng sau một năm
Việt Nam gia nhập WTO

4/2002, 5

1/2008, 17

Hội nghị tập huấn Giải thưởng
chất lượng Việt Nam năm
2005 2/2005, 29
Một số vấn đề trong quản lý
sử dụng thiết bị X-quang trên
địa bàn Lâm Đồng
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4/93, 8
3/2002, 22
3/2002, 20

Chương trình tiết kiệm năng
lượng tỉnh Lâm Đồng
Khai thác tiềm năng thủy điện
tỉnh Lâm Đồng
Ngành công nghiệp trong xu thế
phát triển của Lâm Đồng

3/2007, 7
2/2006, 14
4/2006, 8

Tình hình cung ứng điện và
chủ trương sử dụng điện tiết
kiệm tại Lâm Đồng

4/2005, 27

ứ ng dụng công nghệ đun
nước nóng sinh hoạt bằng
năng lượng mặt trời tại Đà Lạt

2/2007, 29

Phụ lục
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CÔNG NGHỆ

Quan hệ của người Mạ với chủ nhân
khu mộ táng Đại Làng

Các hệ thống sấy bằng năng
lượng mặt trời và những thiết bị
điển hình

2/2005, 7

Chợ công nghệ và thiết bị
(Techmart Đà Lạt 2005)
3/2005, 12; 4/2005, 12

Nhạc cụ dân tộc Cơ Ho
Lâm Đồng

2/99, 27; 3/99, 25

Đàn đá Bù Đơ

2/95, 24

Đầm Ròn ngày nay

3/95, 29

Rượu cần

1/95, 26

Rừng cãi của người La Chí

1/97, 31

Chợ công nghệ - thiết bị với vai trò
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

4/2006, 6

Công nghệ cảnh báo giúp xử lý
ra quyết định, phòng chống thiên tai

2/2005, 9

Lễ hội Nhô Lir-bong cùa đồng bào
Cơ Ho Srê

3/2005, 22

Văn hóa ẩm thực của người Mạ

Công nghệ ozone

Các mô hình kinh tế gia đình vùng
đồng bào dân tộc

Công nghệ sản xuất vật liệu siêu
trương nước ứng dụng trong
nông nghiệp

1/2007, 16

Công nghệ sản xuất chế phẩm
thuốc trừ sâu sinh học BT chống bệnh
thực vật do vi sinh vật bằng biện pháp
sinh học
4/2008, 25
Công nghệ sản xuất IOD -131 trên
Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt

4/2008, 23

Điểm lại những nét nổi bật cùa
Techmart Việt Nam

2005 4 /2005 ,5

Điểm lại những nét nổi bật cùa
Techmart Đà Lạt 2005

1/2006, 38

Hội chợ công nghệ thiết bị
Tech mart Bảo Lộc

2006 3/2006, 3

Kỹ thuất sản xuất giá thể hữu cơ
tổng hợp
Giới thiệu danh mục công nghệ
và thiết bị sẵn sàng chuyển giao

4/2006, 23
4/2005, 37

Một số công nghệ - thiết bị tiêu biểu
tại Techmart Bảo Lộc 2006,
4/2006, 33
Nghiên cứu thiết kế và lắp đặt
các trạm thủy điện nhỏ

2/2000, 1

Hiệu quả chính sách đầu tư vào vùng
đồng bào dân tộc thiểu số ờ Lâm Đồng 1/2008, 29
Học tiếng Chu Ru

3/2005, 8

Lâm Đồng sau ba năm đầu tư
phát triển kinh tế - xã hội vùng dân
tộc thiểu số

1/2006,5

Một số câu ca dao, tục ngữ cùa
dân tộc Cơ Ho

3/2006, 28

Một số vấn đề lưu ý khi học song
ngữ Cơ Ho - Việt

3/2008, 19

Những câu nói thông dụng tiếng Cơ Ho
4/2006, 5; 1/2007 30; 2/2007, 32; 3/2007, 32
Vài nét về việc biên soạn tài
liệu giảng dạy tiếng dân tộc thiểu
sồ ờ Lâm Đong

2/2005, 22

Xây dựng các mô hình phát
triển kinh tế hộ gia đình trong vùng
dân tộc thiều số xã Lộc Lâm,
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

3/2008, 27

DU LỊCH
Du lịch xanh - dễ hay khó

2/93, 21

Đà Lạt, nơi nghỉ dưỡng

4/93, 20

Tìm hiểu thắng cảnh Đà Lạt

3/93, 22

DÂN TỘC HỌC
Văn hóa truyền thống Cơ Ho, Mạ
và vấn đề bảo tồn, phát huy những
giá trị của nó

1/98,25

Đời sống vật chất của ngườiLạch

4/93, 26

Phong tục tập quán của người Lạch

1/94, 13

Tình hình nghiên cứu truyện cổ
Lâm Đồng, Tây Nguyên

1/2000, 7
1/2002, 19

2/2005, 12

DÂN SÓ HỌC
Vài khoa học dự báo: Dự báo
tỷ lệ dân số phát triển tự nhiên ờ
Lâm Đồng thời kỳ 1990 - 1995
bằng phương pháp ngoại suy xu thế

1/95, 25

1/99, 10

1/94,9

Thác Hang Cọp, một cảnh quan
còn hoang dã

1/98, 7

Vài nét về dự án sửa chữa, tôn tạo
hồ Xuân Hương

3/98, 8

Tìm hiểu một số danh lam, công
trình kiến trúc ở Đà Lạt

1/95, 29

Nghiên cứu du lịch Lâm Đồng Đà Lạt

1/2002, 2

Hội thảo phát triển du lịch Đà Lạt

3/2001,4

Định hướng phát triển du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng và hội nghị - hội thảo
ờ Lâm Đồng (2005 - 2010)

3/2004, 7

v ề con số 7 trong truyện cổ Mạ

2/96, 31

Những sự kiện du lịch

Ý kiến về các dạng nhà mái khum
ở người Mạ

1/96, 31

Cảm nhận 10 năm Đà Lạt (1993 - 2003) 4/2003, 1

2/2000, 31

10 nguyên tắc của du lịch bền vững 2/2000, 32

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng

Phát triển du lịch sinh thái ờ Lâm Đồng 1/2004, 14
Một vài ý kiến liên quan đến khái
niệm “môi trường du lịch”

3/2004, 21

Hội thảo đề tài khoa học “Nghiên
cứu cơ chế quản lý và đa dạng hóa
sản phẩm du lịch tỉnh Lâm Đồng"

3/2004, 25

Du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trước
thềm WTO

2/2007, 1

Du lịch cộng đồng - Loại hình du
lịch hấp dẫn ờ Đà Lạt

4/2007, 27

3/2006, 17

Kinh nghiệm cùa một số quốc gia
về phát triển du lịch gắn với bảo vệ
môi trường

1/2006, 10

D Ư Ợ C L IỆ U
Cây thuốc Lâm Đồng

3/93, 19

Những cây hoa làm thuốc

1/94, 22

Atisô, cây thuốc đặc sản Đà Lạt

3/94, 14

Atisô trồng tại Đà Lạt

2/93, 22

Trồng cây bách hương
quả
1/97, 13; 2/97,25 ; 3/97, 30
Phòng trừ bệnh hại cây bách
hương quả

4/97

Bồ công anh

2/96, 31

Cây bời lời đỏ tại Lâm Đồng

2/98, 24

Chè đắng

1/2004, 20

Cây chè với sức khỏe

4/2006, 20

Củ nghệ - vị thuốc đa năng

2/2005, 27

Kỳ nam và trầm hương

2/94, 22

Nấm linh chi đỏ

2/99, 14
1/2008, 16

Linh chi

2/2000, 11

Nấm linh chi và sức khỏe

3/2001,29

Nấm vân chi dùng chữa bệnh
ung thư
Những vị thuốc từ gà

4/2002, 25
1/2005, 26

Hóa phân loại Mentha mọc
hoang ờ Việt Nam

2/99, 24

Kỹ thuật trồng quế giống
c. Cassia Blume

4/97, 22

Yersin và cây quinquina tại Lâm Đồng

2/93, 18

Các loại sâm ờ Lâm Đồng

4/93, 11

Tác dụng chữa bệnh diệu kỳ
của rau diếp cá

2/99, 21

Những vị thuốc từ ngựa mang
tên ngựa

1/2002, 4

Những cây thuốc có tên Rồng

1/2000, 20

Cỏ mực - vị thuốc cầm máu
thần diệu

4/2007, 29

Cây thạch tùng răng tại Lâm Đồng

3/2008, 14

Những cây thuốc trị HIV/AIDS

1/2006, 34

Những cây hoa làm
thuốc
3/2007, 27; 2/2008, 26; 4/2008, 30

Hoạt động KHCN
góp phần phục vụ phát triển kinh tế
du lịch Lâm Đồng 2001 - 2005

Công nghệ sản xuất bột sinh khối
nấm linh chi

Cây thông đỏ, cơ sở sinh thái và
kỹ thuật gây trồng
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3/2004, 30

Tam thất

3/99, 20

Thông đỏ - cây dưực liệu quý hiếm

3/94, 13

ĐÈ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Kết quả thực hiện đề tài, dự án
KHCN tỉnh năm 1999

1/2000, 5

Hiệu quả ứng dụng của các đề tài,
dự án KH giai đoạn 1996 - 2000

4/2000, 1

Danh mục các đề tài KHCN&MT
năm 2000

2/2000, 30

Danh mục các đề tài, dự án KHCN
năm 2001

2/2001,22

Tình hình nghiên cứu và áp dụng
kết quả một số dự án, đề tài KHCN
năm 2001

3/2002, 3

Tình hình thực hiện đề tài KHCN
năm 2002

2/2003, 4

Danh mục các đề tài, dự án KHCN
năm 2003

2/2003, 7

Danh mục đề tài, dự án KHCN
năm 2004

1/2004, 25

Danh mục các nhiệm vụ khoa học
cõng nghệ năm 2009

3/2008, 32

Danh mục các nhiệm vụ khoa học
công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2005

1/2005, 28

Danh mục đề tài, dự án đã nghiệm
thu năm 2006

4/2006, 32

Danh mục tuyển chọn cơ quan
chủ trì thực hiện các đề tài, dự án
KHCN năm 2006

1/2006, 36

Danh mục các đề tài về hoa Đà Lạt
đã và đang thực hiện tại Đà Lạt từ
năm 2000 đến nay

3/2007, 16

Danh mục các đề tài, dự án KHCN
và các dự án hỗ trợ cơ quan, doanh
nghiệp ứng dụng KHCN tỉnh Lâm Đồng
năm 2008
1/2008, 31
Danh mục các nhiệm vụ KHCN
năm 2007
Những đề tài nghiên cứu KH
của ngành y tế Lâm Đồng năm 2004

1/2007, 31
3/2004, 3
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3 hụ lục

Thông báo kết quả tuyển chọn
á chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề
-_2 , dự án KHCN năm 2005
Thông báo tuyển chọn thực hiện
-n ệ m vụ KHCN năm 2007

ĐỘNG VẬT
2/2005, 30

Bảo tàng động vật Tây Nguyên

3/96, 19

1/2007, 32

Phát hiện loài mang lớn và loài
Quang khem có ờ Lâm Đồng

2/93, 3

Năm Dần nói chuyện hổ

ĐỊA CHÁT
Vài nét lịch sử lãnh thổ Lâm Đồng
Vài nét về địa khối Đà Lạt
Vài nét về khoáng sản Lâm Đồng
Đất sét ở Lâm Đồng

Con mèo xưa và nay

1/99, 12

4/93, 5

Chàng Ngưu tự thuật

1/97, 19

1/94, 7

Năm Hợi nói chuyện lợn

3/93, 15
4/95, 8

Phenpat, kaolin Đà Lạt, Lâm Đồng

3/93, 17

1/2007, 17

Năm Tuất - Tản mạn về chó

1/2006, 27

Những kỷ lục về lợn

1/2007, 19

Những mẩu chuyện về năm Tý

1/2008, 26

GIÁO DỤC

Đ ỊA L Ý
1/95, 27

Đia danh Đà Lat
ABC Đà Lat

1/98, 5

Từ năm 1999 đến nav

Tìm hiểu địa danh và địa giới
hành chính tỉnh Lâm Đồna aiữa
các thời kv
4/97, 3; 1/98, 22; 2/98, 5
Hệ thống thông tin địa lý
Án tượng Vân Nam

3/98, 6
3/98, 24

Giới thiệu đôi nét về
Địa chí Lâm Đồng

1/2001, 30

Địa chí Lâm Đồng

1/2002, 25

Phương pháp “xử lý tình huống
- hành động”

Tré băt đâu học nói từ bao glờ?

3/99, 19

Âm nhạc và nghệ thuật giúp trẻ
học thông minh hơn

3/99, 19

Giúp con phát triển năng khiếu

3/98, 23

Muốn con học giỏi

3/98, 23

Trẻ em với phim ảnh bạo lực

1/99, 27

Bàn về vấn đề đào tạo nhân lực
có kỹ năng lao động cao

1/2008, 20

Công tác đào tạo nghề của
Lâm Đồng trong thời kỳ hội nhập

1/2007, 14

Tìm hiểu về âm lịch, dương lịch
và năm nhuận

1/2001,9

Quy trình thiết lập bản đồ số từ
bản đồ giấy

1/2001,22

Đào tạo và sử dụng nguồn nhân
lực ở tỉnh Lâm Đồng

2/2002, 28

Quản lý tri thức trong nền
kinh tế hội nhập

Khảo sát địa chất khu vực nứt
đất cục bộ tại thôn Đa Ra Hoa
Bảo tàng Lâm Đồng

2/2006, 30

Bảo tàng thiên nhiên Tây Nguyên

2/2007, 17

XQ - Đà Lạt sử quán

3/2006, 30

Kết quả điều tra, đánh giá đất đai
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
Kết quả điều tra, đánh giá đất đai
huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng

Chế tài xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực đo lường
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Từ một định nghĩa

4/2008, 21
4/2008, 5
4/2008, 7

4/2005, 11

4/2008, 10

2/2006, 8

Trung tâm thông tin - Thư viện
trường Đại học Đà Lạt - Một mô
hình thư viện mới

3/2006, 11

Xây dựng đội ngũ trí thức Lâm
Đồng trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước 4/2008, 1
1/93, 25

ĐO LƯ Ờ NG
Hoạt động quản lý đo lường

Thanh niên với tri thức và sự nghiệp
CNH, HĐH địa phương Lâm Đồng

1/2008, 6

Thực trạng về đội ngũ trí thức
Lâm Đồng

ĐIỆN TỦ
Tổng đài điện thoại điện tử
starex - IMS

1/98, 20

Một sô khía cạnh liên quan đên vân
đề giáo dục môi trường trong trường học 3/99, 17

HOA
Hoa

3/97, 17

1/2006, 17

Quản lý đo lường đối với sản xuất

2/2007, 20

Thanh tra đo lường và chất lượng
sản phẩm, hàng hóa

3/2006, 6

1/94, 15

Hoa Đà Lạt

1/64, 27

Sản xuất hoa cắt cành tại Đà Lạt

1/99, 13

Từ những kho tàng phương Đông:
hoa cúc, hoa tuy-lip

1/94, 17

Ghép cây hoa hồng
Nhân giống huệ tây bằng phương
pháp nuôi cấy vẩy củ

1/98, 14
1/96, 19

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng

Salem hay Olỵmpe?

1/94, 19

Phượng tím

3/95, 9

Tình hình sản xuất hoa

1/2001, 13

Sản xuất và tiêu thụ hoa

2/2002, 8

Nhân nhanh giống hoa Arum ...

1/2000, 14

Hoa cẩm thạch

1/2000,22

Nhân nhanh giống hoa hồng môn

4/2000, 22
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Hoa lan

4/2005, 18

ứng dụng công nghệ nuôi cấy
mô tế bào thực vật trong việc nhân
nhanh lan hài và lan hồ điệp

2/2005, 2

HÕ TRỢ DOANH NGHIỆP
•

*

Các doanh nghiệp Lâm Đồng được
hưởng lợi gì từ chương trình BSPS
2/2007, 13

Làm cách nào để mai nở đúng Tết

1/2002, 9

Khi trồng hoa áp dụng kỹ thuật cao

2/2003, 20

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp
về KHCN

1/2007, 5

4/2003, 16

Đổi mới công nghệ trong các
doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

1/2008, 8

Hướng tới một ngành sản xuất hoa
có tính công nghiệp công nghệ cao
Ngày xuân bàn thêm về cây Mai
anh đào

1/2004,3

Hoạt động nghiên cứu quy trình
sản xuất sạch hơn trong doanh nghiệp 3/2006, 10

Chương trình phát triển hoa và
cây xanh thành phố Đà Lạt

2/2004, 7

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam
trong hoạt động kinh doanh điện tử

3/2005, 11
4/2008, 31

30 năm nghề trồng hoa Đà Lạt

4/2005, 15

“Ai lên xứ hoa đ à o ...”

4/2005,47

Khảo sát năng lực cạnh tranh các
doanh nghiệp Lâm Đồng

3/2007, 23

v ề đổi mới công nghệ của các
doanh nghiệp ở nước ta

Để hoa Đà Lạt gắn với đời sống
người dân địa phương
Giới thiệu một số loài hoa
ở Đà Lạt

4/2005, 23, 26

Kinh nghiệm áp dụng tiến bộ
khoa học kỹ thuật để trồng hoa
cắt cành tại Đà Lạt

3/2008, 24

Nghề trồng hoa ờ Đà Lạt

3/2007, 29

Xử lý hoa sau thu hoạch

1/2005, 13

Thị sát hoa Côn Minh

3/2007, 20

Trồng hoa chậu - Bước đột phá
trong ngành sản xuất hoa tại Đà Lạt
Từ hội hoa xuân đến Festival hoa
và triển vọng ngành hoa Đà Lạt
Xây dựng mô hình sản xuất hoa
theo hướng công nghiệp tại Đà Lạt
ứ ng dụng KHCN
trong sản xuất hoa tại Đà Lạt
Vấn đề chọn tạo giống hoa và
thị trường hoa cắt cành Đà Lạt
thanh hao hoa vàng tại Lâm Đồng

3/2007, 18
4/2005, 1
1/2007, 21
3/2007, 4

1/93, 39
1/98, 12

Hoa lan

1/95, 18

Vài nét giới thiệu về lan Cymbidium

1/95, 21
1/94, 20
1/95, 23

Kết quâ điều tra thu thập các loài lan 1/2001, 18
Lai tạo giống lan địa phương
Bệnh chết cây địa lan: nguyên
nhân và biện pháp phòng trừ

Cát Tiên - Thánh địa của vương
quốc Phù Nam
Di tích Cát Tiên
Di tích Cát Tiên (Lâm Đồng) qua 3
lằn khai quật
Sơ lược về thần tích Hindú giáo
và mối liên hệ với các hình trang trí
tìm được ở Cát Tiên
Thánh địa Cát Tiên

3/95, 30
3/94, 27
3/97,10

1/98, 29
3/2003, 23

Những phát hiện mới nhất về khu
di tích Cat Tiên

2/2007, 24

“Thánh địa Cát Tiên” - một vài
suy nghĩ

4/2006, 26

KHÍ HẬU

Cây lan gấm

Lan lai và triển vọng ờ Đà Lạt,
Lâm Đồng

KHẢO CỒ HỌC

1/2008, 13

HO A LAN

Hoa lan hài

4/2005, 6

Vì sao doanh nghiệp cần lên “web"? 2/2006, 17

Khí hậu - lợi thế của Lâm Đồng

2/94, 1

Mối quan hệ giữa rừng, khí hậu
và đất đai

2/99, 20

Thế giới quan tâm đến biến đổi
khí hậu toàn cầu

4/95, 7

Hiện tượng El Nino

2/98, 10

Mùa mưa ờ Lâm Đồng

3/2001,27

Hiện tượng sương mù

2/2001, 24

En so và diễn biến của bão

3/2002, 9

1/2001,13

Ảnh hường của Enso đối với thời
tiết khu vực Tây Nguyên

4/2002, 23

1/2006, 12

Những nguyên nhân chính gây
nên tinh hình khô hạn

2/2002, 23
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Luật KHCN và môi trường

3/2000, 24

Khảo sát hiện tượng dông ở
Tây Nguyên

2/2003, 27

Lũ quét ở Tây Nguyên, nguyên
nhân và biện pháp phòng chống

3/2003, 21

Những nhiệm vụ lớn về KHCN từ
Hội nghị TW 6 (khoa IX)

3/2002, 1

Hiện tượng mưa và dông trong
thời kỳ đầu mùa mưa

2/2005, 24

Gia cố sinh học - Biện pháp phòng
chống lũ lụt hiệu quả và lâu dài

Mục tiêu chương trình KHCN
trọng điểm tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
2001 - 2005

1/2002, 30

3/2008, 28

KHÍ TƯỢNG
Biến đổi dị thường của thời tiết,
khí hậu, thủy văn ở Tây Nguyên

2/98, 11

Tháng 8 ở Tây Nguyên tiếp tục
bị khô hạn

4/98, 6

Gió và chế độ gió ờ Đà Lạt

4 /9 3 ,1 7

Chế độ nhiệt ở Đà Lạt

3/99, 4

KHOA HỌC
Những căn cứ khoa học cho
định hướng phát triển một số ngành
kinh tế chù yếu cùa tỉnh Lâm Đồng

2/97, 1

Những căn cứ khoa học cho định
hướng phát triển đô thị và cơ sở hạ
tầng tinh Lâm Đồng
Khoa học và sáng tạo
Vấn đề tổ chức quản lý đối với các
kết quả nghiên cứu khoa học

3/97, 7
2/2002, 32

Tiếp cận quản lý tri thức

4/2002, 1

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm
vụ nghiên cứu KHCN năm 2000

4/2001,4

Chính sách tài chính chù yếu để
phát triển KHCN trong hội nhập kinh
tế quốc tế

2/2003, 1

Định hướng kế hoạch KHCN
năm 2004 - 2005

3/2003, 1

Tình hình thực hiện các chương trình
KHCN trọng điểm tỉnh Lâm
Đồng trong các năm 2001 - 2003
4/2003, 9
Hoạt động sở hữu công nghiệp
tại Lâm Đồng

2/2003, 18

Giới thiệu những nội dung liên
quan đến quá trình hội nhập cùa
Việt Nam trong lĩnh vực sờ hữu trí tuệ

3/2003, 24

Kết quả hội thi sáng tạo KHCN
tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất

2/2004, 27

Thể lệ hội thi sáng tạo KHCN tỉnh
Lâm Đồng lần thứ hai

2/2004, 30

Thực hiện nhiệm vụ KHCN&MT
trên địa bàn huyện

2/2002, 4

5 năm gắn kết hoạt động nghiên
cứu và chuyển giao KHCN

3/2003, 4

Vài nét về lý thuyết thống nhất trong
vật lý hiện nay
1/2006, 31

Đưa KH, CN gắn VỚI phát triển
kinh tế - xã hội

1/2004,2

Chỉ số phát triền con người - kết
quả nghiên cứu, đo đạc tính toán
bước đầu ở tình Lâm Đồng

Hướng đến việc phát triển thị
trường công nghệ Việt Nam

3/2003, 10

Công viên công nghệ và vườn
ươm tạo doanh nghiệp

4/2003, 28

4/2002, 11

Nghiên cứu khoa học chuyên ngành
với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương
4/2006, 24

Chỉ số phát triển con người - kết
quả nghiên cứu, đo đạc tính toán
bước đầu ở tỉnh Lâm Đồng

3/2004, 23

Tìm hiểu các khu công nghệ cao
3/2004, 23

Một vài điều cần biết khi sử dụng
thiết bị quang học
3/94, 22; 2/95, 26
Nhật thực toàn phần tại Việt Nam
ngày 24.10.1995

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
Chương trình phát triền công
nghệ đến năm 2000

4/95,1

I
3/97, 1

Chương trình thực hiện Nghị quyết
lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương
Đảng (khóa VIII) về KHCN

3/97, 5

Động lực phát triển kinh tế xả h ộ i:K H C N

4/97,1

Xu thế phát triển công tác thông
tin KHCN trong khu vực và trên thế giới

4/98, 1

Công nghệ nano - tiềm năng và
hướng phát triển
Bàn về quỹ phát triển KHCN của
tỉnh, thành phố

1/2004, 12
1/2004, 23
4/2003, 3

Hợp tác phát triển KHCN giữa
TP. Hồ Chí Minh và tĩnh Lâm Đồng

3/2004, 27

Nâng cao hiệu quả hoạt động
nghiên cứu KHXH và nhân văn
ở Lâm Đồng

4/2003, 26

Vài nét về chương trình đốm lửa
ở Trung Quốc

2/2004, 24

5 năm thực hiện kết luận hội nghị
Trung ương 6 (khóa IX) về KHCN

4/2006, 1

Chương trình KHCN và đào tạo
nhân lực tỉnh Lâm Đồng năm 2005
và định hướng đến năm
2010 1/2005,2
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Đầu tư KHCN cho
sản phẩm trọng điểm

3/2007, 1

Đẩy mạnh chương trình hợp tác
trong nghiên cứu và ứng dụng
KHCN phục vụ mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng

3/2006, 1

Định hướng hoạt động KHCN
giai đoạn 2006 - 2010

2/2006, 1

Đưa nhanh kết quả nghiên cứu
KHCN vào thực tế cuộc sống

3/2007, 3

Hoạt động KHCN ờ cấp huyện
thời gian qua

3/2007, 21

Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2007:
Tôn vinh các giải pháp có khả năng áp
dụng và mang lại hiệu quả
1/2008, 23

164

Vài giải pháp về đào tạo, sử dụng
lao động có chuyên môn nghiệp vụ
cho CNH, HĐH ờ Lâm Đồng

2/95, 1

Biện chứng về sự phù hợp của quan
hệ sản xuất với lực lượng sản xuất trong
quá trình đổi mới kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần ờ Lâm Đồng

3/95, 22

Giải quyết vấn đề đói nghèo ở
nông thôn Lãm Đồng trên cơ sở
vận dụng quan hệ biện chứng về
sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất
với lực lượng sản xuất

4/95, 11

Một số giải pháp cho xỏa đói,
giảm nghèo ở Lâm Đồng
Mấy ý kiến về công tác định canh
định cư ờ Lâm Đồng

KHCN phục vụ nhiệm
vụ đột phá, tăng tốc

1/2007, 1

Một vài suy nghĩ về phát triển
kinh tế - xã hội Lâm Đồng

KHCN trong việc hỗ trợ kinh tế
tập thể

1/2007,12

Phát triển kinh tế trang trại với bảo
vệ môi trường sinh thái

2/99, 6
3/95, 25
2/2004, 1
2/2002, 15

Nâng cao năng lực thử nghiệm
phục vụ phát triển và hội nhập

3/2007, 5

Tình hình ứng dụng KHCN trên
địa bàn thành phố Đà Lạt

3/2006, 18

Thứ trường Bộ KHCN làm việc
với UBND tỉnh Lâm Đồng

Kinh tế mạng - Bước đột phá
trong thế kỷ XXI

2/2003, 12

2/2006, 18

Tình hình phát triển kinh tế trang
trại ờ Lâm Đồng

3/2004, 29

Tăng cường đầu tư...

về tăng

cường hoạt động quản lý
KHCN cấp huyện tỉnh Lâm Đong

4/2005, 38

KIẾN TRÚC
Đồ án quy hoạch thành phố Đà Lạt
nửa đầu thế kỷ XX
Nghĩ về Đà Lạt trăm năm
Suy nghĩ về quy hoạch - xây dựng
khu vực Dinh II
Le Corbusier - nhà kiến trúc sư
có tâm hồn
Giá trị đích thực cùa quỹ kiến trúc
đô thị Đẩ Lạt

3/93, 29
4/93, 15

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
của Lâm Đồng thời kỳ 1996 - 2000
Vài ý kiến về CNH, HĐH ở tỉnh
Lâm Đồng
Vài ý kiến về CNH, HĐH ở Lâm Đồng
Vấn đề CNH, HĐH nông thôn
ờ Lâm Đồng
v ề hướng đột phá CNH ở Lâm Đồng

Giải pháp nào để đẩy mạnh thu hút
đầu tư trực tiếp nước ngoài tại
tỉnh Lâm Đồng

4/2000,5
4/2001,11

2/2007,3

Giải pháp đầu tư tăng GDP và chuyển
dịch cơ cấu kinh tế của Lâm Đồng
thời kỳ 1 9 9 6 -2 0 1 0
3/2006,7

1/93, 31

Kinh nghiệm và giải pháp đổi mới
phát triển kinh tế tập thể ở Lâm Đồng

2/2006, 3

2/93, 20

Một số giải pháp thu hút đầu tư tại
Lâm Đồng

1/2008,15

1/2005,6

KINH TẾ

Vấn đề “kiến thiết nông thôn” theo
hướng CNH, HĐH ở Vân Nam
(Trung Quốc)

Phân tích mô hình trang trại
phát triển bền vững

Phương hướng, mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng
tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006 - 2010

1/2006, 6

LÂM NGHIỆP
1/96, 4
1/98,2
3/98, 4
1/99,2
2/98, 1

Tài nguyên thực vật rừng Lâm Đồng

4/97, 10

Tài nguyên thực vật cho tinh dầu có
giá trị phân bố ở Tây Nguyên

1/96, 9

Biđoup - Núi Bà, một khu vực giàu
tính đa dạng sinh học

3/95, 2

Một giải pháp nhằm xóa bỏ việc
phá rừng làm rẫy ờ Lâm Đồng

1/95,7

Rừng Cát Lộc, nơi ờ còn lại cuối
cùng của loài tê giác Java ở việ t Nam
2/98,3

Rừng cây cầu nguyện

2/94, 17
2/94, 25
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v ề bài thơ Lời cầu nguyện cùa rừng
Cây tre, những tính năng kỹ thuật
và kinh tế

3/99, 14
2/9 6 ,1 5

Địa danh và truyền thuyết
ờ Đắ Lạt, Lạc Dương

Giới thiệu về Paulownia

1/98, 18

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh
chủ tịch Hồ Chí Minh

Cây Pơmu

1/97,29

Lễ hội văn hóa trà 2006

Nhân giống Pơmu bằng giâm hom
Rừng thông Đà Lạt, giải pháp
lâm nghiệp xã hội và kỹ thuật lâm sinh

2/98, 26
3/95, 3

Biện pháp phòng chống lửa cháy
cho rừng thông Đà Lạt

2/94, 19

Xác định chu kỳ sai quả của
thông 3 lá ở Đà Lạt

3/94, 20

Tính đa dạng và đặc tính phân bố
lớp Pinopsida ở Lâm Đồng

1/99,24

Thông Pinus

3/95, 5

Hiện trạng rừng...

4/200, 7

Mùa khô và nạn cháy rừng

4/2001, 27

Biện pháp kỹ thuật phòng chống
cháy rừng thông

2/2000, 7

1/2006, 18
2/2005,1
4/2006, 16

Những biểu tượng cao quý của
nước Việt Nam
Tìm đến sự “Hòa - Kính - Thanh
-T ịn h "
Nghĩ về phong cách người Đà Lạt

3/2005,1
4/2006,18
4/2008, 17

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ
KỸ THUẬT
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

3/96, 1

Những chính sách và biện pháp lớn
trong công tác trí thức của Đảng

3/96, 4

Những kết quả bước đầu và
nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KH
và KT tỉnh Lâm Đồng trong năm 1996

3/96, 14

Điều tra sâu bệnh hại cây rừng

4/2000, 24

Quy chế tổ chức và hoạt động của
Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh Lâm Đồng 4/96, 1

Kỹ thuật trồng cây dó trầm và
khả năng phát triển tại Lâm Đồng

4/2002, 15

10 chương trình hành động
c ủ a L H H Ộ iL Đ

Một số định hướng cho công tác
phòng cháy rừng mùa khô 2003 - 2004
ờ Lâm Đồng
1/2004, 10

LỊCH SỬ

về giả thuyết “Nguyễn Thông

đến

Đà Lạt"
Thám hiểm thượng lưu
sông Đồng Nai
Tư liệu về chuyến đi cùa bác sĩ
Yersin lên cao nguyên Lang bi-an
Phải chăng bác sĩ Tardif đã chọn
địa điểm xây dựng thành phố Đà Lạt
ngày nay?
Đăng Kia hay Đà Lạt
Khởi nghĩa giành chính quyền
8.1945 ờ Đà Lạt
Sự kiện Đà Lạt
Nhớ về bác sĩ Yersin
Người Đà Lạt làm phần mềm tại
TP. Hồ Chí Minh
Alexandre Yersin - nhà khoa học
chân chính

2/93,25
4/98,27
2/93, 29

Phát huy hiện quả hoạt động của
Liên hiệp Hội LĐ

4/2001, 1

Kết quả xây dựng tổ chức và
hoạt động của LHH tỉnh

4/2001,2

Đại hội đại biểu Liên hiệp các
hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

1/2002, 18

Một số hoạt động của Hội sinh
vật cảnh Lâm Đồng

3/2004, 14

MÔI TRƯỜNG
Phát triển bền vững

3/93,27
1/93,48
3/95 ,1 9
3/2000,1
4/2003,5
4/2003, 24
4/2008 ,19

Chào xuân Át Dậu 2005

1/2005,1

Chào năm mới 2006

1/2006,1

Chào năm mới 2008

1/2008,2

Đại danh tướng Nguyễn Huệ
và những chiến công năm Dậu

2/2001,11

Hoạt động của một số hội thành viên 4/2001, 24

1/2005, 24

Quy hoạch và môi trường

4/96, 25
2/99, 4

Môi trường và việc quản lý chất thải rắn 3/94, 7
Cơ sở chọn phương pháp xử lý
nước thải của các xí nghiệp công nghiệp

2/96, 16

Hiện trạng môi trường tỉnh Lâm Đồng

2/95, 24

Hiện trạng không khí tỉnh Lâm Đồng

4/95, 4

Hiện trạng môi trường và sự phát triển
kinh tế - xã hội Lâm Đồng

2/94, 6

Một số vấn đề về giáo dục môi trường
trong nhà trường phổ thông
3/98, 11
Giáo dục môi trường trong trường học
ờ Canada
3/98,14
Đánh giá chung về tình hình ô nhiễm
công nghiệp ờ Lâm Đồng
4/97, 6
Tiêu chuẩn chọn địa điểm làm nơi
chôn lấp chất thải hợp vệ sinh

3/98, 16
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Hoàn nguyên môi trường trong
khai thác khoáng sản
Danh sách các đơn vị và cá nhân
trúng giải “Thi tìm hiểu về môi trường”
ở Lâm Đồng

1/99, 3

Khảo sát đặc trưng l-V của panô pin
mặt trời dưới bức xạ tự nhiên ở Đà Lạt

3/96, 17

NGÔN N G Ữ HỌC
3/97, 32

Hiện trạng môi trường tỉnh
Lâm Đồng
2/2000, 4; 3/2002, 5

Bảng ghép âm chữ Việt

3/93, 23

Tốc ký

3/94, 31

Học tiếng nước ngoài như thế nào?

3/94, 29

Quản lý môi trường tỉnh Lâm Đồng
năm 1999

2/2000 ,9

NG Ư Ờ I TIÊU DÙNG

Thông tin môi trường năm 2002

4/2002, 26

Ngày môi trường thế giới

2/2001, 16

Người tiêu dùng, một vấn đề
không phải mới

3/94, 4

Bảo vệ người tiêu dùng và phát triển
sản xuất, vấn đề cần quan tâm

1/99,5

Hãy cho trái đất một cơ hội
Dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh
thành phố Đà Lạt
Chất lượng nước hồ Xuân Hương
Hội thảo khoa học về điều tra
ô nhiễm nuớc Hồ Xuân Hương và
đề xuất các giải pháp khắc phục

2/2002, 1
1/2002, 6
3/2002, 18

3/2005, 30

Xử lý thoát nước thải đô thị Đà Lạt

3/2001, 6

Khảo sát sơ bộ dư lượng hóa chất
Chlor hữu cơ tại một vài lưu vực hồ
thành phố Đà Lạt

3/2006, 14

Lựa chọn bãi chôn lấp rác thải
tại Lâm Đồng

4/2002, 8

Xử lý rác tại thị xã Bảo Lộc

3/2002,21

Chất thải rắn ở Lâm Đồng

2/2000, 8

Thanh tra các đơn vị đã có giấy phép
bảo vệ môi trường
4/2001, 32
Bảo vệ đa dạng sinh học Lâm Đồng những điều bất cập
3/2003, 18
Tác động của các hồ chứa ở
Tây Nguyên đối với môi trường
4/2003, 25
Bảo vệ môi trường - nền tảng
để phát triển du lịch Đà Lạt
2/2008, 4
Bảo vệ môi trường trong phát triển
và hội nhập: Những vấn đề cần quan
tâm tại Lâm Đồng
2/2008, 8
Bàn về một giải pháp công nghệ
để nâng cao hiệu quả quản lý môi
trường trong hoạt động du lịch
3/2007, 6
Đà Lạt hướng tới đô thị văn minh
xanh - sạch - đẹp
4/2008, 15
Giáo dục ý thức bảo vệ
môi trường trong nhà trường phổ thông
tại Lâm Đồng
2/2008, 1
Quan trắc môi trường và vấn đề
kiểm soát chất thải của doanh nghiệp 2/2008, 20

NĂNG LƯỢNG
Lắp đặt và sử dụng trạm
thủy điện nhỏ
Năng lượng mặt trời và tiềm năng
cùa nó ở Lâm Đồng

1/93,27
1/96, 6

Hội Bảo vệ người tiêu dùng Lâm Đồng 4/2001, 31
Vấn đề người tiêu dùng quan tâm:
Phụ gia nào thay thế hàn the?

3/2006, 24

Phát triển hoạt động xã hội
bảo vệ người tiêu dùng

2/2002, 10

NÔNG NGHIỆP
Thâm canh trong sản xuất nông nghiệp
và vấn đề cân bằng sinh thái
3/93, 1
KHCN góp phần thúc đẩy sự
phát triển của nông nghiệp và
nông thôn Lâm Đồng

1/96, 1

Một số hoạt động chuyển giao
các tiến bộ kỹ thuật trọng tâm của
nông nghiệp Lâm Đồng năm 1996

2/9 7 ,4

Công nghệ sinh học phục vụ
nông nghiệp

3/97, 23

EM, chế phẩm tôn giáo hay khoa học

4/97, 13

Nấm mỡ

2/97, 28

Nghiên cứu bảo quản nấm
Agaricus bisporus

2/98, 21

Cõng nghệ gen ứng dụng trong
nông nghiệp

3/95, 10

Nghiên cứu xói mòn đất khu vực
tỉnh Lâm Đồng

2/95, 17

Mùn và đất trồng Đà Lạt - Lâm Đồng
“Đất sinh học” chất trồng nhân tạo

2/99, 8
4/98, 9

Sản xuất phân lân hữu cơ

3/96, 21

Phân vi khoáng

1/94, 16

Nông nghiệp trắng là gì?

2/2003, 24

Đà Lạt - vùng nông nghiệp
công nghệ cao

3/2003, 2

Lâm Đồng - chương trình phát triển
nông nghiệp công nghệ cao

2/2004, 5

Định hướng phát triển nông nghiệp
bền vững ở Lâm Đồng (2004 - 2010)

3/2004, 4

Bảo quản nông sản và thực phẩm

3/2001, 14

Hãy đến cùng chương trình IPM

3/2002, 19

Phụ lục

Tuyên ngôn quốc tế về sản xuất
sạch hơn
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2/2000, 29

Khuyến nông với công tác ứng dụng
giống cây trồng mới ở Lâm Đồng
2/2003, 22
Kỹ thuật trồng khoai tây mùa mưa
Nấm bào ngư

3/2002, 25
1/2000, 11

Nghiên cứu nuôi trồng thành công
nấm bào ngư (nấm sò vua)

3/2003, 28

Cây keo đậu Philippin sử dụng làm
trụ tiêu

3/2001,23

Kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch
tre kinh doanh măng
4/2001,25; 1/2002, 21
Bàn về chất lượng phân bón
ở Lâm Đồng
Có nên phát triển cây hông tại
Lâm Đồng
Một số ứng dụng kỹ thuật hạt nhân
trong sinh y và nông học
Giới thiệu về GAP

3/2008,7
2/2007,11
3/2008, 17
4/2005,9

Hoạt động khuyến ngư ở Lãm Đồng
năm 2004 và những kết quả đạt được 2/2005, 23
Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công
nghệ sinh học phục vụ chương trình nông
nghiệp công nghệ cao tỉnh Lâm Đồng
1/2006, 2
Kỹ thuật trồng cây sa nhân
Nền nông nghiệp hữu cơ bền vững

4/2007, 30
2/2005, 10

Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu
polyme giữ nước để ứng dụng trên một
số cây trồng vùng khô hạn Lâm Đồng 2/2006, 23
Người lai tạo giống “ngoại"
trên đất nội

2/2007, 26

Tăng cường nguồn nhân lực cho hoạt
động thú y cấp xã của tỉnh Lâm Đồng 4/2008, 13
Tình hình sản xuất khoai tây
tại Lâm Đồng

Xây dựng khu nông nghiệp công nghệ
cao và giải pháp phát triển nông nghiệp
nông thôn
4/2005, 2

3/2007, 1

RAU
Có những giải pháp nào tốt hơn
cho vùng rau Đà Lạt

2/97, 20

Các biện pháp thâm canh cà chua

4/98, 17

Chuyện xung quanh cù cà rốt

2/96, 30

Kết quả trình diễn sử dụng các loại
thuốc trừ cỏ chọn lọc cho cà rốt
Bệnh mốc sương khoai tây và
biện pháp phòng trừ

Kết quả bước đầu trong sản xuất thử
nghiệm rau theo hướng sạch tại Đà Lạt

4/96, 18
1/94, 4

4/96, 14
2/96, 1

Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm
rau sạch tại Đà Lạt

1/99, 18

Những yếu tố ảnh hưởng đến
môi trường canh tác gây ô nhiễm
sản phẩm rau ờ Đà Lạt

1/98, 15

Cân bằng dinh dưỡng, yếu tố
quyết định đến năng suất, chất lượng
và hiệu quả sản xuất rau
2/98, 15; 3/98, 17
Bước đầu về tình hình sản xuất rau
sạch tại Công ty sinh học hữu cơ Đà Lạt 3/96, 23
Dư lượng nitrat và chất lượng
nông phấm

4/95,23

Tình hình sâu tơ bị nhiễm ký sinh
tại Đà Lạt

3/94,24

Phân tích so sánh 3 phương pháp
nhân nuôi sâu tơ
Ngừa trị sâu tơ rau họ cải
Những kết quả sử dụng
thiên địch để phòng trừ sâu tơ
hại rau cải ở Đông Nam Á
Ruồi đục lá và nỗi lo cùa
người dân vùng rau
Ruồi hại rau
Những đổi mới trong sản xuất rau
tại Đà Lạt
Các nguyên tắc trong sản xuất
rau sạch
Chế biến rau cải thảo
Làm gì với bệnh thối nhũn bắp cải

3/2005, 13

Xây dựng chương trình sản xuất
nông nghiệp theo hướng công nghệ cao 1/2007, 7

ứ ng dụng và chuyển giao khoa học
kỹ thuật phục vụ chương trình nông
nghiệp công nghệ cao

Bước đầu công tác nghiên cứu
thực nghiệm phục vụ chương trình
rau sạch tại Đà Lạt

2/95,11
2/94, 15

1/95, 5
2/98,18
1/99,20
2/2001,13
4/2002,10
4/2000,26
2/2003, 30

Bảo quản rau, hoa, quả tươi bằng
các chế phẩm sinh học

4/2005,42

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ
bảo quản một số rau, quả tươi
tại Đà Lạt

4/2007,31

Sản xuất các loại nước trái cây,
rau, củ (trong và đục) đóng chai
hoặc bịch vô trùng
Hệ thống máy chiên rau, củ,
quả trong chân không

3/2007, 12
3/2007,12

Công nghệ bảo quản rau quả,
trái cây tươi bằng chế phẩm sinh học
từ chitosan, không độc hại 3/2007, 15; 1/2007, 16
Công nghệ chế tạo mồi nhữ
và bẫy pheromon diệt trừ sâu hại
trên rau màu và cây ăn trái

RAU AN TOÀN
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

4/2008, 25

30 năm hoạt động Khoa học Công nghệ Lâm Đồng

trong sản xuất rau an toàn ở Việt Nam
Quy trình kỹ thuật sản xuất
rau an toàn
Kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật
trong sản xuất rau an toàn tại Đà Lạt
Quản lý chất lượng sản phẩm
rau an toàn - giải pháp thích hợp
cho ngành rau Đà Lạt - Lâm Đồng

4/98, 22
4/2002, 21

1/ 2000, 2
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Tập san thông tin KHCN Lâm Đồng,
kho tư liệu quý về thành phố Đà Lạt
4/2003, 22
Thêm 10 điểm thông tin khoa học
công nghệ cấp xã đi vào hoạt động
Chiến lược tăng cường công tác
thông tin KHCN

3/2004, 1

3/2008, 15

Thông tin KHCN phục vụ phát triển 1/2007, 10

Điểm một số tập san Thông tin
KHCN&MT trong nước

3/98, 1

Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy
sản xuất và tiêu thụ rau an toàn
trong tiến trình hội nhập WTO

3/2007, 9

Hoạt động cùa các điểm thông tin
KHCN cấp xã

3/2007, 20

Vấn đề chất lượng rau an toàn
ở Lâm Đồng

3/2007, 15

Hội thảo khoa học, triển lãm
công nghệ thông tin và truyền thông
tỉnh Lâm Đồng năm 2007

3/2007, 19

SÁNG KIẾN SÁNG CHE
Một số nét về phong trào sáng kiến
- sáng chế của công nhân lao động
Lâm Đồng

THƠ
Bạch Phương Lan
1/93, 35

Tình hình hoạt động sáng kiến cải tiến
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và sáng chế trong
thời gian qua. Phương hướng nhiệm vụ
trong các năm 1993 - 1995
4/93, 1

SINH HỌC
Công nghệ sinh học

2/2001, 26

Bảo vệ đa dạng sinh học Tây Nguyên 2/2001, 4
Thông điệp bảo vệ đa dạng sinh học
vùng Tây Nguyên
Sinh vật lạ

3/98, 27

2/2001, 18

Diệp Vy

1/2006, 20

Đoàn Lư

4/2005, 24

Hoàng Phủ Ngọc Tường

1/2006, 20

Hoàng Vũ Thuật

3/2005, 16

Kim Ngọc

3/2002, 16

Lê Bá Cảnh

3/2004, 16

Lê Đình Trọng

3/2003, 6

Mộng Sinh

1/2000, 16

Nguyễn Đức Mậu

4/2005, 24

3/2000, 3

Ngô Tú

1/2002, 16; 1/2007, 20

2/2001, 2

Nguyễn Tấn On

4/2003, 17; 1/2005, 16

Hầm biogaz

4/2000, 28

Nguyễn Thánh Ngã

1/2006, 20

Mô hình hầm biogaz

3/2002, 31

Nguyễn Tùng Châu

3/2005, 17

Tìm hiểu khủng long

1/2000, 24

Nguyễn Vĩnh

2/2004, 16

Tìm hiểu về rắn
Bảo tồn đa dạng sinh học theo
quan điểm tổng hợp

1/2001,4
3/2005, 5

Đà Lạt và công nghệ nhân cấy mô
thực vật

4/2005, 39

Giải pháp lưu giữ nguồn gen
quý hiếm tại Lâm Đồng

4/2005, 33

Tìm hiểu thêm về tên khoa học
latin của các loài

Hội nghị quốc tế về chọn giống
đột biến bằng kỹ thuật hạt nhân và
công nghệ sinh học

1/2006, 22

2/2008, 10

Phạm Thuần
Phạm Quốc Ca

2/2000, 16

Phạm Vĩnh

3/2001, 16

Phạm Vũ

2/2005, 17

Phan Hữu Giản
Phan Xi Păng

3/2005, 17
4/2001, 16

Trần Ngọc Trác (Thu Lâm)
1/2002, 17; 2/2003, 16
Trần Sỹ Thứ
Trương Quỳnh

4/2008, 26

2/2002 21

4/2000, 16
1/2005, 16; 1/2006, 20

Thanh Dương Hồng

Trung Kiên

THÔ NG TIN KHCN
Thông tin KHCN phục vụ phát triền
kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa

1/2002, 16; 2/2005, 16
1/2002, 17; 2/2005, 17

Phan Thành Minh

Tăng cường bã mía làm thức ăn gia súc
1/99, 7
bằng phương pháp lên men sinh học
Xây dựng chiến lược bảo tồn
đa dạng sinh học tại Lâm Đồng

Nguyễn Xuân Du

Trương Trổ

3/2000, 16
2/2005, 17; 3/2005, 16
1/2002, 17
1/2001, 16; 1/2004, 16

Uông Thái Biểu

2/2002, 16

Vũ Dậu

1/2004, 16

Vũ Quần Phương

4/2005, 25

Phụ lục
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Vũ Thuộc

4/2002, 16

Y P hư ơ ng

4/2005, 24

THỦY

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn
kỹ thuật thúc đẩy doanh nghiệp
hội nhập

4/2006, 4

TIN HỌC
Thuốc thú y tự nhiên

3/93, 9

Kết quả bước đầu cõng tác chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm ờ tỉnh lâm Đồng
2/95, 15
Bệnh dịch mới ờ heo tại Lâm Đồng

2/93, 9

THƯƠNG HIỆU - SỎ HỮU TRÍ TUỆ
Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản
trí tuệ của doanh nghiệp
2/2006, 22
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
ờ nước ngoài
Danh sách nhãn hiệu hàng hóa
của các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng
đã được bảo hộ

Máy tính giúp nhà quản lý

Chọn mua máy vi tính
như thế nào? 1/95,16; 2/95,28; 3/95, 12; 4/95, 30
Dịch vụ thông tin trực tuyến
qua mạng VESTENET
Internet
Mạng Intranet Lâm Đồng
Sự cố năm 2000 (Y2K)

2/2008, 17

4/2005, 44

3/94, 9

ứ ng dụng công nghệ thông tin
ở Lâm Đồng

1/97, 6
1/98,31
4/98, 4
3/99, 1
2/96, 20

Tin học hóa hệ thống quản lý Nhà nước
và công cuộc cải cách hành chính
4/97,

Giá trị cùa thương hiệu và ý nghĩa
của việc xây dựng, bảo vệ thương hiệu 1/2005, 23

Công nghệ thông tin và sự phát triển
kinh tế - xã hội

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
và đăng ký thương hiệu ở nước ngoài 3/2006, 25

Ngành giáo dục đào tạo với chương trình
quốc gia về công nghệ thông tin
2/96, 22

Nhãn hiệu sử dụng địa danh

3/2007, 13

Hội tin học Lâm Đồng

3/97, 22

4/2001, 9

Vấn đề bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với
mặt hàng đặc sản của các địa phương 1/2006, 14

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý
hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng
3/2002, 11

Thông điệp của tổng giám đốc WIPO
nhân ngày Sờ hữu trí tuệ thế giới 26.4 2/2007, 19

Dự án phát triển CNTT và công nghệ
phần mềm
/2001, 29

Vấn đề bảo hộ tri thức truyền thống

2/2006, 7

Vấn đề bảo hộ giống cây trồng mới
trong xu thế hội nhập

3/2008, 5

Vấn đề xây dựng thương hiệu đối với một
số sản phẩm đặc trưng của Đà Lạt
2/2005, 10
Sở hữu trí tuệ bắt đầu từ ý tưởng

2/2006, 16

3/9 7 ,1 4

Hoạt động TC-ĐL-CL năm 2001

1/2002, 27

Công tác TC-ĐL-CL từ sau
Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII

3/2004, 26

Các tổ chức quốc tế liên quan
đến TC-ĐL-CL

2/2006, 26

Quản lý TC-ĐL-CL góp phần thúc
đẩy hội nhập kinh tế quốc tế
Cần nhanh chóng đưa Luật
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
vào cuộc sống
Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn
chất lượng để hội nhập
Hiệu quả áp dụng hệ thống quản
lý chắt lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9000 và HACCP tại Công ty
Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

1/2001, 11

Thương mại điện tử

4/2001, 14

CD-ROM Lâm Đồng - Đà Lạt,
những tư liệu khảo cứu
Xây dựng mạng thông tin điện tử
Intranet Lâm Đổng
Giới thiệu mạng intranet Lâm Đồng

TIÊU CHUẨN - CHÁT LƯỢNG
10 năm hoạt động TC-ĐL-CL
(1987- 1997)

Định hướng phát triển CNTT...

Lâm Đồng ứng dụng CNTT trong
nhà trường, định hướng đến 2005
Website Lâm Đồng trên internet

3/2001, 32
4/2000, 9
1/2001, 31
4/2003, 18
4/2003, 20

Cần có biện pháp quản lý blog
trên mạng Internet

3/2008, 11

Công nghệ thông tin, bưu chính
viễn thông phục vụ phát triển kinh tế
- xã hội tỉnh Lâm Đồng

4/2006, 14

Đào tạo ứng dụng tin học thuộc
đề án 112 tại tĩnh Lâm Đồng

2/2006, 24

Giới thiệu Website chự công nghệ
và thiết bị - Techmart Đà Lạt 2005

4/2005, 48

3/2007, 3

Giới thiệu Website Festival hoa
Đà Lạt 2005

4/2005, 49

3/2008, 1

Trang tin điện tử Lâm Đồng/internet đã
được cấp phép chính thức hoạt động 1/2005, 25

1/2007, 3

Tin học hóa doanh nghiệp từ đâu
3/2008, 9

Wikipedia - Tự điển bách khoa
điện tử

3/2005, 21
2/2005,15
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Dự phòng tai biến mạch máu não

TOÁN HỌC
Một đường cong mới và các ứng dụng 4/93, 30
Chữ số

2/95, 30

TRỒNG DÂU, NUÔI TẰM
Kỹ thuật trồng dâu
Giống dâu mới

1/94, 4
4/95, 16

Quy trình kỹ thuật nuôi tằm lấy
kén ươm
2/93, 1; 3/93, 3; 1/94, 2
Giống tằm mới trong mùa khô 1/96, 12; 2/96, 6
Giống tằm mới nhập nội
Kết quả thí nghiệm cho tằm ăn
bổ sung thức ăn A1 để giảm lá dâu
Nhộng tằm, một loại thực phẩm
có giá trị bổ dưỡng cao
Bệnh nấm hại tằm
Xây dựng mô hình trồng dâu nuôi
tằm vùng đồng bào dân tộc thiểu số
xã KaĐơn, huyện Lạc Dương

2/95, 6
4/97,
4/96, 28
2/98, 12

3/2005, 25

Kết quả sản xuất thuốc phòng trừ
bệnh hại dâu tằm phục vụ cho
các vùng dâu tằm ờ Lâm Đồng

2/2006, 11

Ngành dâu tằm tơ Việt Nam
hướng đến năm 2010

2/2004, 12

Chăm sóc sức khỏe ban đầu
Những lời khuyên cụ thể về ăn uống
với người cao tuổi

Nhận xét ban đầu về laser Heli - Neon
nội mạch trong điều trị di chứng tai biến mạch máu
não tại Bệnh viện y học cổ truyền
Phạm Ngọc Thạch - Lâm Đồng 3/95, 16; 4/95, 25
Một số vấn đề liên quan đến vắcxin
thương hàn uống sống đông khô

3/95, 18

Kết quả bước đầu nghiên cứu thử
vắcxin thương hàn uống sống đông khô

2/96, 24

Viện vắcxin Đà Lạt

3/94, 11

vắcxin tả uống, niềm hy vọng

3/94, 12

Bệnh tả và vắc xin phòng bệnh tả

3/99, 23

Chu trình đông khô

2/94, 29

Y học phương Đông đang Tây tiến

2/98, 31

Các dòng khí công

1/96, 29; 2/96, 27

Vắc xin - những tiến bộ về
phòng bệnh

4/2000, 18

Nhiễm virus viêm gan B

4/2004, 29

Siêu âm chẩn đoán trong
thời kỳ tiền sản
Đi bộ

Bệnh khớp
1/98, 8
1/93,37
4/98, 25

3/94 ,1 7

Ăn nhiều muối có lợi hay có hại

1/95, 3
3/98, 22

3/93, 20

Tầm quan trọng dịch tễ học cùa
vi rút viêm gan B và chiến lược dự phòng 2/93, 16
Tỷ lệ người lành mang kháng nguyên
bề mặt viêm gan B (HBsAg) tại Lâm Đồng 2/94, 30
3/94, 15

Bước đầu đánh giá tác dụng hạ huyết áp
của lá kiến càng trên lâm sàng
1/96, 24

1/2004, 5

Đậu nành với sức khỏe
An toàn thực phẩm tại Lâm Đồng
giai đoạn 2006 - 2010

Nhiễm khuẩn hô hấp trên cấp tính và
điếc nghễnh ngãng ở trẻ em tại Đà Lạt

1/ 2001,6

Năm Thân nói chuyện khỉ

2/94, 27

Bước đầu nghiên cứu sản xuất thử
kháng nguyên F1 tinh khiết để dùng
trong chẩn đoán bệnh dịch hạch

3/2000, 22

Phòng ngừa và điều trị
một số bệnh của rắn

2/93, 15

Phát hiện mới về khả năng kỳ diệu
cùa vitamin E

4/2002, 28

Chế phẩm phòng và trị suy dinh dưỡng
cho trẻ em từ bộ nhộng tằm
2/2000,13

ứng dụng Laser trong y học
Muối iốt - thuốc phòng bệnh
bướu cổ, bệnh đần độn

2/2002, 30

Ảnh hưởng của uống chè
đến sức khỏe con người

Siêu âm chẩn đoán
H IV -A ID S

2/2001, 20

Phương pháp chụp cắt lớp điện toán 3/2001, 21

YT É
Cuộc đời và sự nghiệp của
bác sĩ Phạm Ngọc Thạch

3/96, 30

2/2004, 25
2/2007, 5
2/2005, 25

Chế phẩm Probiotics và sức khỏe

1/2007, 25

Sỏi thận và đường tiết niệu

3/2005, 26

Thiết bị Laser Hene Việt Nam
được sử dụng trong các chuyên khoa

1/2005, 27

Vì sao hàn the bị cấm sử dụng
làm phụ gia thực phẩm

1/2006, 33

XÂY DỰNG
Phương pháp tính toán dầm bẽ tông
chịu uốn có giá thành nhỏ nhất 3/94, 25; 1/95, 12
Chống sét cho nhà ờ và công trình công
cộng ở nông thôn
2/93, 12; 3/93, 11; 1/94, 21
v ề các giải pháp cung cấp
nước sinh hoạt nông thôn ở Lâm Đồng
Chất lượng gạch đất sét nung

2/93, 11
4/2000, 31

