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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Phát triển KH&CN là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước 

quan tâm đề cao. Phát triển KH&CN cùng với phát triển giáo dục và 

đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất 

nước nhanh và bền vững; là một trong những nhân tố quan trọng nhất 

để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là nội dung cần được 

ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các 

ngành, các cấp. Sự lãnh đạo của Đảng, năng lực quản lý nhà nước và 

tài năng, tâm huyết của đội ngũ cán bộ KH&CN đóng vai trò quyết 

định thành công của sự nghiệp phát triển KH&CN. Nhận thức được 

vai trò và tầm quan trọng của KH&CN, tỉnh Đắk Lắk ngày càng chú 

ý đến phát triển KH&CN.   

Trước xu hướng KH&CN thế giới ngày càng phát triển như vũ 

bão, trước yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, so với yêu 

cầu của đời sống xã hội, phát triển sản xuất và tiềm năng, thế mạnh 

của tỉnh thì KH&CN tỉnh Đắk Lắk chưa đáp ứng được yêu cầu. Bởi 

vậy, việc tìm kiếm các giải pháp để phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk 

được coi là việc làm cấp thiết hiện nay. Đó là lý do tác giả chọn đề tài 

“Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk” để làm định 

hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp này. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển 

KH&CN. 

- Phân tích thực trạng phát triển KH&CN và các nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk thời gian qua. 

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển KH&CN tỉnh Đắk 

Lắk trong thời gian đến. 
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3. Dối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Là những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển KH&CN. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: Nghiên cứu việc phát triển KH&CN. 

- Không gian: Các nội dung trên được nghiên cứu trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Thời gian: Các giải pháp đề xuất trong đề tài có ý nghĩa từ 

nay đến năm 2020. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các 

phương pháp sau đây: 

- Phương pháp phân tích thực chứng; phương pháp phân tích 

chuẩn tắc. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát, phương pháp chuyên gia. 

- Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 

- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hóa... và 

một số phương pháp khác. 

5. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, đề 

tài được trình bày trong 3 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển KH&CN 

Chương 2: Thực trạng phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Chương 3: Một số giải pháp phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk 

6. Tổng quan tài iệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

1.1.1. Một số khái niệm  

- Khoa học: Là hệ thống những kiến thức, hiểu biết của con 

người về qui luật vận động và phát triển khách quan của tự nhiên, xã 

hội và tư duy.  

- Công nghệ: Là tập hợp những hiểu biết về các phương thức và 

phương pháp hướng vào cải tạo tự nhiên, phục vụ các nhu cầu con người. 

- Phát triển KH&CN: Là tổng hợp các biện pháp làm gia tăng 

nguồn lực phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để 

đạt được kết quả nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

trong từng thời kỳ nhất định. 

1.1.2. Ý nghĩa của phát triển khoa học và công nghệ  

- Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN, khả 

năng tiếp cận tiến bộ KH&CN của người dân. 

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động KH&CN. 

- Nâng cao hiệu quả đồng vốn KH&CN, đa dạng hóa nguồn 

vốn đầu tư cho KH&CN. 

- Số lượng, chất lượng, hiệu quả đề tài KH&CN được nâng lên. 

- Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

1.1.3. Đặc điểm của phát triển khoa học và công nghệ 

- Có tính kế thừa, theo tuần tự nhưng đôi khi mang tính đột phá 

(cách mạng KH&CN). 

- Có những bộ óc xuất chúng, gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực. 
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- Có tính lan tỏa lớn, không biên giới (đòi hỏi tư duy mở cửa).    

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

1.2.1. Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN là những người 

chuyên làm công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 

làm việc trong các tổ chức KH&CN và những người có khả năng 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

- Cán bộ KH&CN cần có sự gia tăng về số lượng, chất lượng, 

ngành nghề đào tạo, được phân bố hợp lý giữa các lĩnh vực, địa 

phương. Thực hiện quy hoạch cán bộ KH&CN nhằm gia tăng đáng 

kể về số lượng, chất lượng, ngành nghề đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo nguồn đầu tư xây dựng cơ sở 

giáo dục, đào tạo đạt chuẩn quốc tế; có chính sách thu hút, hỗ trợ học 

sinh, sinh viên giỏi, có trình độ trên đại học về làm việc tại tỉnh, thu 

hút cán bộ KH&CN trình độ cao từ nơi khác đến; thu hút, bồi dưỡng, 

đào tạo các chuyên gia đầu ngành và lực lượng nòng cốt, có trình độ 

thạc sĩ, tiến sĩ cho những ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh.   

- Phát triển cán bộ KH&CN là gia tăng số lượng, trình độ cán 

bộ. Xây dựng và thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng 

dụng, tôn vinh cán bộ KH&CN; tạo môi trường thuận lợi, điều kiện 

vật chất để cán bộ KH&CN phát triển; bảo vệ quyền và lợi ích chính 

đáng của tác giả các công trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ; có chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với tác 

giả các công trình được công bố, các sáng chế được bảo hộ; áp dụng 

hệ thống chức danh, chức vụ KH&CN...  

- Tiêu chí đánh giá:  

+ Số lượng cán bộ KH&CN. 
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+ Gia tăng số lượng cán bộ KH&CN.  

+ Tốc độ tăng số lượng cán bộ KH&CN. 

+ Gia tăng trình độ cán bộ KH&CN. 

+ Tốc độ tăng trình độ đào tạo cán bộ KH&CN. 

+ Cơ cấu trình độ đào tạo của cán bộ KH&CN. 

1.2.2. Tăng cƣờng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động KH&CN  

- Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động KH&CN là các phòng 

thí nghiệm, thử nghiệm, xưởng thực nghiệm, trung tâm phân tích, kiểm 

nghiệm, kiểm định, các cơ sở thiết kế, chế tạo, thử nghiệm chuyên 

dụng, các cơ sở ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các cơ sở ươm 

tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN...  

- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động KH&CN 

giữ vai trò quan trọng, quyết định sự thành công trong công tác 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Tăng cường cơ sở vật 

chất hiện đại, đồng bộ sẽ nâng cao kết quả, chất lượng của công tác 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

- Để tăng cường cơ sở vật chất ngoài việc gia tăng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, phải huy động tối đa ngồn vốn ngoài ngân sách 

nhà nước, nhất là các doanh nghiệp.   

- Tiêu chí đánh giá: Phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm, 

trạm thực nghiệm; trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các cơ 

sở thiết kế, chế tạo, thử nghiệm chuyên dụng; các cơ sở ứng dụng và 

chuyển giao công nghệ; sàn giao dịch công nghệ; cơ sở ươm tạo công 

nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN...  

1.2.3. Nguồn vốn phát triển khoa học và công nghệ 

- Nguồn kinh phí, ở tầm quốc gia, phấn đấu tăng tổng đầu tư xã 

hội cho KH&CN đạt trên 2% GDP vào năm 2020. Bảo đảm mức đầu 
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tư từ ngân sách nhà nước cho KH&CN không dưới 2% tổng chi ngân 

sách nhà nước hàng năm. Ở địa phương, phấn đấu đầu tư cho KH&CN 

từ ngân sách nhà nước đạt 1,5% chi ngân sách địa phương vào năm 

2020. Áp dụng một số cơ chế, chính sách đột phá nhằm thúc đẩy xã 

hội hóa đầu tư cho KH&CN, đặc biệt là đầu tư của các doanh nghiệp. 

- Tăng cường nguồn vốn để tăng quy mô và chiều sâu của hoạt 

động KH&CN. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đầu tư cho 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cần phải tăng cường số 

lượng và đa dạng nguồn vốn.  

- Cần phải tăng cường nguồn vốn vì nhu cầu đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất cho các tổ chức KH&CN, xây dựng các phòng thí 

nghiệm, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chi đầu tư 

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chuyên sâu… ngày 

càng lớn. 

- Để tăng cường nguồn vốn phải gia tăng nguồn đầu tư từ ngân 

sách nhà nước và đặc biệt là huy động nguồn ngoài ngân sách nhà 

nước, đảm bảo tỷ lệ tăng đầu tư cho KH&CN lớn hơn tỷ lệ tăng chi 

ngân sách địa phương.   

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Số lượng kinh phí đầu tư hàng năm cho KH&CN. 

+ Gia tăng số lượng, tốc độ tăng đầu tư cho KH&CN. 

+ Tỷ lệ % tổng chi ngân sách địa phương. 

+ Tỷ lệ % vốn ngoài ngân sách nhà nước tổng vốn đầu tư cho 

KH&CN. 

+ Tốc độ tăng tỷ lệ % vốn ngoài ngân sách nhà nước tổng vốn 

đầu tư cho KH&CN. 

1.2.4. Phát triển số lƣợng đề tài khoa học và công nghệ 
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- Số lượng đề tài KH&CN thực hiện hàng năm là số đề tài 

đăng ký và được cấp thẩm quyền phê duyệt.      

- Để gia tăng số lượng đề tài phải đổi mới phương pháp quản lý, 

cơ chế, chính sách, gia tăng nguồn vốn đầu tư. Thực hiện cơ chế đấu 

thầu, đặt hàng, khoán kinh phí đầu ra cho sản phẩm KH&CN, thực hiện 

cơ chế quỹ KH&CN, ngày càng hướng đến các doanh nghiệp. 

- Tiêu chí đánh giá:  

+ Số lượng đề tài KH&CN thực hiện hàng năm. 

+ Gia tăng số lượng đề tài thực hiện hàng năm. 

1.2.5. Kết quả đề tài khoa học và công nghệ 

- Hạn chế tối đa những đề tài không hoàn thành, không mang 

lại hiệu quả ứng dụng.  

 - Gia tăng số đề tài hoàn thành, số đề tài đưa vào sử dụng, số 

đề tài ứng dụng có hiệu quả. Nội dung nghiên cứu phải thực sự giải 

quyết những vấn đề KH&CN đặt ra, phải có đơn vị nghiên cứu đủ 

năng lực, có đơn vị nhận chuyển giao, có địa chỉ ứng dụng cụ thể. 

- Để gia tăng kết quả đề tài phải tăng cường năng lực của đội 

ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, nguồn vốn, số đề tài thực hiện hàng năm. 

- Tiêu chí đánh giá: 

+ Số lượng, tỷ lệ đề tài KH&CN ứng dụng có hiệu quả.  

+ Gia tăng số lượng, tỷ lệ đề tài ứng dụng có hiệu quả. 

+ Giá trị mới được sáng tạo ra, hiệu quả trên một đồng vốn 

KH&CN.   

+ Tác dụng lan tỏa của đề tài.  

1.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1.3.1. Chính sách phát triển khoa học và công nghệ 
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Các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về: 

- Công tác cán bộ, tổ chức KH&CN. 

- Đầu tư phát triển cơ sở vật chất. 

- Nguồn vốn cho KH&CN. 

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. 

- Hợp tác KH&CN. 

1.3.2. Điều kiện phát triển kinh tế 

- Cơ cấu kinh tế. 

- Tốc độ phát triển kinh tế. 

- Kết cấu hạ tầng. 

1.3.3. Môi trƣờng thế giới 

- KH&CN đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, hàng đầu. 

Sức mạnh của mỗi quốc gia tuỳ thuộc phần lớn vào năng lực KH&CN. 

- Vai trò của nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có năng lực sáng 

tạo, ngày càng có ý nghĩa quyết định trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế. 

1.3.4. Trình độ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ 

- Số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN. 

- Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN. 

- Động lực thúc đẩy phát triển cán bộ KH&CN. 

1.3.5. Thƣơng mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học 

- Xây dựng thương hiệu. 

- Tham gia thị trường KH&CN. 

1.4. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KHOA 

HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
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CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK  

2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TỈNH ĐẮK LẮK ẢNH HƢỞNG 

ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Tỉnh Đắk Lắk nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có diện tích 

1.312.537 ha, độ cao trung bình 400-800 mét so với mặt nước biển. 

Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên thiên nhiên 

phong phú và đa dạng, đó là rừng tự nhiên, đất nông nghiệp, đặc biệt 

là đất đỏ bazan, tài nguyên nước, tiềm năng thuỷ điện và một số 

khoáng sản phục vụ phát triển công nghiệp vật liệu. Bên cạnh đó, tài 

nguyên du lịch sinh thái – văn hoá đa dạng như các khu rừng nguyên 

sinh Vườn quốc gia Yok Đôn, Hồ Lắk và các lễ hội đặc sắc, là môi 

trường, điều kiện quan trọng để nghiên cứu, phát triển KH&CN. 

2.1.2. Đặc điểm xã hội 

- Dân số tỉnh Đắk Lắk năm 2015 có khoảng 1.865.000 người 

(940.782 nam, 924.218 nữ), trong đó, dân số đô thị chiếm 24,5%, dân 

số nông thôn chiếm 75,5%; tốc độ tăng dân số tự nhiện 1,17%. 

Cộng đồng dân cư Đắk Lắk gồm 47 dân tộc cùng chung sống 

xen kẽ với nhau, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 33% dân số 

toàn tỉnh. 

- Bên cạnh việc sáng tạo một nền văn hóa phong phú, đa dạng, 

đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bào các dân tộc Đắk Lắk còn xây dựng 

nên truyền thống kiên cường, bất khuất trong công cuộc đấu tranh 

chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã 

và đang phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn 
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kết, ý thức tự lực tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động, nghệ 

thuật, KH&CN.   

2.1.3. Đặc điểm kinh tế 

- Kinh tế Đắk Lắk đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 

2010–2014 đạt 8%, trong đó nông nghiệp tăng 5%, công nghiệp tăng 

9,9%, dịch vụ tăng 13,9%. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 

730 triệu USD, tăng 20% so với năm 2013. Quy mô tổng sản phẩm xã 

hội của tỉnh năm 2013 là 34.525 tỷ đồng (theo giá năm 2010), bằng 

13,57% GDP cả nước, lớn hơn các tỉnh trong vùng Tây Nguyên. 

- Kinh tế Đắk Lắk tuy phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông 

nghiệp nhưng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 

2010-2014 vẫn duy trì được xu hướng tích cực, dịch vụ tăng tương đối 

tốt, đóng góp nhiều cho tăng trưởng chung của tỉnh. Thu nhập bình 

quân đầu người (giá hiện hành) từ mức 815 USD người năm 2010 tăng 

lên 1.457 USD người (khoảng 31,9 triệu đồng) năm 2014.  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK 

2.2.1. Đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ 

- Tổng số cán bộ của tỉnh có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên 

năm 2010 là 23.391 người, trong đó 45 tiến sĩ, 610 thạc sĩ, 13.275 đại 

học, 9.461 cao đẳng, năm 2015 tăng lên 46.424 người, trong đó 97 tiến 

sĩ, 1.113 thạc sĩ, 30.326 đại học, 14.888 cao đẳng. Cụ thể xem bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Tổng số cán bộ có trình độ từ cao đẳng trở lên 

ĐVT : Người 

Năm Tổng số 
Chia theo trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

2010 23.391 45 610 13.275 9.461 

2015 46.424 97 1.113 30.326 14.888 

Nguồn: Báo cáo Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk năm 2015 
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Từ bảng 2.2 ta thấy, cán bộ có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở 

lên của tỉnh Đắk Lắk có sự gia tăng khá nhanh về số lượng. 

Bảng 2.3. Cán bộ KH&CN trong các tổ chức KH&CN 

ĐVT : Người 

 
Tổng 

số 

Chia theo trình độ đào tạo 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 
Đại học 

Cao 

đẳng 
Khác 

Tổng số 1.364 85 412 778 61 28 

Tổ chức KH&CN 

địa phương 
274 0 19 194 41 20 

Tổ chức KH&CN 

Trung ương 
1.090 85 393 584 20 8 

Nguồn: Báo cáo Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk năm 2015 

Từ bảng 2.3 ta thấy, trong các tổ chức KH&CN Trung ương 

quản lý, cán bộ KH&CN có trình độ đào tạo khá cao, tiến sĩ chiếm 

7,8% (85/1.090), thạc sĩ chiếm 36,2% (393 1.090); trong khi đó các 

tổ chức KH&CN địa phương quản lý, số lượng cán bộ KH&CN vừa 

ít 274 người, chất lượng đào tạo vừa thấp, chủ yếu là trình độ đại học, 

thạc sĩ chiếm 6,93% (19/274), không có tiến sĩ. 

2.2.2. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ 

     Bảng 2.7. Giá trị TSCĐ các tổ chức KH&CN công lập 

ĐVT: triệu đồng 

TT 
Giá trị TSCĐ 

Tổ chức 

KH&CN 

Trung ƣơng 

Tổ chức 

KH&CN địa 

phƣơng 

Tổng số 402.005 82.901 

1 Nhà cửa, vật kiến trúc 173.846 36.400 

2 Máy móc, thiết bị 82.085 9.155 

3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 55.505 3.200 

4 Tài sản cố định khác 90.569 34.146 

Nguồn: Báo cáo số 219/BC-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk 
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Từ bảng 2.7 ta thấy, các tổ chức KH&CN Trung ương có cơ sở 

vật chất thiết bị, tài sản cố định với giá trị lớn, 402.005 triệu đồng, trong 

khi các tổ chức KH&CN địa phương thấp hơn, 82.901 triệu đồng. 

Bảng 2.8. Diện tích đất của các tổ chức KH&CN công lập 

ĐVT: Ha 

Diện tích đất sử dụng 

Tổ chức  

KH&CN  

Trung ƣơng 

Tổ chức 

KH&CN  

địa phƣơng 

Tổng số 336,75 39,04 

Trụ sở làm việc 75,19 0,52 

Khu thử nghiệm, xưởng thực 

nghiệm 

261,56 38,52 

Nguồn: Báo cáo số 219/BC-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk 

Từ bảng 2.8 ta thấy, các tổ chức KH&CN Trung ương có diện tích 

đất lớn, 336,75 ha, các tổ chức KH&CN địa phương chỉ có 39,04 ha. 

- Tổng số và nguồn thu của các tổ chức KH&CN công lập Trung 

ương và địa phương năm 2014. Cụ thể xem bảng 2.9. 

Bảng 2.9. Nguồn thu của các tổ chức KH&CN công lập 

ĐVT: triệu đồng 

 Tổng số 
Nguồn thu 

NSNN Ngoài NSNN 

Tổng số 235.448 201.186 34.262 

Tổ chức KH&CN 

Trung ương 
187.332 162.403 24.929 

Tổ chức KH&CN 

địa phương 
48.116 38.783 9.333 

Nguồn: Báo cáo số 219/BC-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk 
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Từ bảng 2.9 ta thấy, nguồn thu của các tổ chức KH&CN chủ yếu 

từ ngân sách nhà nước (85,44%), nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước 

chiếm tỷ lệ thấp (14,56%).  

2.2.3. Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động khoa học và công nghệ 

- Ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN tỉnh Đắk Lắk giai 

đoạn 2010-2014. Cụ thể xem bảng 2.10. 

Bảng 2.10. Ngân sách đầu tư cho KH&CN giai đoạn 2010–2014 

                                                                                   ĐVT: triệu đồng 

Kinh phí Cộng 
Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Tổng số 205.221 13.888 26.150 44.754 43.263 77.166 

Quản lý 

nhà nước 
25.856 1.996 3.618 5.526 5.311 9.405 

Sự nghiệp 

khoa học 
90.476 11.892 16.532 17.228 19.063 25.761 

Đầu tư 

phát triển 
88.889 0 6.000 22.000 18.889 42.000 

Nguồn: Báo cáo số 8468/BC-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk 

Từ bảng 2.10 ta thấy, tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN giai 

đoạn 2010-2014 trên 205 tỷ đồng. Ngân sách KH&CN hàng năm 

được UBND tỉnh Đắk Lắk phân bổ đúng theo số kinh phí của Trung 

ương cân đối cho địa phương, năm sau có sự gia tăng hơn năm trước. 

Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ thì vẫn còn rất khiêm tốn, đạt 

khoảng 0,56% tổng chi ngân sách địa phương, trong khi đó Nghị 

quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Đắk Lắk đề ra là 2%.  

2.2.4. Số lƣợng đề tài khoa học và công nghệ 

- Trong 5 năm 2010-2014, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk đã quản 

lý tổ chức thực hiện 55 dự án, đề tài KH&CN cấp tỉnh, gồm các lĩnh 

vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y - 
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dược, khoa học nông lâm, khoa học xã hội và khoa học nhân văn. Cụ 

thể xem bảng 2.11.  

Bảng 2.11. Số đề tài KH&CN cấp tỉnh giai đoạn 2010-2014 

ĐVT: Số đề tài 

Năm 
Tổng 

Số 

Chia theo lĩnh vực KH&CN 

Kinh phí  KH 

TN 

KH

KT 

và 

công 

nghệ 

Khoa 

học y-

dƣợc 

Khoa 

học 

nông 

nghiệp 

KH 

XH 

KH 

NV 

Tổng số 55 1 14 7 12 13 8 40.632 

2010 11 2 4 1 0 4 2 6.763 

2011 12 1 3 0 2 3 3 10.609 

2012 9 0 2 2 3 1 1 6.235 

2013 10 0 2 2 4 2 0 8.377 

2014 13 0 3 2 3 3 2 8.648 

Nguồn: Báo cáo Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk năm 2015 

Từ bảng 2.11 ta thấy, mỗi năm tỉnh thực hiện bình quân 11 đề 

tài KH&CN cấp tỉnh, khoảng 738 triệu đồng đề tài. So với nhu cầu 

thực tiễn của địa phương thì số lượng đề tài thực hiện hàng năm còn 

quá khiêm tốn, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn kinh phí sự nghiệp 

khoa học được phân bổ còn quá hạn hẹp.  

- Trong 5 năm 2010-2014, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk quản lý tổ 

chức thực hiện 77 đề tài KH&CN cấp cơ sở. Cụ thể xem bảng 2.12. 

    Bảng 2.12. Số đề tài KH&CN cấp cơ sở giai đoạn 2010-2014 

ĐVT: Số đề tài 

Năm 
Tổng 

số 

Chia theo lĩnh vực  Kinh phí 

SNKH 

 

Trồng 

trọt 

Chăn 

nuôi 

Thủy 

sản 
Khác 

Tổng số 77 40 17 8 12 6.218 
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2010 17 8 5 2 2 941 

2011 14 8 2 2 2 1.081 

2012 17 9 5 1 2 1.485 

2013 15 8 3 1 3 1.069 

2014 14 7 2 2 3 1.640 

 Nguồn: Báo cáo Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk năm 2015 

Từ bảng 2.12 ta thấy, mỗi năm tỉnh thực hiện bình quân 15,4 

đề tài KH&CN cấp cơ sở, khoảng 80 triệu đồng đề tài. Đề tài cấp cơ 

sở chủ yếu là xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong 

nông nghiệp, được triển khai tại các huyện. 

- Ngoài ra, trong 5 năm 2010-2014, Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk đã 

quản lý tổ chức thực hiện 02 dự án thuộc chương trình nông thôn miền 

núi, 01 nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước, 01 nhiệm vụ cấp thiết mới phát 

sinh, bình quân 03 tỷ đồng dự án, với quy mô tương đối lớn, nội dung 

giải quyết những vấn đề KH&CN bức xúc ở địa phương. 

2.2.5. Kết quả đề tài khoa học và công nghệ 

- Trong số 136 dự án, đề tài KH&CN đã được cấp thẩm quyền 

cho phép thực hiện trong giai đoạn 2010-2014, có 131 đề tài hoàn 

thành, được đưa vào ứng dụng; có 5 đề tài (01 dự án và 04 đề tài 

KH&CN cấp tỉnh) không hoàn thành, phải thanh lý (chiếm tỷ lệ 

3,67%). Trong số 131 đề tài hoàn thành (chiếm tỷ lệ 96,33%), có 92 

đề tài được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống, 

đạt tỷ lệ 70,2% (92 131).  

- Các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, 

lĩnh vực khoa học nông nghiệp đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp 

phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là ngành 

nông nghiệp. 
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- Từ kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng giống cây trồng, 

vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, hàng năm tỉnh Đắk Lắk sản 

xuất trên 01 triệu tấn lương thực, đảm bảo vấn đề an ninh lương thực; 

sản phẩm cà phê nhân đạt 450.000 tấn, đóng góp trên 20% tổng thu 

ngân sách của tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 300.000 

lao động trực tiếp và hơn 100.000 lao động gián tiếp, trong đó 

KH&CN giữ vai trò hết sức quan trọng. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

2.3.1. Thành công về phát triển khoa học và công nghệ 

- Cơ chế, chính sách đào tạo cán bộ KH&CN được ban hành, 

số lượng cán bộ KH&CN tăng nhanh qua các năm. 

- Các trung tâm nghiên cứu, trạm trại, nhà xưởng, phòng kiểm 

nghiệm, thử nghiệm, kiểm định được đầu tư nâng cấp. 

- Nguồn vốn phục vụ cho hoạt động KH&CN có gia tăng hàng 

năm, quỹ phát triển KH&CN tỉnh được thành lập. 

- Số lượng đề tài KH&CN thực hiện, hoàn thành có sự gia tăng, 

ngày càng hướng mạnh về cơ sở. 

- Số lượng đề tài đưa vào ứng dụng hiệu quả có sự gia tăng. 

2.3.2. Hạn chế về phát triển khoa học và công nghệ 

- Chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN còn yếu, thiếu 

chuyên gia giỏi đầu ngành. 

- Cơ sở vật chất của các trung tâm nghiên cứu, trạm trại, nhà 

xưởng, phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm, kiểm định chưa được đồng bộ, 

hiện đại. 

- Công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN còn chậm, nguồn vốn đầu 

tư phát triển cho KH&CN ngoài ngân sách nhà nước còn chiếm tỷ lệ thấp. 
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- Số lượng đề tài KH&CN thực hiện hàng năm còn ít, quy mô còn 

nhỏ, thiếu những đề tài mang tính chiến lược, lâu dài. 

- Tỷ lệ đề tài ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất chưa cao. 

2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế về phát triển KH&CN 

- Chính sách đãi ngộ, thu hút, đào tạo cán bộ làm công tác 

KH&CN chưa thỏa đáng, các doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng, sử 

dụng, thu hút nhân lực KH&CN. 

- Kinh phí đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN, nâng cấp cơ sở vật 

chất kỹ thuật phục vụ cho công tác KH&CN còn ít và dàn trải. 

- Cơ chế, định mức tài chính của ngành KH&CN chậm đổi mới 

và còn bất cập, kinh phí đầu tư cho hoạt động KH&CN còn hạn chế 

và chưa huy động nguồn ngoài ngân sách nhà nước. 

- Đề tài KH&CN thực hiện hàng năm còn ít về số lượng, nhỏ 

về quy mô do nguồn vốn bố trí thực hiện hàng năm còn quá ít.  

- Thiếu kinh phí đầu tư ở công đoạn chuyển giao, nhân rộng 

nên hiệu quả và sức lan tỏa của đề tài còn thấp. 

 

CHƢƠNG 3 

 GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

3.1. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ 

3.1.1. Quan điểm phát triển KH&CN  

- Phát triển KH&CN cùng với giáo dục và đào tạo là quốc sách 

hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước nhanh và bền vững. 
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- Tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ tổ chức, cơ chế 

quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN; tăng cường tiềm lực KH&CN; 

đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng. 

- Nhà nước tăng mức đầu tư và ưu tiên đầu tư cho các nhiệm 

vụ KH&CN; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KH&CN. 

- Phát triển thị trường KH&CN gắn với thực thi pháp luật về 

sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên khoa 

học. 

- Hội nhập quốc tế về KH&CN là mục tiêu đồng thời là giải 

pháp quan trọng góp phần đưa KH&CN Việt Nam sớm đạt trình độ 

quốc tế. 

3.1.2. Định hƣớng phát triển khoa học và công nghệ 

- Ưu tiên xây dựng tiềm lực KH&CN, phát huy và trọng dụng 

đội ngũ cán bộ KH&CN, không ngừng nâng cao dân trí. 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản 

lý, công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển KH&CN. 

- Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực cho phát triển KH&CN, 

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia nghiên cứu, ứng dụng 

KH&CN.  

- Các cấp, các ngành, doanh nghiệp phải đẩy mạnh việc triển khai 

nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi thành tựu KH&CN vào hoạt động kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

- Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN. 

3.2. CĂN CỨ CỦA VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.2.1. Xu hƣớng phát triển KH&CN trên thế giới 
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- Cuộc cách mạng KH&CN trên thế giới tiếp tục phát triển với 

nhịp độ ngày càng nhanh, có khả năng tạo ra những thành tựu mang 

tính đột phá. 

- Nhờ những thành tựu to lớn của KH&CN, xã hội loài người 

đang trong quá trình chuyển từ nền văn minh công nghiệp sang thời 

đại thông tin, từ nền kinh tế dựa vào các nguồn lực tự nhiên sang nền 

kinh tế dựa vào tri thức. 

- Thời gian đưa kết quả nghiên cứu vào áp dụng và vòng đời 

công nghệ ngày càng rút ngắn. 

- Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng gia tăng.  

3.2.2. Nhiệm vụ chiến lƣợc về phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội tỉnh Đắk Lắk 

- Phát huy các nguồn lực ở địa phương. 

- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 

3.2.3. Một số yêu cầu khi xây dựng giải pháp phát triển KH&CN 

- Giải pháp phải mang tính hiệu quả kinh tế. 

- Giải pháp phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

- Giải pháp phải đảm bảo tính thực tiễn. 

3.3. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

3.3.1. Phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN 

a. Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, tôn 

vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN 

- Tiếp tục thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, 

tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN theo hướng gia tăng số lượng, nâng 

cao chất lượng, cơ cấu trình độ chuyên môn, địa bàn phù hợp với các 

hướng KH&CN ưu tiên và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Quy hoạch phát triển nhân lực KH&CN phải gắn với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Tạo môi trường thuận lợi, điều kiện vật chất để cán bộ 

KH&CN phát triển tài năng. 

- Tạo nguồn đầu tư cho xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo đạt 

chuẩn quốc tế; xây dựng thương hiệu cho các cơ sở đào tạo đạt chất 

lượng cao; có chính sách thu hút, hỗ trợ học sinh, sinh viên giỏi, có 

trình độ trên đại học về làm việc tại tỉnh; chính sách thu hút cán bộ 

KH&CN trình độ cao từ nơi khác đến công tác lâu dài tại tỉnh. 

- Đẩy mạnh việc tuyển chọn và gửi học sinh, sinh viên, cán bộ 

KH&CN đi đào tạo một cách đồng bộ ở các nước có tình độ KH&CN 

tiên tiến 

b. Tăng cường biên chế chuyên trách cho KH&CN cấp 

huyện. Sớm bố trí ít nhất 01 biên chế chuyên trách KH&CN cho tất 

cả các huyện, thị xã, thành phố. 

c. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các 

đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập. Tất cả các tổ chức KH&CN 

công lập thực hiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về nhân lực và kinh phí hoạt động; ưu tiên dành kinh phí đầu 

tư phát triển để đầu tư chiều sâu cho các tổ chức này. 

d. Tranh thủ các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài 

tỉnh. Tăng cường liên kết đội ngũ chuyên gia giỏi, cán bộ KH&CN 

đầu ngành trong cả nước để tập trung giải quyết những vấn đề 

KH&CN trọng điểm, liên ngành. Đẩy mạnh hợp tác trong nước, quốc 

tế về KH&CN. 

3.3.2. Tăng cƣờng cơ sở vật chất phục vụ cho công tác 

KH&CN 

a. Quy hoạch lại các tổ chức KH&CN bảo đảm hoạt động có 

hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu và định hướng nhiệm vụ phát 
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triển trong từng giai đoạn. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các tổ chức 

KH&CN công lập đến 2020, tầm nhìn 2030. 

b. Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống các trung tâm, trạm, 

trại nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN. Ưu tiên đầu tư 

chiều sâu trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, trung tâm kỹ thuật 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

c. Tiếp tục đầu tư nâng cấp các phòng thí nghiệm hiện có, đầu 

tư cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng đồng bộ, hiện đại. Trung tâm Kỹ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoàn thành việc xây dựng 

phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 

17025. Ưu tiên thành lập một số phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt 

tiêu chuẩn khu vực và quốc gia. 

d. Đến năm 2020, thành lập 02 khu nông nghiệp công nghệ cao 

tại thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ, thành lập 06 doanh 

nghiệp KH&CN,  04 trại thực nghiệm KH&CN cụm huyện. 

3.3.3. Tạo nguồn vốn phục vụ cho hoạt động KH&CN 

a. Bảo đảm tốc độ tăng tỷ lệ đầu tư cho KH&CN từ nguồn 

ngân sách nhà nước phải lớn hơn tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước. 

Đổi mới cơ bản chính sách đầu tư và cơ chế tài chính phù hợp với 

đặc thù của KH&CN. Tăng dần ngân sách sự nghiệp KH&CN để 

đảm bảo kinh phí cho nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH&CN. 

b. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư cho KH&CN từ Trung 

ương. Tăng đề tài nghiên cứu ứng dụng, tăng kinh phí, quy mô đề tài 

KH&CN, hàng năm tỉnh Đắk Lắk cần quan tâm đặt hàng với bộ, 

ngành Trung ương thực hiện một số dự án, đề tài KH&CN quốc gia. 

c. Đẩy mạnh đa dạng hoá các nguồn đầu tư ngoài ngân sách 

nhà nước cho KH&CN, nhất là các doanh nghiệp, đưa tổng mức đầu 
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tư của toàn xã hội cho KH&CN từ 0,7% GDP năm 2015 lên 1,5-

2%% vào năm 2020. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với các 

doanh nghiệp KH&CN, tạo điều kiện để các doanh nghiệp liên kết 

đầu tư nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển 

giao công nghệ. 

d. Phát huy vai trò, tính chất và mục đích hoạt động của quỹ 

phát triển KH&CN, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thúc đẩy các doanh nghiệp thành lập 

quỹ phát triển KH&CN. 

đ. Phấn đấu đưa tổng mức đầu tư của toàn xã hội cho KH&CN 

đạt 1,5% chi ngân sách địa phương vào năm 2020. 

3.3.4. Gia tăng số lƣợng đề tài đăng ký khoa học và công nghệ   

a. Đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng cơ chế đặc thù trong quản 

lý, sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo 

hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân 

chủ trì đề tài KH&CN. Xây dựng và mở rộng áp dụng cơ chế tài 

chính của quỹ phát triển KH&CN. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế đấu 

thầu thực hiện nhiệm vụ KH&CN và cơ chế khoán kinh phí đến sản 

phẩm KH&CN cuối cùng theo kết quả đầu ra. 

b. Tăng tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN dưới dạng các dự án ứng 

dụng, triển khai nhân rộng các kết quả nghiên cứu. Chủ động tìm 

kiếm, lựa chọn và chỉ ra các kết quả nghiên cứu đã được triển khai 

vào sản xuất và đời sống, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, qua đó, đề 

xuất đơn vị áp dụng triển khai mở rộng mô hình.   

3.3.5. Nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu, kết quả 

thực tế của đề tài mang lại 
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a. Tăng cường liên kết, liên doanh giữa cơ quan nghiên cứu, 

ứng dụng KH&CN với doanh nghiệp và người sản xuất trên cơ chế 

phân giao quyền, lợi ích và trách nhiệm trong quá trình nghiên cứu, 

ứng dụng, chuyển giao sản phẩm KH&CN đối với các bên liên quan. 

b. Dành ngân sách nhà nước thỏa đáng cho hoạt động chuyển 

giao ứng dụng tiến bộ KH&CN. Huy động doanh nghiệp tham gia 

đầu tư kinh phí nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào 

sản xuất.  

c. Nâng tỷ lệ kết quả đề tài KH&CN ứng dụng có hiệu quả vào 

sản xuất và đời sống. Ưu tiên thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa 

học thuộc nhóm lĩnh vực trọng điểm, có tính ứng dụng cao. Tăng tỷ 

lệ các đề tài nghiên cứu triển khai ứng dụng trong lĩnh khoa học kỹ 

thuật và công nghệ, nhanh chóng áp dụng tiến bộ KH&CN vào sản 

xuất. Phấn đấu nâng tỷ lệ kết quả các đề tài KH&CN ứng dụng có 

hiệu quả vào sản xuất đạt 75%.  

d. Thực hiện hình thức đặt hàng trong nghiên cứu khoa học, bên 

đề xuất đặt hàng phải có trách nhiệm triển khai ứng dụng kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống. 

đ. Tiếp tục coi doanh nghiệp là đối tượng trung tâm để tác 

động thúc đẩy sản xuất, thông qua các hoạt động: hỗ trợ đổi mới 

công nghệ, nghiên cứu khoa học để cải tiến công nghệ, sản xuất sản 

phẩm mới, xây dựng thương hiệu. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối 

với các doanh nghiệp KH&CN. 

e. Tăng tỷ lệ đề tài KH&CN có khả năng thương mại hóa kết quả. 

Tăng cường công tác bảo hộ tài sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân; hỗ 

trợ các tổ chức bảo hộ các loại nông sản đặc trưng theo phương thức 

nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý.  

g. Xã hội hóa hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản 

xuất và đời sống. Đẩy mạnh khuyến khích ứng dụng KH&CN ở các 



24 

 

trình độ khác nhau; mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tổ chức 

ứng dụng, nhất là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Hoạt động KH&CN với vai trò là nền tảng và động lực của sự 

phát triển kinh tế - xã hội đã bám sát thực tiễn, phục vụ có hiệu quả 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk.      

Tỉnh Đắk Lắk đã quan tâm phát triển nguồn nhân lực KH&CN, 

cán bộ làm công tác KH&CN có sự gia tăng hàng năm. 

Một số phòng thí nghiệm, trại thực nghiệm KH&CN được 

thành lập; cơ sở vật chất kỹ thuật của các tổ chức KH&CN ngày càng 

được đầu tư tương đối hiện đại và đồng bộ.  

Vốn đầu tư cho KH&CN có sự gia tăng hàng năm, đạt khoảng 

0,7% tổng chi ngân sách địa phương, trong đó nguồn ngân sách nhà 

nước chiếm khoảng 0,56%. Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh Đắk Lắk đã 

được thành lập.  

Số đề tài ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất và đời sống giai 

đoạn 2010-2014 đạt 70%, tăng 5% so với giai đoạn 5 năm trước.  

2. Kiến nghị 

Tiếp tục ưu tiên đầu tư cho tỉnh miền núi như Đắk Lắk vì đời 

sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.  

Tiếp tục có chính sách quan tâm đặc biệt đến phát triển 

KH&CN, coi đầu tư cho KH&CN là đầu tư phát triển, ưu tiên phát 

triển đội ngũ cán bộ KH&CN chất lượng cao. 

Xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ kinh phí 

KH&CN bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. 

 


