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Q U Y  H O Ạ C H  PH ÁT T R IỂN  K H O A  HỌC VÀ CÔNG N G HỆ  
TỈN H  CAO  BẰNG G IA I ĐOẠN 2011-2020

M Ở  ĐÀU

Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định phát triển khoa học và công nghệ 
(KH &CN ) cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là 
nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH), hiện đại hoá (HĐH) 
đất nước. M ặc dù nước ta còn nghèo, nhưng trong thời gian qua, với sự quan 
tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ 

KH&CN trong cả nước, tiềm lực KH&CN đâ được tăng cường, KH&CN đã 
có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội (K T-XH ), bảo 
đảm quốc phòng, an ninh.

Cao Bằng là tỉnh nằm ở phía Đông B ắc Việt Nam. Hai mặt Bắc và Đông 
Bắc giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), với đường biên giới dài 332 km. 
Phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang. Phía nam giáp tinh Bắc Kạn và 
Lạng Sơn. Theo chiều Bắc- Nam là 80 km, từ 23°07T2" - 22°2T 21" v ĩ bắc 
(tính từ xã Trọng Con huyện Thạch An đến xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm). 
Theo chiều Đông- Tây là 170 km, từ 105°16T5" - ÌOỔ^O^S" kinh đông (tính 
từ xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm đến xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang). Tỉnh 
Cao Bằng có diện tích đất tự nhiên 6 .707,8556 km2, là cao nguyên đá vôi xen 
lẫn núi đất, có độ cao trung bình trên 2 0 Om, vùng sát biên có độ cao từ 600- 
1.300m so với mặt nước biển. Núi non trùng điệp, rừng núi chiếm hơn 90%  
diện tích toàn tinh, hình thành nên 3 vùng rõ rệt: Miền đông có nhiều núi đá, 
miền tây núi đất xen núi đá, miền tây nam phần lớn là núi đất có nhiều rừng 
rậm. Cao Bằng là vùng đất có truyền thống cách mạng lâu đời, là nơi cội 
nguồn của cách mạng Việt Nam, là vùng đất có nhiều tài nguyên khoáng sản, 
có lợi thế về cửa khẩu với nước bạn Trung Quốc. Tuy nhiên, trình độ 
KH&CN của Cao Bằng hiện nay nhìn chung còn rất thấp so với mặt bằng 
chung của cả nước, năng lực tiếp thu, sáng tạo công nghệ còn hạn chế, chưa 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. KH&CN Cao Bằng 
đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngày càng xa, trước xu thế phát triển mạnh 
mẽ của KH &CN  trong nước và Thế giới.

Thách thức lớn nhất trong phát triển K T-X H  của Cao Bằng hiện nay là

sự yếu kém về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp của
Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng -  04/20ỉ  ỉ  m



Quy hoạch phát triển KH&CN Cao Bằng giai đoạn 20 l ĩ -2020

nền kinh tế, dẫn đến nguy cơ kéo dài tình trạng tụt hậu của tĩnh ta so với các 
tỉnh trong khu vực cũng như trên cả nước và khó có thể thực hiện được mục 
tiêu CNH, HĐH. Điều này đòi hỏi KH&CN phải góp phần quan trọng trong 
việc thúc đẩy sự phát triển K T-X H  của tỉnh nhà.

Trong những năm ^quaí được’sự quan tâm chi đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, 
ƯBND và sự giúp đỡ của Bộ Khoa học và Công nghệ, công tác xây dựng kế 
hoạch hàng năm, 5 năm đã được triển khai đều đặn và đã đạt được một số kết 
quả nhất định, tuy nhiên một số nhiệm vụ đặt ra chưa thực sự gắn với các mục 
tiêu phát ưiển kinh tế xã hội của tỉnh. Để KH&CN thực sự trở thành công cụ 
và là tiền đề cho công cuộc CNH, HĐH nhằm đạt được các mục tiêu phát 
triển K T-X H  tỉnh nhà và góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược đưa nước 
ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 {theo Nghị quyết Trung ương 2 
khoá VIII) thì một trong các nội dung chủ yếu của ngành KH&CN là phải đưa 
ra một chiến lược, quy hoạch cụ thể có các mốc giai đoạn từ thấp lên cao, 
thực sự phù hợp và gắn liền với chiến lược phát triển K T-XH  của tỉnh Cao 
Bằng.

Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng - 04/20ỉ ỉ  m
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C ác căn cứ  pháp lý xây dựng quy hoạch:

- Nghị định số 92/2006/N Đ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định 04/2008/N Đ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/N Đ-CP ngày 07/9/2006 
của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế-xã hội;

- Thông tư số 01/2007/TT-BK H  ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị đinh số 92/2006/NĐ-CP 
ngày 07/9/2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Thông tư 03/2008/TT-BK H  ngày 01/7/2008 của Bộ K ế hoạch và Đầu tư 
về việc hướng dẫn thực hiện một số điều cùa Nghị định số 04/2008/NĐ-CP 
ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 92/2006/N Đ -CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

- Căn cứ thông báo kết luận số 234 của B ộ  Chính trị;

- Quyết định số 282/2006/Q Đ -TTg ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã 
hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006-2020.

- Thông báo số 52-CTr/TƯ ngày 02/02/2010 của Tĩnh uỷ Cao Bằng về: 
Chương trình công tác năm 2010 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ khoá X V I, nhiệm kỳ 2006 -  2010;

- Quyết định số 34/QĐ-ƯBND, ngày 29 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt đề cương dự án: Quy hoạch phát triển Khoa học và Công 
nghệ tĩnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2020, định hướng đên năm 2030;

- Quyết định số 1203/QĐ-UBN D, ngày 11 tháng 01 năm 2010 của ƯBND 
tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2010;

- Vãn bản số 257/BC-Ư BN D  ngày 12 tháng 02 năm 2010 của ủ y  ban 

Nhân dân tỉnh về Kế hoạch phân công chuẩn bị các dự thảo chỉ thị, báo cáo, 
đề án, dự án báo cáo tại các kỳ họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2010;

Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng - 04/20ỉ ỉ
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PHẦN TH Ứ  I
ĐẶC Đ IỂM  T ự  NHIÊN - KINH T Ế  -XÃ  HỘI

I. H IỆN  TRẠN G  PH ÁT T R IẺN  KINH T Ế  -X Ã  HỘI CAO BANG

1. Đặc điểm tự  nhiên, kỉnh tế - xã hội Cao Bằng

Cao Bằng là tỉnh miền núi vùng cao biên giới thuộc khu vực Đông Bắc 
Việt Nam, với diện tích tự nhiên 6 .707 ,8556  km , chiếm 2,12%  diện tích của 
cả nước, Phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Tây -  Trung Quốc, với 
đường biên giới dài 332km, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Hà Giang và 
Tuyên Quang, phía Nam và Đông Nam giáp tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Cao Bằng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang đặc điểm 
của vùng lục địa núi cao và có những đặc trưng riêng so với các tỉnh miền núi 
khác thuộc vùng Đông Bắc. Trong đó có một vài tiểu vùng có đặc điểm khí 
hậu á nhiệt đới.

Theo niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng, dân số toàn tỉnh tính đến năm 
200 9  là 507 .6 4 7  người, mật độ dân số 76 người/km2, với tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên là 10,3%o. Trong đó, khu vực thành thị 86 .650  người (chiếm 17 %), khu 
vực nông thôn 4 2 0 .9 9 7  người (chiếm 83% ). Là tinh miền núi có nhiều dân 
tộc cùng cư trú như Tàỵ, Nùng, Dao, Mông, Kinh, Sán Chỉ, Lô L ô ... Mỗi dân 
tộc có lịch sử phát triên, ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán riêng biệt. 
Dân cư các dân tộc phân bố không đều trong vùng và sống xen kẽ nhau. Mức 
tăng trưởng dân sô thâp so với mức trung bình cả nước. Tỷ lệ đông bào các 
dân tộc ít người của Cao Bằng chiếm trên 95%  dân số toàn tỉnh, trình độ văn 
hóa, thu nhập, điều kiện sinh sống của đồng bào còn nhiều khó khăn, vì thế 
chất lượng dân số là rất thấp.

Cao Bằng có 13 đơn vị hành chính gồm: Thị xã Cao Bằng và các 
huyện: Hoà An, Hà Quảng, Thông Nông, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, 
Phục Hoà, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hạ Lang, Thạch An với 199 
xã, phường, thị trấn, trong đó đến hết năm 2010 còn 117 xã, phường, thị trấn 
thuộc diện đặc biệt khó khăn đang được hưởng các chế bộ chính sách của 
Chính phủ và các chương trình ưu tiên khác.

Bản đồ hành chfnh tinh Cao Bằng
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Giao thông vận tải: Thực tế Cao Bằng chỉ có 1 loại hình giao thông 
quan trọng là đường bộ với 2 .633,5  km, mật độ 25,5 km/100km2 và 
3,01km /1.000 dân, cao hom mức trung bình của cả nước. Trong đó, có đường 
Quốc lộ 3, 34, 4A  với tổng chiều dài 353 km. 15 tuyến tĩnh lộ với tổng chiều 
dài 550km. Đường đô thị 81,32km , đường giao thông nông thôn với tồng 
chiều dài 1.023km.

M ạng lưới điện: Nguồn điện cung cấp cho Cao Bằng chủ yếu từ lưới 
điện quốc gia Thái Nguyên -  B ắ c  Kạn -  Cao Bằng. Ngoài ra, còn có các trạm 
thuỷ điện nhỏ công suất từ 30Gkw-6.Ọ00kw/trạm. Đến hết năm 2010 còn 
10/199 xã, phường chưa cổ điện lưới đến trung tâm xã, hiện có 81% tỷ lệ hộ 
dân được sử dụng điện.

Cấp nước: Hiện nay toàn tỉnh mới có 83,5%  tỷ lệ dân cư nông thôn 
được sử dụng nước sạch với mức bình quân 80 1 ít/ người/ ngày.

Thuỷ lợi: Cao Bằng có 27 hồ chứa nước, 34 trạm bơm điện, 1.038 công 
trình phai, đập và kênh dẫn nước tưới tiêu. Toàn tỉnh có 1.500 km kênh dẫn 
nước, trong đó 700km kênh dẫn nước đã được xây dựng kiên cố.

B ư u  chính viễn thông: Tính đến hết năm 2010, 95%  tỷ lệ hộ gia đình 
đã được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, 73%  tỷ lệ hộ gia đình xem được Đài 
Truyền hình Việt Nam. 345.723 thuê bao điện thoại; 268 .282  thuê bao di động 
(đạt 88,5 máy/hộ); 6 .384 thuê bao internet.

T à i nguyên nước: Cao Bằng là tỉnh có nguồn thuỷ năng khá lớn, 
thuận lợi cho phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ. Đây là điều kiện thuận lợi để 
phát ưiển công nghiệp và điện khí ho á nông nghiệp nông thôn của tỉnh trong 
thời gian tới.

T ài nguyên đất
Theo số liệu Kiểm kê đất đai năm 2010, diện tích đất tự nhiên của Cao 

Bằng là 670.785,56  ha. Định hướng quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến nãm 
2020 với quan điểm đảm bảo ưu tiên đất đai cho sản xuất, đảm bảo an ninh 
lương thực, đồng thời phải ưu tiên đất cho xây dựng các khu công nghiệp, 
công nghệ cao, khai thác khoáng sản, các khu du lịch, các trạm thuỷ điện nhỏ 
và việc mở rộng các khu đô thị mới, để nhanh chóng thực hiện CNH, HĐH 
trên địa bàn tinh, nhóm đất chuyên dùng dự kiến sẽ tăng lên 27.096 ha, chiếm 
4,03% .

T à i nguyên rừng
Diện tích đất lâm nghiệp có rừng của Cao Bằng là 534.540,27 ha, 

chiếm 79,68 % diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Khả năng tái sinh rừng của Cao 
Bằng bình quân mỗi năm đều tăng, đến nay tỷ lệ che phủ rừng đã đạt trên 
52,0 %, phần lớn là rừng non mới tái sinh, rừng trồng chưa đến kỳ thu hoạch.
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Rừng ở Cao Bằng có nhiều loại gỗ quý hiếm như: Lim, Trai, Nghiến, Lát hoa, 
Đinh và một số loài đặc sản như: Dẻ Trùng Khánh, Trúc S à o ...

Động vật tự nhiên của Cao Bằng khá phong phú, đa dạng, như: Khỉ, 
voọc mũi hếch, sóc, chuột, nhím ... Đáng chú ý là một số loài động vật quý 
hiếm tuy với số lượng ít, nhưng vẫn còn tồn tại như các loài thú: hổ, gấu, sói 
đỏ, khỉ, sơn dương, hươu, nai, vẹt, khiếu... Đặc biệt, ở Cao Bằng còn có loài 
vượn Cao vít là loài quý hiếm hiện nay trên thế giới chỉ còn duy nhất ở Trùng 
Khánh, Cao Bằng, Việt Nam.

Thảm thực vật ở Cao Bằng khá phong phú, đa dạng, nhiều chủng loại. 
Bên cạnh các loài cây nhiệt đới, còn có các cây á nhiệt đới, ôn đới tồn tại và 
phát triển. Trong đó, rừng tự nhiên phổ biến ở Cao Bằng thuộc họ dẻ 
(fagaceac), họ xoan đào (betulaceac) và họ sến (spataceac), như: xoan đào, 
sau sau, thông, huỳnh đàn, dẻ, dổi...

Tài nguyên khoáng sản
Cao Bằng là một tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng 

cả về khoáng nội sinh và ngoại sinh. Theo số liệu của “Sổ mỏ và điểm quặng 
tỉnh Cao Bằng” thì hiện nay tỉnh có 142 mỏ và điểm quặng, trong đó có 
khoảng 114 mò và điểm khoáng sản thuộc nhóm kim loại, 03 mỏ và điểm 
khoáng sản thuộc nhóm nguyên liệu, số còn lại thuộc nhóm khác. Khoáng sản 
phong phú nhưng sự phân bố ừên địa bàn tĩnh không đều, tập trung chủ yếu ở 
các huyện Hoà An, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Trà Lĩnh.

Các khoáng sản kim loại gồm có: Thiếc khoảng 20 nghìn tấn, Quặng 
wolfram 3.000 tấn, quặng sắt khoảng 56,6 triệu tấn, quặng boxit khoảng 180 
triệu tấn, mangan khoảng 2,7 triệu tấn... Các khoáng sản khác như đồng, chì, 
kẽm, niken, antimon, urani, beri, pyrit, fluorit, photphorit,... Ngoài các loại 
khoáng sản trên, Cao Bằng còn có các loại khoáng sản phục vụ sản xuất vật 
liệu xây dựng như: đá xây dựnẸ, đá vôi, nguyên liệu sản xuất xi măng, 
nguyên liệu sét, cát, sỏi ... phân bố tập trung ở một số huyện, thị như Hoà An, 
Thị xã Cao Bằng, Quảng Uyên, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Trùng K hánh,...

Cao Bằng có gần như đầy đủ các loại khoáng sản, từ khoáng sản thường 
đến khoáng sản quý hiếm, được phân bố tập trung theo cấu trúc địa tầng. Đó 
là nguồn tài nguyên quý giá, là lợi thế của Cao Bằn£ trong quá trình phát triển 
KT-XH, nhât là ngành công nghiệp khai thác và chê biên khoáng sản. 2

2. Tổng quát tình hình phát triền K T -X H  giai đoạn 2006-2010
(1) Tổng sản phẩm nội (GDP): Kinh tế phát triển với nhịp độ tăng 

trưởng 11,5%/năm; năm 2010 GDP bình quân đầu người đạt 605 USD; Cơ 
cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - 
xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm giần tỷ trọng nông - lâm nghiệp 
(công nghiệp - xây dựng chiếm 20% ; Thương mại - dịch vụ chiếm 47,7% ; 
Nông - lâm nghiệp chiếm 32,3%  ), 17 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội
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Đảng bộ tỉnh lần X V I đề ra. Tạo được sự khởi sắc trong phát triển công 
nghiệp; Hình thành vùnẹ sản xuất hàng hóa tập trung, vùng nguyên liệu cho 
công nghiệp chế biến; Tôc độ tăng thu ngân sách đạt khá cao (20,2%  / năm).

(2) Sản xuất công nghiệp và tiễu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất 
công nghiệp đạt 17%/năm; tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế đạt 21% . 
Sô cơ sở sản xuât công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ 1.404 cơ sở năm 2006, 
tăng lên 1.675 cơ  sở năm 2010. Đã thu được 114 dự án với tổng vốn đăng ký 
trên 25 tỷ đồng và trên 41 triệu USD. Đến hết năm 2010, tổng số vốn đầu tư 
đã thực hiện là 3.078 tỷ đồng, đạt trên 22%  so với tổng số vốn đầu tư toàn xã 
hội. Thực hiện Chương ưình phát triển thuỷ điện và chế biến khoáng sản giai 
đoạn 2006 - 2010, sản xuất công nghiệp phát triển theo hướng chuyên từ khai 
thác nguyên liệu thô sang chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm. Một số cơ 
sở sản xuất công nghiệp được xây dựng trong giai đoạn trước tiếp tục được 
mở rộng, nâng cao năng lực sản xuất.

(3) Sản xuất nông, lâm nghiệp: Tốc độ tăng trưởng ngành nông - lâm 
nghiệp đạt 2,8% . Giá trị sản xuat nông nghiệp đạt 20 triệu đồng/ha. Tông sản 
lượng lương thực năm 2010 đạt 230 ngàn tấn, tăng bình quân 4.600 tấn/nãm, 
đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu 
kinh tế chiếm 33,2% . Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52% . Thực hiện Chương trình 
phát triển bò giai đoạn 2006 - 2010, tổng đạt 176.102 con, tốc độ tăng trưởng 
đạt 5,95 %/năm. Chương trình đã thay đổi dần phương thức chăn nuôi từ chăn 
nuôi thả tự nhiên sang kết hợp nuôi nhốt; nhân diện tích cực trồng cỏ và chế 
biến thức ăn từ các sản phẩm phụ của nông nghiệp để phát triển chăn nuôi.

Hệ thống thuỷ lợi tiếp tục được xây dựng, cải tạo, nâng cấp kiên cố với 
193 km mương thuỷ lợi, 12 hồ chứa nước, phục vụ cho 5.601 ha lúa vụ xuân, 
14.789 ha lúa vụ mùa. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 41 
dự án, cụm công trình, cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho nhân dân 
vùng nông thôn từ 62,1%  năm 2005, lên 83,2%  năm 2010. Công tác ổn định 
dân cư nông thôn được quan tâm, đời sống nhân dân trong vùng định cư ổn 
định.

(4) Thương mại, du lịch, dịch vụ: Hệ thống dịch vụ được mở rộng, lưu 
thông hàng hoá thuận lợi. Đã đầu tư xây dựng, nâng cấp 78 chợ ở các vùng, 
góp phần đưa tổng mức lưu chuyển hàng ho á bán lẻ xã hội tăng trưởng 
22,5%/nãm. Tỷ trọng thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 45,6% . 
Công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại được duy trì thường 
xuyên; các mặt hàng chính sách được phục vụ kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản 
xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Thực hiện Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu, đã đầu tư cho các 
cửa khẩu Tà Lùng, Trà lĩnh, Sóc Giang 325,368 tỷ đồng và các cửa khẩu khác 
109,371 tỷ đồng. Các cặp chợ biên giới phát triển, thủ tục hải quan có nhiều
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đổi mới, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động thương mại, xuất 
nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn năm 2010 đạt 
163,918 triệu U SD , tăng bình quân 27,5%/năm.

Cở sở hạ tầng dịch vụ, du lịch bước đầu được đầu tư; hoạt động xúc tiến 
quảng bá, phát triển du lịch, hợp tác du lịch quốc tế được đẩy mạnh. Thực 
hiện Chương trình phát triển các khu du lịch trọng điểm, một số dự án đã 
được hoàn thành, một số dự án được thực hiện. Quy hoạch tổng thể khu du 
lịch thác Bản Giốc đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt. Dự án khu di 
tích động Ngườm Ngao đã hoàn thành đưa vào sử dụng nãm 2006. Tỉnh đã 
phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Phja o ắ c  - Phja 
Đén theo tiêu chí đô thị loại 5 với quy mô 150 ha và các điểm du lịch sinh 
thái 190 ha. Dự án khu du lịch sinh thái hồ Thang Hen đã hoàn thành một số 
hạng mục phục vụ khách du lịch. Doanh thu từ du lịch tăng 17%/năm,

(5) Hoạt động tài chính, tín dụng: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 
đến năm 2010 đạt 500 tỷ đồng, tăng bình quân 20%/năm, riêng thu nội địa 
tăng bình quân 23%/nãm. Chi ngân sách địa phương đảm bảo, đúng tiến độ.

Hoạt động ngân hàng có nhiều đổi mới, huy động vốn nhàn rỗi trong dân 
cư tăng bình quân trên 20%/năm; tín dụng phát triển kinh té tăng bình quân 
trên 35%/nãm.

Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng 
cơ chế chính sách thu hút đầu tư được đẩy mạnh; quan hệ hợp tác giữa Cao 
Bằng và Quảng Tây (Trung Quốc) được mở rộng. Đã thu hút được 13 dự án 
có vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp, chế biến nông - lâm sản, 
dịch vụ, thương mại, trong đó 4 dự án đã đi vào sản xuất, 9 dự án thực hiện 
đầu tư.

(6) Quản ỉỷ tài nguyên, môỉ trường: Nguồn tài nguyên đất đai, khoáng 
sản đã được chú trọng quản lý và khai thác. Đã điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện giai đọan 2006 - 2010 và lập xong quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; hoàn thành việc 
xây dựng bản đồ đất của 5 huyện: Thông Nông, Nguyên Bình, Hạ Lanh, 
Thạch An, Bảo Lạc. Tiến hành lập xong Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 
dụng khoáng sản giai đoạn 2005 - 2010, có xem xét đến năm 2020. Công tác 
tuyên truyền về Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường từng bước được 
quan tâm.

(7) Lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ  bản: Quy hoạch tổng thể phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh 13 huyện, thị đến năm 2020, quy hoạch đô thị, ngành, 
khu kỉnh tế cửa khẩu, khu du lịch, cụm công nghiệp đã được phê duyệt và 
đang từng bước thực hiện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.000 tỷ đồng, 
gấp 3,5 lần giai đoạn 2000 - 2005.

Hoàn thành đưa vào khai thác các tuyến đường quốc lộ quan trọng với 
chiều dài trên 350 km và 7 tuyến đường tinh với chiều dài trên 185 km. Mờ
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mới, cải tạo, nâng cấp, nhựa hoá mặt đường huyện được 168 km; đường xã, 
xóm được 340 km; xây dựng 30 cầu treo dân sinh, 55 cầu bê tông cốt thép; 
các địa phương làm đường dân sinh được 122,7 km.

(8) Hoạt động của các thành phần kinh tế: Tỉnh đã tạo điều kiện cho 
các thành phần kinh tế phát triển. Đã chuyển đồi 4 doanh nghiệp nhà nước 
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thực hiện cồ phần hoá 17 
doanh nghiệp nhà nước năm giữ trên 50%  vốn điều lệ. Sau khi chuyển đồi sản 
xuất, kinh doanh của các công ty cổ phần có hiệu quả, doanh thu hàng nãm 
tăng bình quân 39 ,5%  nộp ngân sách nhà nước tăng 22,44% , đời sống người 
lao động từng bước được ôn định. Kinh tê tư nhân phát triển mạnh, năm 2005 
có 261 doanh nghiệp, đến năm 2010 có 701 doanh nghiệp. Ở khu vực kinh tế 
tập thể, năm 2005 có 90 hợp tác xã, 20 trang trại, đến 2010 có 304 hợp tác xã, 
138 trang trại. Các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp đã tạo thêm nhiều 
việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

(9) Các lĩnh vực văn hoả - xã hội

Các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội tiếp tục có bước 
chuyển biến tiến bộ. Trình độ dân trí được nâng lên, điều kiện chăm sóc sức 
khòe được tốt hơn; Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân từng 
bước được cải thiện và nâng cao.

Hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố, phát triển, chất lượng giáo 
dục từng bước được nâng lên. Thành lập mới được 81 trường học, cơ sở vật 
chất, thiết bị dạỵ học tiếp tục được đầu tư với số phòng kiên cố chiếm 59% , 
bàn kiên cố chiếm 31,3%  (tăng 18,68%  so với năm 2005; nhiều trường trung 
học phổ thông và một số trường trung học cơ sở được đầu tư thiết bị công 
nghệ tin học, kết nối Internet phục vụ công tác quản lý, dạy và học.. 100%  xã, 
phường, thị trấn có trường tiểu học, lớp hoặc trường mầm non, trung tâm học 
tập cộng đồng; 86%  xã, phường, thị trấn có trường trung học cơ sở; 100% 
huyện, thị có trung tâm giáo dục thường xuyên. Tỷ lệ huy động học sinh đi 
học đúng độ tuổi đạt khá: Mầu giáo đạt 74% ; tiểu học đạt 97% ; trung học cơ 
sờ đạt 79% , đảm bảo được tiêu chí phổ cập. Công tác xã hội hoá giáo dục tiếp 
tục được đẩy mạnh.

Tháng 12/2008, Cao Bằng được Bộ Giáo dục - Đào tạo công nhận đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Đến năm 2010 có 140/199 xã đạt 
chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuồi; các trường học đàm bảo đủ 
phòng học, chỗ ngồi học cho học sinh. Sô lượng giáo viên ở các bậc học cơ 
bản đã đủ theo quy định. Tỷ lệ đạt chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên các 
cấp học: Mần non 95% ; tiểu học 98,9% ; trung học phằ thông 99% . Năm 
2006, toàn tỉnh có 4 trường đạt chuẩn quốc gia, đến năm 2010 cỏ 20 trường 
đạt chuẩn quốc gia.

Đội ngũ cán bộ y tế tăng cả về số lượng, chất lượng, đạt 7 bác sỹ/vạn
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dân, 60%  số xã có bác sỹ. Đến năm 2010 có 199/199 xã^ phường, thị trấn có 
trạm y tế xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Chất lượng khám chữa 
bệnh từng bước được nâng lên. 16/16 bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và 196/199 
trạm y tế xã, phường, thị trấn được đầu tư, cải tạo nâng cấp.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế thực hiện có hiệu quả, năm 
2005  tỷ lệ tử vong ở trẻ em trước 1 tuổi là 28°/oo> năm 201 0  giảm xuống 
24°/oo tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng từ 28 ,5%  giảm xuống còn 
dưới 23% . Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động về công tác dân số-kế hoạch 
hoá gia đình trên địa bàn. Năm 2005  tỷ suất sinh là 18,62°/oo> năm 2010  giảm 
xuống 17,6°/oo (giảm 0,2°/oo năm). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2005  là 
1,05% , đến năm 2 0 1 0  giảm xuống 1,03% .

Đã có 179/199 xã, phường có điện lưới quốc gia với 84% số hộ được sử 
dụng điện. Hạ tầng dịch vụ bưu chính, viễn thông từng bước được đầu tư xây 
dựng, tỷ lệ máy điện thoại đạt 85 máy/100 dân xã được phủ sóng điện thoại di 
động. Đến năm 2010 có 90%  số hộ dân được xem truyền hình, 95%  số hộ dân 
được nghe Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Cao Bằng phát hành đến 100% chi 
bộ, thôn xóm. Các phương tiện thông tin - truyền thông đáp ứng kịp thời nhu 
cầu thông tin liên lạc trong đời sống xã hội, góp phần tích cực vào việc nâng 
cao dân trí và đời sông văn hoá, tinh thân cho nhân dân.

Chương trình xây dựng Thị xã Cao Bằng năm 2010 đã được thực hiện 
đạt 46/48 tiêu chí. Theo tiêu chuẩn Nghị định số: 42/CP của Chính phủ và 
Thông tư sổ: 34/2009/TT-BX D  của Bộ xây dựng, Thị xã Cao Bằng đã đạt đô 
thị loại III.

Các hoạt động vàn hoá, thể thao được quan tâm đầu tư, phong trào văn 
hoá, văn nghệ quần chúng có bước phát triển mới. Đã tăng thêm 50 xóm, xã 
có nhà văn hoá, 85%  cơ quan, 45%  số làng xóm, khu phố, 73%  gia đình đạt 
tiêu chuẩn vãn hoá. Đã sưu tàm được 6.000 hiện vật, tài liệu gốc có giá trị; 
thực hiện một số dự án bảo tổn và phát huy văn hoá truyền thống đặc sắc, 
phát triển du lịch bền vững gắn với giảm nghèo, khôi phục và nâng cao một 
số lễ hội. Trường năng khiếu Nghệ thuật và Thể thao đã được thành lập và đi 
vào hoạt động. Điều tra, khảo sát, thống kê được 226 điểm di tích, danh lam 
thắng cảnh; trùng tu, tôn tạo 16 di tích lịch sử, văn hoá.

Công tác giảm nghèo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội được 
quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Qua các chương trình mục tiêu quốc gia, đã 
đầu tư xây dựng 670 công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; hỗ trợ 79,364 
lượt hộ nghẻo giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, công cụ phục vụ sản xuất; hỗ 
trợ hộ nghèo làm 14.433 nhà ở, 433 công trình nước sạch. Sau 1 năm thực 
hiện Nghỉ quyết 30a/ CP tại 5 huyện: Hà QuảnẸ, Thông Nông, Hạ Lang, Bảo 
Lạc, Bảo Lâm thuộc diện 62 huyện nghèo nhất cả nước, đã khởi công xây 
dựng 207 công trình. Đen hết năm 2010, toàn tỉnh giảm được 22.807 hộ 
nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 23,96% . Đã giải quyết việc làm hơn
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46.000 lao động, trong đó xuất khẩu được 5.100 lào động; đào tạo nghề trình 
độ trung cấp được 3.430 người, trình độ sơ cấp và dạy nghề thường xuyên 
được 18.806 người. Các chê độ chính sách đối với thương binh, gia đình liệt 
sỹ, người có công, đối tượng chính sách được thực hiện tốt. Các hoạt động 
đên ơn đáp nghĩa được đây mạnh; công tác bảo trợ xã hội được duy trì thường 
xuyên; công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tổ chức thực hiện tốt, 
đảm bảo quyền lợi của các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách cũng 
như quyên và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động.

(10) Lĩnh vực Quốc phòng- An ninh, Đỗi ngoại - biên giới

Quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững, đảm bảo an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Hoàn thành công tác phân 
giới, cắm mốc đúng tiến độ; Quan hệ đối ngoại được tăng cường và mở rộng, 
tạo môi trường thận lợi cho phát triển kinh tê - xã hội.

Bảng 1. M ột số chỉ tiêu phát triển K T -X H  của tỉnh giai đoạn 2005-2009

Nguôn: Niên giám thông kê năm 2009+BCKT-XH2ỒỈ0

-.
2010

6707,86

605
USD

11,6%

100,00

475

4.424

Chỉ tiêu Đơn v ị  
tính 2005 2006 2007 2008 2009

Tổng diện 
tích tự 
nhiên

K m 2 6719,56 6724,62 6724,62 6724,62 6707,86

Dân số Người 501.625 503.130 504.638 506.140 507.647

GDP Tỷ đồng 
(CĐ 1994) 1757,015 1950,331 2194,122 2417,824 2658,026

GDP bình 
quân đầu 
người

Triệu đồng/ 
người (giá 

hh)
4,88 5,63 6,84 8,37 9,34

Tốc độ tăng 
GDP % (giá CĐ) 10,63 11,00 12,50 10,20 9,93

Cơ cấu 
GDP % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

- NLN&TS % 39,73 36,51 36,13 36,59 35,37
- CNXD % 18,49 25,73 21,94 24,90 23,54
- DV % 41,78 37,76 41,93 38,51 41,09
Giá trị xuẩt 
khẩu Triệu USD 8,382 12,105 8,053 13,068 3,803

GT SXCN Tỷ đồng 
(CĐ1994) 329,237 398,133 444,216 471,189 397,239

Tổng vốn 
đầu tư

Tỷ đồng 
(giá thực 

tế)
1437,477 1613,220 1913,989 2288,586 3486,357
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3. Tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kình tế tỉnh Cao Đằng 
Tons sản phẩm quốc nội (GDP)______________________________________

2005 2006

Tốc độ tăng GDP {%)
GDP bính quân đầu người (tr. VND)

2007 2008 2009

2005 2006 2007 2008 2009

■ GDP binh quân đẩu 
người (tr. VND) 4,88 5,63 6,84 8,37 9,34

■Tốc độ tăng GDP (%) 10,63 11 12,5 10,2 9,93

1 1

o p

ị

• i

s 1 !  ! 1 1
£  i

2 0 0 5 2006 2 0 0 7 2008 2009

Ị ÉNLN&TS ị%) 39 ,7 3 36 ,51 36 ,13 36 ,5 9 35 ,37

1 1 CNXD (%) Ị 18 ,49 25 ,7 3 21 ,9 4 24,9 2 3 ,5 4

1 ■  DV{%) Ị 41 ,7 8 37 ,76 41 ,93 38 ,51 41 ,0 9
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X Ẵ3 .ĩ. Phát triền sản xuat nông lâm nghiệpy thủy sản

2.500.000 

2.000.000

1.500.000 

1.000.000

500.000

0

... m' 1 1 . 1 1 1
■ I I  1 1

Năm 1  Nám 
2005 1 2006

Năm r Năm
2007 2008

Nàm
2009

Ị ■Thủy sán 7.S63 1 8.356 10.887 14.601 16.121
■  Lâm nghiệp 140.402 ỉ 141.487 215.360 230.190 240.216

Ị ■  Nông nghiệp 1.061.848 Ị 1.248 105 1.552.115 1 1.979.384 2.187.525

+  Nông nghiệp:

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2005-2009 tăng 
trưởng trung bình đạt 2 ,14%  năm, trong đó trồng trọt tăng trung bình 3,81% , 
chăn nuôi giảm trung bình 2,29%  và dịch vụ nông nghiệp tăng 7,69% .

2 .5 0 0 .0 0 0  

2 .000.000

1 .5 0 0 .0 0 0  

1.000.000
5 0 0 .0 0 0

—

, I I
k .  k .  k  1 1

u
N ă m
2 0 0 5

N ăm  1 
2 0 0 6

N ắm
2 0 0 7

N ăm
2 0 0 8

Năm
2 0 0 9

■  Tổng  G T S X  (tr .đ  g iả  hh) 1 .0 6 1 .8 4 8 1 .2 48 .10S 1 .5 5 2 .1 1 5 1 .97 9 .3 8 4 2 .187 .525
M Trồng trọt 7 7 0 .6 9 7 8 6 9 .0 7 9 1 .0 8 1 .5 6 9 1 .37 1 .3 3 0 1.451 .206

■  C h án  nuôi 2 8 3 ,8 3 2 3 6 9 .5 5 3 4 5 4 ,0 8 0 5 8 7 .3 8 7 706,618
■  Dịch vụ NN 7.319 9 .473 16 .4 6 6 20 .6 6 7 29.701

Nguồn: Niên giảm thống kê Cao Bằng năm 2009

Cơ Cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2005-2009 
biến động theo hướng ừồng trọt tăng lên, chăn nuôi giảm (do trâu bò bị chết 
rét nhiều), dịch vụ nông nghiệp có tăng nhưng rất ít. So với năm 2005, cơ cấu 
giá trị sản xuất chăn nuôi nãm 2009 tăng 5,6% , trong khi trồng trọt giảm 
6,2% , dịch vụ nông nghiệp tăng từ 0,69%  lên 1,36%.
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80

Năm 2005 Năm 2006 Nãm 2007 Năm 2008 Năm 2009
m  ‘ Trồng trọt 72,58 69,63 69,68 69,28 66,34
■  -C hăn nuôi 26,73 29,26 29,26 20,68 32,3
»-DịchvựNN 0,69 0,76 1,06 1,04 1,36

+ về phát triển sản xuất ngành lâm nghiệp

Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp tinh giai đoạn 2005-2009 tăng trưởng 
trung binh đạt thâp, nhịp độ tăng không đều khi tăng, khi giảm. Giá trị sản 
xuất hoạt động trồng và nuôi rừng, khai thác gỗ và lâm sản tăng, tuy nhịp tăng 
giảm có thất thường. Cơ cấu ậ á  trị sản xuất ngành lâm nghiệp giai đoạn 
2005-2009 biến động không nhieu.

250.000
200.000

150.000
100.000 

50.000

Nãm
2 0 0 5

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2 0 0 9

*T ẻ n g  G TSX (tr.đèng gíả 
hh) 140.402 141.487 215.360 230.190 240.216

■ Tròng và nuôỉ rừng 8.940 6.867 10.100 10.070 : 11.807
m Khai thác gỗ vả [âm sản 109.440 110.486 181.712 195.673 204.841
M Djch vụ LN và LN khác 22.022 24.134 23.548 24.447 23.568

Nguồn: Niên giám thống kê Cao Bằng năm 2009

- về phát triển sản xuất ngành thủy sản

Sản xuất thủy sản không phải là thế mạnh của tỉnh, tuy nhiên với điều 
kiện tự nhién là hệ thống sông ngòi, ao đầm, ruộng trũng, ngành thủy sản 
cũng đóng góp một phần đáng kể vào két quả của nền kinh tế nói chung và 
lĩnh vực nông, lâm, thủy sản nói riêng.

3.2. Phát triển công nghiệp

Tính đến thán£ 31/12/ 2009 số các cơ sở sản xuất CN-TTCN của tỉnh là 
1.531 cơ sở sản xuất, với 10.413 lao động, trong đó, khu vực kinh tế trong
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nước 1530 cơ sở, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 01 cơ sở. So với 
năm 2005, số cơ  sở sản xuất công nghiệp đã tăng lên 12,7% , bình quân giai 
đoạn 2005-2009 , tốc độ tăng bình quân khoảng 7,6% / năm. Cơ sở sản xuất tập 
thể và tư nhân cũng tăng lên đáng kể.

1.600
1.400
1.200
1.000

800
600
400
200

0
2005 2006 2007 2008 2009

■ Tổng SỐ: 1.343 1.404 1.554 1.555 1.531
■ DNNNTW quán lý 2 2 2 3 3
■  DNNN ĐP quản iỷ 6 7 7 5 4
■ Tập thẽ 28 33 81 113 117
■ CSSXcá thế 1.274 1.324 1.410 1.371 1.338
■ T ư n h â n 18 23 33 39 40
m  Công ty  TIMHH 15 15 21 23 28
■  DNcò vổn NN 1 1

Nguôn: Niên giảm Thống kê tinh Cao Bang năm 2009

Nhìn chung, các cơ sở sản xuất CN-TTCN của tỉnh đều có quy mô 
vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất tập thể và tư nhân chủ yếu là cơ sở tiểu thủ 
công nghiệp nhỏ. Năm 2008, vốn bình quân của một cơ sở sản xuất (chưa tính 
đối với các cơ sở cá thể) chỉ đạt 7,8 tỷ đồng, mặc dù con số này đã tăng lên 
đáng kể so với nãm 2005. Đối với các H TX, mức vốn bình quân rất thấp (chi 
trên dưới 1 tỵ đồng), làm hạn chế khả năng đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, 
nâng cao chât lượng sản phẩm.

Tổng số lao động làm việc trong ngành công nghiệp toàn tỉnh tính đến 
năm 2009 là 9 .812 người, trong đó: Công nghiệp khai thác mỏ: 3.726 người, 
chiếm 38 ,0% ; Công nghiệp chế biến: 4 .834 người, chiếm 49,3% ; Công nghiệp 
sản xuất, phân phối điện, khí đốt và nước: 1.252 người, chiếm 12,7%.

Nhìn chung trình độ công nghệ ở các doanh nghiệp công nghiệp của 
tỉnh Cao Bằng còn ở mức thấp, trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất còn 
lạc hậu, trình độ cơ giới hoá, tự động hoá thâp. Ngoại trừ một vài cơ sở sản 
xuất mới được đầu tư như Nhà máy luyện than cốc, sản xuất sắt xốp, khu liên 
hợp gang thép..., còn lại chủ yếu là lao động thủ công. Một trong những 
nguyên nhân dẫn đến trình độ công nghệ thấp và chậm được đổi mới là kinh 
phí chi cho hoạt động đổi mới KHCN ở doanh nghiệp hàng năm rất thấp. 
Theo số liệu tổng hợp giai đoạn 2005 -2010, năm 2006 chi cho đổi mới 
KHCN ở doanh nghiệp là 500 ưiệu đồng, năm 2007 chỉ có 107 triệu đồng và 
năm 2008 là 500 triệu đồng. Tình hình đó làm cho chi phí vật chất lớn, tiêu 
hao năng lượng nhiều, giá thành sản phẩm cao làm hạn chế khả năng cạnh 
tranh ừên thị trường. Những khó khăn lớn hiện nay đôi với các cơ sở sản xuât 
công nghiệp là do công nghệ còn yếu kém, chưa hợp lý, thiếu vốn, thiếu
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nguyên liệu tập trung, không có nguồn nhân lực có trình độ cao, đội ngũ cán 
bộ khoa học thiếu và yếu...

soo.ooo
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*  cỏng nghiệp chế biến

■ Sản x u ấ t p hâ n  phố i
điện, khí, nư<ỹc

Nguồn: Niên giảm thống kê tinh Cao Bằng nãm 2009

Việc sản xuất không ổn định của ngành công nghiệp giai đoạn 2005- 
2009, nguyên nhân do sự sụt giảm của ngành công nghiệp khai thác vì sự tác 
động của thị trường Trung Quốc cũng như những thay đồi trong cơ chế và 
chính sách xuất khẩu khoáng sản thô.

3.3. Phát triển ngành xây dựng

Ngành Xây dựng chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Cao Bằng hiện nay và những năm tiếp theo. Năm 2009, giá trị 
sản xuất của ngành xây dựng đạt 1.688.167 triệu đồng, tăng 34,1%  so với 
năm 2007.

Trong cơ cấu sản phẩm của tỉnh, ngành xây dựng có tỷ trọng ngày càng 
cao, từ 7,9 % năm 2001 đã tăng lên 15,2 % năm 2008. Trong khi tỷ trọng của 
ngành công nghiệp trong nền kinh tế hầu như không thay đổi (xoay quanh con số 
8,0% -8,5% ) thì sự tăng lên của ngành xây dựng đã làm cho tỷ trọng của ngành
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CN -X D  đã tăng từ 15,3% năm 2001 lên 23,1 % năm 2008, thể hiện xu thế 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
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3.4. Phát triển thương mại, dịch vụ và kỉnh tế đổi ngoại

Tốc độ tăng trưởng GDP của ngành dịch vụ giai đoạn 2006-2010 bình quân 
trên 17%; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu, tăng tỷ trọng dịch vụ trong GDP năm 2010 
lên 47%.

Với lợi thế là tinh biên giới có cửa khẩu, tiềm năng khoáng sản khá 
phong phú, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trong giai đoạn qua đã có 
bước phát triển và tăng trưởng khá. Chính vì vậy, hoạt động xuất nhập khẩu 
đã bước đầu góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh.
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3 .5 . về thực hiện một số mục tiêu xẵ hội

Bảng9. Một số chỉ tiêu về điều kiện sống của người dân giai đoạn 2006 -  2009

2006 2008 2009*
rwi X Ẩ 1 A 1 ATong so hộ dân cư 105211 106980 107100
số hộ nghèo {Hộ) 50312 33853 30583

Tỷ lệ hộ nghèo (%) 47.82 31.25 28.25

Giai đoạn 2006 
2008

S ố  h ộ  n g h èo  cần  h ễ  trợ n h à  ở  (Hộ) 11262 3425

Số hộ nghèo đưọrc hỗ trợ nhà ờ  {Hộ) 11262 3425

GDP/đầu người (triệu đồng/người/năm) 5.63 8.37 9.34

Số xã có đường ô tô đến trung tâm Trừ xã mới thành lập

Số xã có điện {X ã) 170

Tỷ lệ xã có điện (%) 85.05%

Tỷ lê hộ dân đươc dùng nước sinh hoat họp vê sinh 
(%) 76.00%

SỐ hộ được cứu trợ đột xuất {Hộ) 41517 16000

Số nhân khẩu được cứu trợ đột xuất {người) 170359 68789

Kinh p h ỉ  (Tr. đồng) Ỉ479Ỉ 8008

Số xã đã phủ sóng truyền hình {xã) 120 139 139

Tỷ lệ xã đã phủ sóng phát thanh/truyền hỉnh (%) 60,3 69,8 69,8

Tổng số thuê bao điện thoại 60555 232136 345723

- Di động 33292 177431 268282

- Số thuê bao Internet 606 3942 6384

Giai đoạn 2006 
2008

C ác đ ỗ i tượng cần hư ởn g  TG X H TX  (  người) 14337 7550

Các đối tượng được hưởng TGXHTX {người) 12992 7300

NCT {người) 5779 3200

NTT {người) 5099 2700

TECH CĐBKK {người) 2114 1400

Tồng kinh phí (Tr. đồng) 16467 13392
Nguõn: Niên giám thông kê tỉnh Cao Băng 2008. * 2009 Dự báo
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III. ĐÁNH GIÁ HIỆN  TRẠNG PH ÁT T R IỂ N  KH & CN  GIAI 
ĐOẠN 2006-2010

1. T ác động của KH & CN  trong phát triển K T -X H  của tỉnh
1.1. Tinh hình thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu  - triển khai, ứng  

dụng K H C N phục vụ sản xuất và đời sống:

- Tronq lĩnh  vực k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  nhân  v ăn : Đã gắn với mục tiêu phát 
triển kinh tế và tập trung giải quyết các vấn đề về xã hội đang tồn tại của địa 
phương. Bức tranh tổng thể về các lĩnh vực kinh tế - xã hội trong tỉnh, từnạ 
huyện và từng xã cơ bản đã được làm rõ. Việc nghiên cứu giải quyết vấn đê 
dân tộc thiểu số ít người, nghiên cứu từng vùng miền trong tinh đã được đặc 
biệt quan tâm. Khoa học xã hội và nhân văn đã cung cấp luận cứ quan trọng 
trong việc xây dựng các Đề án phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, định canh định cư của vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người, chính 
sách giáo dục đối với dân tộc thiểu số ít người, chính sách phát triển và gìn 
giữ truyền thống văn hoá dân tộc.

Nghiên cứu về lịch sử đã có những đóng góp quan trọng, cùng với công 
tác nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề về lịch sử Cao Bằng qua các thời kỳ, 
đã xác định được ngày thành lập tỉnh Cao Bằng, là cơ sở cho tĩnh tổ chức Lễ 
kỷ niệm 510 năm thành lập tỉnh Cao Bằng trong nãm 2009. Việc giáo dục tư 
tưởng cách mạng, khơi dậy truyền thống cách mạng của tỉnh đã đạt được 
bước tiến mới, các công trình nghiên cứu nhân vật cách mạng tiêu biểu gắn 
với tỉnh Cao Bằng và các nhân vật cách mạng của tỉnh đã được từng bước 
được bổ sung rõ nét thêm.

Công tác nghiên cứu trong ỵ dược cũng được quan tâm tiến hành, đặc biệt 
là đôi với các bài thuôc y học cô truyên sử dụng cây thuôc địa phương.

- L ĩn h  vự c c ô n g  n g h iệp , c ô n g  n g h ệ  thôn g  tin, x ây  dự n g , thuỷ lợ i: Các 
nhiệm vụ được tập trung vào giải quyết vấn đề bức xúc của cuộc sống dân cư. 
Việc cơ giới hoá trong nông nghiệp nâng cao năng suất lao động đang từng 
bước ưiển khai áp dụng, thực hiện thí điểm ở cho một số cây trồng thuộc 
vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng hoá như cây mía, đỗ tương, thuốc 
lá... từng bước thực hiện CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Công nghệ 
thông tin đã được ứng dụng trong tác nghiệp của các sở, ngành, huyện t h ị ...

Từ năm 2005 đến nay, hoạt động KH&CN tập trưng vào nghiên cứu ứng 
dụng đổi mới công nghệ chế biến để đưa ra các sản phẩm mới có thế mạnh 
của tỉnh, vì vậy 70%  các đề tài, dự án đã thực hiện hỗ trợ các đơn vị sản xuất 
kinh doanh ứng dụng tiến bộ KH&CN tạo ra các sản phẩm đặc sản có giá trị 
kinh tế cao, khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, giải quyết 
việc làm cho nhiều lao động của tĩnh.

Ngoài việc giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức, KH&CN Cao Bằng 
đã và đang thực hiện các nhiệm vụ điều tra khảo sát nhằm phát hiện, khai
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thác, sử dụng tiềm năng thế mạnh của tỉnh như nghiên cứu chuyển dịch cơ 
câu kinh tê của tỉnh, từng vùng, từng huyện. Cống tác nghiên cứu địa chất 
ưên địa bàn tỉnh đã xác định được các vùng có nguy cơ xảy ra tai biến, trượt 
lở, lũ quét... đưa ra các giải phấỊ) phòng tránh, £Óp phần quan trọng cho xây 
dựng Đê án định canh định cư, ôn định sản xuẫt và đời sổng; Điều tra khảo 
sát nhăm đưa ra các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 
khoáng sản.

- Lĩnh vực nông lâm nghiệp: Phát triền kinh tế nông nghiệp và nông thôn 
có một vị trí rất quan trọng đối với Cao Bằng nơi có trên 80% diện tích đồi, 
núi và hơn 76% dân làm nông nghiệp, chính vỉ vậy kế hoạch KH&CN giai 
đoạn 2005-2009 đã tập trung cho nghiên cứu, khảo nghiệm ừong lĩnh vực sản 
xuất nông lâm nghiệp, áp dụng rộng rãi các giống cây trồng, vật nuôi có năng 
suất chất lượng cao vào sản xuất.

1.2. D ự án Nông thôn - Miền nủỉĩ

Triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình “ Xây dựng mô hình 
ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nônậ 
thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến 2010” theo tinh thần Quyết định sổ 
122/QĐ-TTG, ngày 05/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ, được Sở Khoa học 
và Công nghệ triển khai khâu nối đến các cơ sở, đặc biệt là cơ sở sản xuất 
kinh doanh. Xây dựng dự án trình ƯBND tinh đề xuất các nhiệm vụ thuộc 
Chương trình nông thôn miền núi đo ngân sách sự nghiệp khoa học Trung 
ương hỗ trợ thực hiện 08 dự án tập trung cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, 
tạo bước đột phá mới trong đổi mới công nghệ, đưa ra sản phẩm hàng hoá 
mới trên cơ sở tận dụng, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Nét nổi bật trong nghiên cứu triển khai, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào 
sản xuất ở giai đoạn này là triển khai đề tài, dự án KH &CN  bước đầu đã gắn 
với việc phát ưiển sản xuất của doanh nghiệp và hợp tác xã, vì vậy đã góp 
phần xã hội hoá công tác KH&CN và nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN 
ở địa phương. Những kết quả đạt được trong giai đoạn 2005 - 2009 đã góp 
phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và làm cơ sở khoa học cho 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo những năm tới.

1.3. Tham m ưu xây dựng các văn bản pháp luật của địa phương về 
KH& CN

Để nâng cao hiệu quả quản lý về khoa học và công nghệ, khuyến khích 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất theo tinh thần Nghị quyết 
TW 2 Khoá VIII và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ Cao Bằng, thời gian 
qua, với sự tham mưu đề xuất của Sở KH&CN tỉnh đã ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật, các chính sách khuyến khích phát triển KH&CN.
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TT Tên văn bản Ký hiệu Thời gian 
ban hành

1
Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy 
định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và công 
nghệ ưên địa bàn tỉnh Cao Bằng

19/5/2008

2
Quyết định cùa ƯBND tỉnh Ban hành Quy 
định đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN 29/5/2009

3

Nghị quyết của HĐND tinh Ban hành Chính 
sách hỗ trợ đầu tư đồi mới công nghệ, nâng 
cao năn^ suất chất lượng sản phẩm và xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp cho các 
Doanh nghiệp ừên địa bàn tỉnh Cao Bằng

09/2009/NQ-
HĐND 17/7/2009

4

Quyết định của UBND tỉnh về ban hành 
Quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, 
cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa 
học công nghệ cấp tỉnh

03/12/2009

5

Quyết định của ƯBND tinh về ban hành 
Chính sách hỗ ừợ đầu tư đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và 
xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các 
Doanh nghiệp trên địa bàn tình Cao Bằng

418/2010/QĐ-
UBND 24/03/2010

2. Công tác quản lý các lĩnh vực KH & CN  của tỉnh
2.1. Công tác quản lý công nghệ, sở hữu  trí tuệ, an toàn bức xạ

Quản lý Nhà nước về công nghệ được triển khai khá tốt, đóng góp đáng 
kể cho sự phát triển chung của tỉnh và đang tiếp tục tập trung vào nghiên cứu 
đánh giá trình độ công nghệ và vận dụng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ để hoàn thiện và tạo ra các sản phẩm mới có thế 
mạnh của tỉnh.

Công tác sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập được quan tâm chú 
trọng, góp phần tháo gỡ những vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà quản lý 
trong việc bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công 
nghiệp; Hướng dẫn về thủ tục đăng ký xác lập quyền cho 57 nhãn hiệu hàng 
hoá. Phối hợp với ƯBND huyện Trùng Khánh thực hiện Chương trình hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp thông qua Dự án “Xây dựng chỉ dẫn 
địa lý Trùng Khánh cho sản phẩm hạt dẻ cùa huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 
Bằng”; Điều ưa, đánh giá vễ sản phẩm và vùng địa danh gắn liền với sản 
phẩm. Đánh giá tình trạng, khả năng đáp ứng tiêu chuân bảo hộ, nhu câu và 
sự cần thiết đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản của địa 
phương. Trên cơ sở đó đề xuất hình thức đăng ký bảo hộ cũng như áp dụng 
mô hình xây dựng, xác lập, quản lý, khai thác và phát triên tài sản trí tuệ đôi 
với các sản phẩm có tiềm năng.
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Công tác kiểm soát và an toàn bức xạ, đã đo đạc khảo sát hiện trạnẸ cơ 
sở sử dụng nguồn phóng xạ và phông phóng xạ môi trường tại Cao Bang, 
đánh giá ảnh hưởng môi trường phóng xạ đến sức khỏe con người và môi 
trường sống, làm cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng các quy hoạch 
phát triển dân sinh. Công tác cấp phép X-Quang Y  tế được tăng cường, đến 
hết nãm 2010, 100% cơ sở X-quang y tế được kiểm soát, 18/20 cơ sở được 
cấp phép.

2.2. Công tác quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lương

Thực hiện tốt công tác đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, dịch vụ 
kinh doanh đăng ký kiểm định phương tiện đo theo quy định, phối hợp với 
các ngành, huyện thị tiến hành kiểm tra, kiểm định phương tiện đo (PTĐ) trên 
địa bàn 13 huyện thị, hàng năm đều thực hiện đạt 100%  kế hoạch, Tổng số 
PTĐ kiểm định được trên 5.000 (bình quân 1.000 PTĐ/năm) tập trung vào 
PTĐ Thuộc các lĩnh vực khối lượng, dung tính, huyết áp kế y học; Các trạm 
cân đối chứng được duy trì hoạt động. Thường xuyến kiểm tra về đo lường 
đối với các sản phẩm hàng hóa đóng gói sẵn của các cơ sở sản xuất kinh, 
doanh, kiểm tra cân ở thị trường tự do tại 13/13 huyện thị, tỷ lệ phương tiện 
đo sai hỏng trên thị trường đã giảm nhiều theo từng năm, quyền lợi của người 
tiêu dùng được đảm bảo.

Công tác quản lý tiêu chuẩn, chất lượng đã hoàn thành theo kế hoạch 
hàng năm, đã hướng dẫn các đơn vị áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia và xây dựng 
tiêu chuẩn cơ sở đối với các sản phẩm hàng hóa sản xuất tại địa phương, đồng 
thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng 
theo quy định. Thường xuyên phối hợp với các ngành thực hiện công tác 
thanh tra, kiểm tra các mặt hàng trên thị trường. Trong giai đoạn từ năm 2005- 
2009 đã hướng dẫn 48 doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN; 
Hướng dẫn 19 doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm 
thuộc nhiêu lĩnh vực như: Quặng săt qua chế biến, than cốc, đâu côc, 
Feromangan, Ferosilic, Silico, men rượu, viên than tồ ong; hướng dẫn các cơ 
sở sản xuất thực hiện công bố chất lượng sản phẩm hàng hoá cho 17 doanh 
nghiệp. Kiểm tra mặt hàng nhập khẩu được 231 lô hàng (nhóm sản phẩm thiết 
bị điện, đồ chơi trẻ em; sản xuất thực phẩm ăn uống...), đã ngăn chặn và xử lý 
kịp thời hiện tượng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường.

Cùng với công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của 
các cơ sở sản xuất kinh doanh tạo ra các sản phẩm của tỉnh có chất lượng cao, 
cạnh tranh trên thị trường. Đã triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng 
quốc gia đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được trong năm 
2005-2009,^ đã có 13 cúp Giải thưởng Chất lượng Việt Nam (nay là Giải 
thưởng Chất lượng quốc gia) được trao cho 7 doanh nghiệp của tỉnh Cao 
Bằng và 01 giải bạc Giải thưởng Chất lượng quốc gia.

Hoạt động thông báo và hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại 
(T B T ) cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Đã chủ động rà soát các văn
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bản quy phạm pháp luật đáp ứng nhu cầu của các tổ phức các nhân theo quy 
định của Bộ KH&CN. Tổ chức thành công Hội nghị tập huấn nhận thức 
chung về T B T  cho các đối tượng là cán bộ các sở, ban, ngành và các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác thông báo - hỏi đáp đáp ứng yêu 
câu trong bôi cảnh hội nhập.

2.3. Công tác thanh tra KH&CN

Công tác thanh tra về khoa học và công nghệ đã phối hợp tốt giữa các 
ngành liên quan, thực hiện thanh kiểm tra kịp thời, tập trung vào các cơ sở 
kinh doanh mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng như mặt hàng 
phục vụ tết nguyên đán, mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, vật liệu 
xây dựng, cơ sở kinh doanh xăng dầu ... Giai đoạn năm 2005-2009 đã tổ chức 
được 20 cuộc thanh tra với hơn 259 cơ sở sản xuất kinh doanh (bình quân 4 
cuộc/năm), phát hiện và xử lý các vi phạm từ nhắc nhỡ, đình chi, phạt tiền tuỳ 
mức độ vi phạm, tổng số tiền phạt trên 56,3 triệu đồng. Qua công tác thanh tra 
đã phát hiện, ngăn ngừa và xừ lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo bước 
chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ sở sản xuất kinh 
doanh trong việc thực hiện quy định của pháp luật.

2.4. Công tác thông tin KH&CN

Trong 5 năm 2006-2010  hoạt động thông tin KHCN đã tiến một bước 
đáng kể trong việc quản lý, khai thác các nguồn thông tin tư liệu phục vụ phát 
triển KH&CN của tỉnh. Đã xuất bản 20 số Thông tin KH&CN Cao Bằng với 
20.000 cuốn, 05 số chuyên đề sách phổ biến KH KT với 7.450 cuốn phục vụ 
sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản và chăm sóc sức khoẻ, 05 số Lịch Khoa 
học với 16.000 cuốn. Công tác Thông tin khoa học công nghệ được tập trung 
vào phồ biến kiến thức khoa học phục vụ sản xuất của tỉnh, đặc biệt là đối với 
nông nghiệp nông thôn. Hàng năm xuất bản các tài liệu khoa học kỹ thuật 
phục vụ sản xuất, đặc biệt trong nông nghiệp nhiều kỹ thuật canh tác mới đã 
được phổ biến áp dụng, nhiều loại giống cây trồng vật nuôi mới và các mô 
hình khoa học công nghệ được giới thiệu đê nhân rộng, 5 nám qua các ân 
phẩm thông tin KHCN được đồng bào vùng sâu vùng xa áp dụng có hiệu quả 
trong sản xuất và kinh doanh. Công tác phổ cập kiến thức, tập huấn về công 
nghệ thông tin, khâu nối chuyển giao một số phần mềm tin học cho các đơn vị 
trong tinh, góp phần nâng cao nguồn nhân lực về CNTT của tỉnh. Trang thông 
tin điện tử tổng hợp về KH&CN được xây dựng và đưa vào hoạt động góp 
phần không nhỏ vào việc phổ biến, cung cấp thông tin về KHCN trên địa bàn 
tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng - 04/20ỉ  ỉ



Quy hoạch phát triển KH& CN Cao Bằng giai đoạn 201 ĩ -2020 26

3. Kết quả thống kê hoạt động KH&CN củạ tỉnh giai đoạn 2006-2010
a. Bảng tồng hợp các nhiệm vụ KH&CN thực hiện giai đoan 2006- 

2010, sử  dụng nguồn kinh p h ỉ địa phương;

Năm

SỐ lượng các đề tài, dự án phân theo lĩnh vực Kinh
phí

(triệu
đồng)

KHXH  
và nhân 

văn

Nông, lâm 
nghiệp, 

thuỷ sản

CN, XD, 
GT, thuy 

lợi, CNTT

Y  tế, 
giáo dục 

-  đào tạo
Tổng số

2006 1 6 3 0 10 3.411

2007 3 4 7 0 14 3.760

2008 3 7 0 0 10 3.287

2009 3 4 5 1 13 4.396

2010 0 7 1 2 10 5.130

Cộng 10 28 16 3 57 19.984
b. Bảng tồng hợp các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2006-2010, sử

dụng nguôn kỉnh p h í Trung ương hô trợ;

TT Tên nhiệm vụ Thời gian 
thực hỉên

Kinh phí 
TƯ hỗ trợ

(Tr.đ)

1
ứng dựng các tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 
sản xuất giống rau và rau hoa thương phẩm chất 
lượng cao tại Cao Băng

2010-
2011 460

2
Xây dựng mô hình sản xuất cồn từ rỉ mật đường và 
các sản phẩm phụ khác thành sản phẩm hàng hoá 
ở tỉnh Cao Bằng

2007-
2010 2.010

3 Xây dựn£ mô hình chăn nuôi đà điều sinh sản và 
đà điểu lay thịt tại xã Bê Triều, Hoà An

2007-
2009 800

4 Xây dựng mô hỉnh chè xanh chất lượng cao tại 
Nguyên Bình

2009-
2011 890

5 Sản xuất giống hoa lan thương phẩm bằng phương 
pháp nuôi cấy mô tế bào tại Cao Bằng

2009-
2011 500

6 Trồng và chế biến gấc tại Cao Bằng 2009-
2011 900

7 Xây dựng mô hình sản xuất gỗ ván MDF

8 Xây dựng mô hình trồng và chế bỉến cây dược liệu 
theo hướng hàng hoá ở huyện Nguyên Bình
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4. Những hạn chế, yếu kém

+  Đội ngũ cán bộ KH&CN của tỉnh còn nhiều mặt hạn chế. Một bộ 
phận cán bộ KH&CN bất cập về kiến thức, năng lực và trình độ trước yêu cầu 
của nền kinh tế thị trường, của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thiếu 
cán bộ đầu đàn b nhiều lĩnh vực KH&CN, thiếu cán bộ giỏi về khoa học quản 
lý và chuyên gia công nghệ có trình độ cao. Có sự mất cân đối về ngành nghề 
đào tạo. Đội ngũ công nhân kỹ thuật thiếu cả về chất lượng và số lượng.

Lực lượng cán bộ có năng lực tham gia công tác nghiên cứu 
KH XH & N V của tỉnh rất mỏng, trình độ hạn chế, không chuyên sâu, chưa đáp 
ứng được yêu cầu nghiên cứu của một số vấn đề phức tạp, đòi hỏi hàm luợng 
khoa học cao.

Vấn để thu hút chất xám từ trung ương và các thành phố lớn trong nước 
chưa được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển nhân lực KH&CN của 
tỉnh.

+  Các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh vừa ít về số 
lượng lại có chất lượng ở mức rất thấp, nhiều cơ sở không đủ điểu kiện về tài 
chính, nhân lực, cơ  sở vật chất để đảm đương những chức năng được giao, 
năng lực hoạt động KH&CN còn thấp. Cơ sở vật chất kỹ thuật của phần lớn 
các cơ sở còn nghèo nàn, chắp vá, ít được quan tâm đầu tư nên thiết bị thiếu, 
lạc hậu, không đồng bộ, cơ sở hạ tầng kém, năng lực triển khai thấp. Thiếu 
các công ty, trung tâm tư vấn về phát triển công nghệ. Nguồn thông tin 
KH&CN, đặc biệt là thông tin công nghệ quá thiếu và không kịp thời.

+  Cơ chế chính sách phục vụ cho phát triển KH&CN Cao Bằng còn 
thiếu đồng bộ và không toàn diộn, hiệu quả còn thấp, nhất là chính sách thu 
hút, sử dụng chất xám, nhân lực KH&CN. V iệc vận dụng các cơ chế chính 
sách hiện có của nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức 
KH&CN đầu tư cho KH&CN còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

+  Đầu tư kinh phí cho hoạt động khoa học và công nghệ từng bước được 
nâng lên; vấn đề đa dạng hoá các nguồn đầu tư cho hoạt động khoa học và 
công nghệ đã thực sự được quan tâm. Ngân sách địa phương dành cho khoa 
học và công nghệ hàng năm liên tục tăng, nhưng so với mức chi ngân sách của 
tỉnh thì còn rất thấp, còn khoảng cách rất xa so với chỉ tiêu 2%  ngân sách chi 
cho KH&CN như chủ trương của Đảng và Nhà nước. Vấn đề chủ động huy 
động các nguồn đầu tư cho KH&CN chưa được các cấp, các ngành, cơ sở thực 
sự quan tâm.
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4.000. 000.00 ị

3.000. 000.00 Ị

2.000. 000.00 ■ ____________
1.000.000,00 : .. U *  Ệ Ệ "  ^  Tý lộ %

2006 ..... ^ -----^  /  Sự nghiệp Khoa hpc
2007 2008 3fi0e>

2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

■ SựnRhiệp Khoa hpc 6.952,11 6 851,07 7.674,00 7.821,99 12.319,00
■ Tý lệ % 0,37 0,30 0,26 0,23 0.33
■ Giáo dục đảo tạo 367.142,00 484.SS900 749^842,00 731.427,00

■ Tỷ 16 % 19,67 21.17 25,23 21,93

*  1  t ẻ 74.433,00 134.436,00 174.434,00 231.582,00

m  Tỹ lõ % 3,99 5,87 5,87 6,94

■ Tổng chi NS 1.866.933.00 2.288-502,00 2.972.438,00 3.335 190,00 3.763.319,00

+  Trình độ công nghệ các ngành sản xuất trong tình còn rất thấp ,tỷ trọng 
thiết bị hiện đại chưa cao, chi phí nguyên vật liêu và năng lượng trong sản 
phẩm còn cao, sản phẩm sản xuất trong các cơ sở áp dụng hê thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế còn ít. Nhiều lĩnh vực công nghệ đã được 
đổi mới bằng nhiều phương thức và quy mô khác nhau, nhưng những đổi mới 
này chưa cơ bản, còn mang tính tự phát, chưa dựa trên những luận cứ mang 
tính chiến lược, chất lượng đổi mới chưa cao, hiệu quả của quá trình đổi mới 
còn thấp. Sự hỗ trợ của nhà nước còn hạn chế. V iệc nhập các thiết bị, công 
nghệ lạc hậu, không đồng bộ, kém hiệu quả đã làm ảnh hưởng xấu đến năng 
suất lao động, chất lượng sản phẩm và môi trường sinh thái.

+  Mặc dù trong nhiều năm tỉnh đã lựa chọn nhiệm vụ đưa vào kế hoạch 
nhưng những nghiên cứu xây dựng luận cứ và giải pháp phát triển thi trường, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển các thành phần kinh tế, 
luận cứ và các giải pháp đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Cao 
Bằng, đổi mới công tác tài chính, tín dụng nhằm tạo vốn cho đầu tư phát triển, 
giải pháp giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo... chưa được các cấp, các 
ngành quan tâm đúng mức.

-Các nghiên cứu về cơ  khí hoá nông nghiệp, nông thôn, chế biến bảo 
quản nông lâm sản, mô hình quản lý, phát triển ngành nghề còn ít. Các đề tài 
thuộc lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị gần như chưa có.

-Hàm lượng khoa học của nhiéu đề tài chưa cao. Một số nội dung cấp 
bách do thực tế cuộc sống đặt ra hoặc những nghiên cứu phục vụ hoạch định 
chính sách, chiến lược phát triển chưa được quan tâm. Tiến độ triển khai của 
các đề tài còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của tỉnh. Năng 
lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đặc biệt là về phương pháp 
luận còn hạn chế.

- Một số đề tài chưa gắn bó, phục vụ sản xuất và đời sống. Hoạt động 
áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống của tỉnh còn 
chưa được coi trọng đúng mức.
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+  Hệ thống tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ, cơ chế quản lý cũng còn 
nhiều hạn chế trước yêu cầu của quá trình chuyển dổi sang kinh tế thị trường 
và sự nghiệp CNH,HĐH của tỉnh. Cấp huyện mặc dù đã có thông tư 15 nhưng 
việc triển khai còn rất lúng túng, nhất là trong việc xác định nội dung cụ thể 
của nhiệm vụ quản lý. Nhiều huyện chưa có Hội đồng KH&CN, hoặc có 
nhưng hoạt động không hiệu quả Đối với nhiều ngành công tác quản lý trong 
lĩnh vực này còn chưa thực sự được coi trọng Năng lực cán bộ quản lý mặc dù 
đã được nâng cao một bước nhưng trước yêu cầu của quá trình đổi mới còn 
nhiều hạn chế, nhất là cấp huyện, thị và các ngành.

5. Đánh giá chung hoạt động KH & CN  giai đoạn 2006-2010
Trong 5 năm 2006-2010, hoạt động KH&CN của tỉnh đã có bước tiến 

đáng kể, phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần tích cực trong việc 
thúc đẩy phát triển KT-XH . Nhìn chung các nhiệm vụ đã triển khai đều được 
bám sát nội dung của kế hoạch KH&CN giai đoạn 2006-2010 và đúng định 
hướng của các chương trình mục tiêu phát triển KT-XH  của tỉnh. Một số kết 
quả nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã góp phần thúc đẩy phát triển K T-XH  
trên địa bàn.

Tuy nhiên, hiện nay KH&CN của tỉnh chưa phát triển tương xứng với 
tiềm năng, tiềm lực KHCN chưa đáp ứng tốt yêu cầu của quá trình CNH, 
HĐH, chưa trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển KT-XH. Chất 
lượng đội ngũ cán bộ KH&CN nhìn chung còn thấp, thiếu những cán bộ, 
chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn, hệ thống quản lý KHCN cấp 
cơ sở chưa hoàn thiện. Kinh phí đầu tư cho KH&CN còn dàn trải, chưa tập 
trung giải quyết những vấn đề công nghệ trọng điểm, nguồn kinh phí đầu tư 
cho hoạt động KHCN hàng năm nhỏ hơn 1% so với tổng chi ngân sách của 
tỉnh, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Quá trình đầu tư phát triển 
và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến còn chậm nên chất lượng tăng 
trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chậm 
được cải thiện. Nhiều đề tài nghiên cứu chưa gắn với thực tiễn^ chưa có công 
trình khoa học chất lượng cao, thị trường KHCN mới bước đầu hình thành. 
Cơ sở vật chất của các trung tâm, phòng thí nghiệm, thử nghiệm chưa bảo 
đảm nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng.

Nguyên nhân là do nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và động lực 
phát triển KH&CN còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một sô câp uỷ 
Đảng, chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN chưa thường 
xuyên; cơ chế, chính sách quản lý KH&CN, quản lý kinh tế chậm đồi mới ; 
chưa có chính sách đồng bộ về sử dụng, đãi ngộ trí thức có đóng góp tích cực 
cho sự nghiệp phát triển KH&CN của tỉnh. Tỷ lệ mức đầu tư cho KH&CN 
còn hạn chế, chưa đa dạng hoá các nguồn đầu tư nên kinh phí thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN chủ yếu ở quy mô nhỏ; đầu tư tăng cường phát triển tiềm 
lực KH&CN chưa đáp ứng, chưa phát triển được thị trường công nghệ; thiếu 
hệ thống cán bộ KH&CN ở cấp cơ sở ...
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PHẦN TH Ứ  II
M Ộ T SỐ D ự  BẢO L IÊ N  QUAN ĐÉN PH ÁT T R IẺN  KHOA HỌC VÀ 

CỒNG N G H Ệ TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2020

I. D ự  BÁ O  C ơ  CẤU K3NH T Ế  VÀ PH ÁT T R IỂN  CỦA CÁ C  
NGÀNH L IÊ N  QUAN ĐẾN KH&CN Ở CAO BẰNG

1. Chuyển dịch Ctf cấu kinh tế

Phát triển kinh tế với nhịp độ tăng trưởng nhanh, chất lượng cao và bền 
vững hơn so với giai đoạn trước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 
động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp và giảm tỷ trọng 
nông nghiệp. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nến kinh tế. Ưu tiên 
phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ dân trí và chất lượng nguồn 
nhân lực. Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học -  công nghệ tiên tiến 
vào sản xuât, quản lý ... để tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao ... phấn 
đấu đến hết năm 2015, kinh tế Cao Bằng thoát khỏi tình trạng kém phát triển, 
tạo bước phát triển mới theo hướng CNH, HĐH. Đời sống vật chất, tinh thần. 
của của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

D ự bảo một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH Cao Bằng đến 2020

2010 2015 2020

1. GDP, Lao động

/. /. GDP (triệu đồn g- g iá  1994) 2.949.840 5.855.000 9.166.533

- Nông lâm nghiệp, thủy sản 703.778 1.293.404 2.274.025

- Công nghiệp, xây dựng 652.428 1.165.678 1.987.307

- Thương mại, dịch vụ 1.593.634 2.866.370 4.905.201

L 2 .T ố c  độ tăng trưởng bình quân  
(%)/năm , trong đ ổ :

15 13,8 10

- Nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 5

- Công nghiệp, xây dựng tăng 13,6

- Thương mại, dịch vụ tăng 18

1.3, C ơ  cấu  ngàn h  trong GDP (%) 100,0 100,0 100,0

- Nông lâm nghiệp, thủy sản 25,9 24,6 15,0

- Công nghiệp, xây đựng 28,4 26,6 35,8

- Thương mại, dịch vụ 45,7 48,8 49,2

2. Tổng sản lượng lương thực quy thóc 
(tấn)

230.345 250.000 296.398

2.1. Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha 25
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(triệu đồng) .
3. Đầu tư (theo giá 1994)

3. ỉ. Tông vén đầu tư phát triển (tr.đ) 1808.478 3341.278 6175.032

3.2. Cơ cấu vốn đầu tư phát triển (%) 100,0 100,0 100,0

- Nông lâm nghiệp, thủy sản 156.386 297.167 564.682

- Công nghiệp, xây dựng 413.592 741.999 1.331.174

- Thương mại, dịch vụ 1.238.500 2.302.120 4.279.176

4. Giá trị xuất khẩu (triệu USD) 20 27 30

5. Dân số:
Dân số trung bình Ngàn người 524 534 544

- Phân theo  +  Thành thị % 20.0 25.8 27.5
+  N ông thôn % 80,0 74,2 72,5

- Tốc đ ộ  tăng dân so  bình quân % 0,38 0,4 0,36

6. Giáo dục:

- Tỷ lệ phổ cập GDTHCS (%) 98,49 100,0 100,0

“ Tỷ lệ phổ cập GDTHĐĐT (giáo dục tiểu 
học đúng độ tuoi) (%)

71,36 92,46 100,0

- Tỷ lệ phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 
em nãm tuổi (giai đoạn 2010-2012: 60%)

100,0 100,0

7. Y  tế - Số bác sỹ trên 1 vạn dân 9 7,5 12

-T ỷ  lệ trẻ em < 5 tuổi b ị suy dinh dưỡng % <23 <20 <13.0

8. Thu nhập và mức sống dân cư

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân (%/năm) 29,5 3,0 1,0

- Thu nhập bình quân đầu người (USD) 600 1.Ỉ00 1.600

9.Tỷ lệ dân được dùng nước sạch %

- Thành thị 95 95 100

- N ông thôn 85 90 90

10. Tỷ lệ che phủ rừng % 52 54 60

2. Phương hướng phát triển công nghiệp, xây dựng
M ặc dù là tinh có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, nhất là khai 

khoáng và luyện kim, song thực tế những năm qua cho thấy, để phát triển các 
ngành này đòi hỏi kỹ thuật cao, vốn lớn, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý 
chuyên sâu. Thực tiễn Cao Bằng những năm qua cho thấy, do thiếu những
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điều kiện trên nên hiệu quả khai thác khoáng sản ở Cao Bằng chưa cao, đóng 
góp cho Ngân sách và giải quyết việc làm chưa nhiều, trong khi đó đã xuất 
hiện tình trạng làm suy thoái môi trường sinh thái. Vì thế trong giai đoạn 
2011-2015, tầm nhỉn 2020, tỉnh cần có bước đi khai thác tài nguyên khoáng 
sản thích hợp.

Từ đó, đối với công nghiệp khai khoáng và thủy điện giai đoạn 2011-2015 
cân củng cô, rà soát lại các cơ sở đã đâu tư, cơ sở nào hoạt động có hiệu quả 
tiếp tục đầu tư nâng cấp về kỹ thuật đảm bảo nânạ cao hiệu quả khai thác. Các 
cơ sở nào hoạt động không hiệu quả cần giải thể chuyển sang làm việc khác 
có hiệu quả hơn. Không nên mở rộng thêm các cơ sở khai thác chế biến khác.

Đối với công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cần quan tâm phát triển cả 
về số lượng và chất lượng chủng loại nhằm thỏa mãn nhu cầu trong tĩnh, nhu 
câu xây dựng nhà ở, đường sá khu vực nông thôn miền núi. Khuyến khích các 
thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất vật lỉệu xây dựng, đa dạng hóa 
sản phẩm để đáp ứng thị trường, cầ n  mở rộng công suất các nhà máy hiện có, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mới, kỵ thuật cao như X i măng lò quay,, 
mở rộng sản xuất gạch Tuy nen, nhà máy cẩu kiện bê tông đúc sẵn, các dây 
chuyền sản xuất vật liệu xây dựng không nung có công nghệ hiện đại và thân 
thiện với môi trường.

Công nghiệp chế biến nông lâm sản là ngành có vai trò đặc biệt với tỉnh, 
cần tập trung sức tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, cần 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở chế biến 
với các quy mô và trình độ khác nhau, nâng cao tỷ lệ công nghiệp chế biến 
nông lâm, thủy sản trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh.

Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với nông nghiệp và thị 
trường tiêu thụ sản phâm. Tập trung phát ừiên những ngành nghê thủ công mà 
tỉnh có nhiêu tiêm năng và lợi thê. Lựa chọn công nghệ và thiêt bị phù hợp, 
kết họp giữa công nghệ truyền thông với công nghệ tiên tiến, phát triển các 
mặt hàng phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng, chú trọng phát 
triên các làng nghê truyên thông như nghê rèn, nghê dệt thô cẩm, nghê đan 
lát, nghề chạm bạc... Kểt họp hài hòa nhiều quy mô, nhiều loại hình tổ chức 
và sờ hữu trong phát triển tỉểu thủ công nghiệp.

Một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển công nghiệp, xây dựng:

M ục tiêu
Đơn vị 

tính ’
2010 2015 2020

Giá trị gia tăng (giá 1994) Tr.đ

- Công nghiệp và xây dựng Tr.đ 652.428 1165.678 2026.957

- Công nghiệp Tr.đ 198.000 559.550 1008.327
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Tốc độ tăng trư ởng % *

- Công nghiệp và xây đựng 11,5 12,3 11,4

- Công nghiệp 19,6 12,5 13,0

Tỷ trọng trong G D P %

- Công nghiệp và xây dựng % 22,5 25,2 32,0

- Công nghiệp % 6,4 12,1 23,0

Giá trị sản xuất (giá 1994) Tr.đ

- Công nghiệp và xây dựng Tr.đ 1572.116 2775.424 4769.310

- Công nghiệp Tr.đ 475.000 1332.262 2372.530

3. Phương hướng phát triển ngành nông lâm nghiệp, thủy sản
Nông lâm nghiệp Cao Bằng trong khoảng thời gian 2011-2015, tầm nhìn 

2020 vẫn giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. cầ n  khai thác lợi 
thế tuyệt đối để phát triển nông lâm nghiệp bền vững, toàn diện, năng suất cao, 
nâng cao tỷ suất hàng hóa trong nông lâm nghiệp.

Phát huy sản xuất lương thực có hiệu quả bằng khai thác lợi thế tuyệt đối 
và lợi thế so sánh của mồi vùng, chuyển những diện tích trồng lúa không chủ 
động về nước sang trồng các cây trồng có nhu cầu ít nước hơn như ngô, cây 
công nghiệp, cây ăn quả,... Những vùng có điều kiện thuận lợi, chủ động về 
nước thì vận động và có chính sách hỗ trợ nông dân thâm canh, tăng vụ nhằm 
gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích gieo trồng, phấn đấu đến năm 2015 
giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 40-45 triệu đồng/ha canh tác.

Đẩy mạnh phát triển câỵ công nghiệp, cây ăn quả với quy mô lớn đủ cung 
cấp cho công nghiệp chế biến và tiêu dùng của nhân dân. Đẩy mạnh thâm canh, 
mờ rộng diện tích cây thuốc lá, cây mía, cây đỗ tương và các loại cây ăn quả có 
lợi thế ở Cao Bằng như hồng, cây có múi nhất là cam, quýt, bưởi...

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc. Có chính sách khuyến khích và 
biện pháp đẩy mạnh phát triển đàn bò thịt theo hướng bán công nghiệp ở 
những nơi có điều kiện như Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nẹuyên Bình, Thông Nông, 
Hà Quảng. Khuyên khích phát triên chăn nuôi gia câm và các loại sản vật của 
rừng.

Đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ rừng hiện có. Chuyển một phần diện tích 
rừng phòng hộ sang trồng rừng sản xuất có hiệu quả kinh tế cao hơn như Trúc 
sào, Keo lai, cây thức ăn gia súc,. . . ;  phối hợp hài hòa giữa chủ trương tăng tỷ 
lệ che phủ rừng với phát triển rừng kinh tế nhằm phát triển các sản phẩm lâm 
nghiệp có lợi thế tuyệt đối, phát triển các cây, con có giá trị kinh tế cao, gắn 
với chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, 
xã hội và môi trường.
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Từng bước đưa công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng 
chuyên môn hóa và hiện đại.

Một số chỉ tiêu phát triển ngành nông - lâm nghiệp Ị thuỷ sản

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 2010 2015 2020

1. Giá trị gia tăng (giá 1994) Tr.đ 698.343 957.983 1451.354

- Nông -lâ m  nghiệp 695.704 954.363 1445.871

- Thuỷ sản 2.638 3.619 5.483

2. Tốc độ tăng trưởng % 2011-2015 2016-2020

- Nông-lâm nghiệp 6,53 8,66

- Thuỷ sản 5,53 8,66

3. Tỷ trọng trong GDP % % 23,69 18,28 15,31

- Nông -lâ m  nghiệp % 23,60 18,21 15,25

- Thuỷ sản % 0,09 0,07 0,06

4. Giá trị sản xuất (giá 1994) Tr.đ 974.970 1536.400 2230.769

Trong đó:

- Nông nghiệp Tr.đ 805.287 1159.987 1556.007

Trồng trọt Tr.đ 591.090 756.312 907.574

Chăn nuôi Tr.đ 208.630 390.916 625.465

Dịch vụ NN Tr.đ 5.567 12.760 22.968

- Thuỷ sản Tr.đ 3.923 5.560 7.228

- Lâm nghiệp Tr.đ 165.761 370.852 667.534

4. Phương hướng phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ và kinh tế 
đối ngoại

Phương hướng chung là khai thác tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh sản xuất, chế 
biến và xuất khẩu những sản phẩm chủ lực, những sản phẩm có ưu thế của tỉnh; 
đẩy mạnh phát triển du lịch lịch sử và sinh thái; tăng cường phát triển các dịch 
vụ vận tải hàng hóa và hành khách, dịch vụ tư vấn, tài chính, ngân hàng, giáo 
dục và đào tạo, khoa học -  công nghệ, bưu chính -  viễn thông; đẩy mạnh hoạt 
động thương mại, du lịch và dịch vụ tại các cửa khẩu của tỉnh.
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M ột số chỉ tiêu sản phẩm thương.mạỉ, dịch vụ

Sản phẩm Đơn vj 
tính 2010 2015 2020

Doanh thu thương mại & dịch 
vụ Tr.đ 2836.905 4122.772 6639.766

Trong đó:

- Thương mại Tr.đ 2474.633 3596.294 5791.858

- Khách sạn, nhà hàng Tr.đ 275.747 343.835 377.221

- Dịch vụ Tr.đ 80.001 127.888 226,562

- Dịch vụ lữ hành Tr.đ 6.424 54.755 244.115

Số khách lữ hành
Lượt

người 2.109 110.946 151.905

Trong đó: Khách nước ngoài 1.095 33.284 45.571

Xuất khẩu 1000$ 5.562 12.472 27.969

Nhập khẩu 1000$ 9.897 29.579 73.602

II. D ự  BÁO  V Ề DÂN SỐ VÀ LA O  ĐỘNG

1. Dân sổ và lao động

Theo niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng, năm 2009 toàn tỉnh có số dân 
là 507.647 người; Dân số trong độ tuổi lao động là 358.732 người, chiếm 
68% dân số; Có 316.865 người đang làm việc trong các ngành kinh tế của 
tỉnh chiếm gần 90%  dân sổ trong độ tuổi lao động và chiếm 61%  dân số, lao 
động hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là 879 người, trong đó 
319 người hoạt động trong khu vực nhà nước.

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu dân số giữa nông thôn và thành thị chậm, 
giảm từ 86,7%  năm 2000 xuống 83%  năm 2008.

Nguồn lao động của tinh đều tăng hàng năm, tỷ trọng lao động khu vực 
thị xã, thị trấn ngày càng tăng cùng với qúa trình đô thị hoá. Tuy nhiên, hạn 
chê lớn nhât về nguồn nhân lực là chất lượng lao động thấp, hâu hết lao động 
trong các ngành công nghiệp, dịch vụ đều là lao động từ ngành nông nghiệp 
chuyển sang, trình độ và tác phong chưa đáp ứng được với yêu cầu của ngành, 
việc đào tạo và đào tạo lại của tỉnh gặp rât nhiều khó khăn vê hạ tầng, kinh 
phỉ và cảc điều kiện khác, số  lao động không có chuyên môn kỹ thuật chiếm 
tỷ lệ cao, khoảng 80% , do đó năng suất và hiệu quả lao động chưa cao.

Nguồn lực về khoa học công nghệ thấp là một hạn chế lớn trong việc 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cao Bằng hiện nay chưa có các cơ sở 
nghiên cứu và các trường đại học, các trường đào tạo nghề của Trung ương 
đóng trên địa bàn. Các cơ sở dạy nghề của tỉnh cũng còn rất ít, việc định
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hướng nghề nghiệp và các chương trình đào tạọ nghề còn ỵếu. Hiện nay, tỉnh 
đang rất thiếu các thợ kỹ thuật và công nhân lành nghề đề phục vụ cho phảt 
triển công nghiệp.

2. Dự báo phát triển dân số và nguồn nhân lực

Trong giai đoạn 2000-2008, tốc độ phát triển dân số trung bình của tinh 
là 0,76%/năm. Dự báo đến năm 2010, dân số Cao Bằng khoảng 540 ngàn 
người với nhịp độ tăng là 1,05%/năm và tới năm 2020 là gần 600 ngàn người 
với nhịp độ tăng là 1,0%/năm.

Dự báo số lao động trong độ tuổi tăng từ 357,7 ngàn người lên 360 
ngàn người vào năm 2010 và lên 387 ngàn người vào năm 2020. Lực lượng 
lao động của tỉnh tăng lên 370 ngàn người năm 2020. Dự báo chất lượng lao 
động sẽ được chú trọng cải thiện rõ rệt, tăng tỷ lệ lao động qua đoà tạo 
khoảng 26%  vào nãm 2010 và 40%  năm 2020.

Phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề của tỉnh và hệ thống trung tâm giới 
thiệu việc làm của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dự báo tỷ trọng dân số đô thị sẽ tăng từ 14% hiện nay lên khoảng 18% 
năm 2010 và gần 30%  năm 2020.

III. D ự  BÁO V È XƯ  HƯỚNG PH ÁT T R IỂ N  KH OA HỌC VÀ 
CỒNG NGHỆ

1. Bối cảnh quốc tế
a) X u hưởng phát triển khoa học và công nghệ

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, khó 
dự báo trước và có ảnh hưởng to lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội loài 
người.

Nhờ những thành tựu to lớn của KH&CN, đặc biệt là công nghệ thông 
tin - truyền thông, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, v.v..., xã hội loài 
người đang trong quá trình chuyển từ nền văn minh công nghiệp sang thời đại 
thông tin, từ nền kinh tể dựa vào các nguồn lực tự nhiên sang nền kinh tế dựa 
vào tri thức, mở ra cơ hội mới cho các nước đang phát triển có thể rút ngắn 
quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Khoa học và công nghệ 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. Lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, giá lao động rẻ ngày càng 
trở nên ít quan trọng hơn. Vai trò của nguồn nhân lực có ưình độ chuyên môn, 
có năng lực sáng tạo, ngày càng có ý nghĩa quyết định trong bối cảnh toàn cầu 
hoá kinh tế.

Thời gian đưa kết quả nghiên cứu vào áp dụng và vòng đời công nghệ 
ngày càng rút ngắn. Lợi thế cạnh tranh đang thuộc về các doanh nghiệp biết
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lợi dụng các công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, đáp ứng 
nhu cầu đa dạng và luôn thay đổi của khách hàng. Với tiềm lực hùng mạnh về 
tài chính và KH&CN, các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia đang nắm giữ 
và chi phối thị trường các công nghệ tiên tiến.

Để thích ứng với bối cảnh trên, các nước phát triển đang điều chỉnh cơ 
cấu kinh té theo hướng tăng nhanh các ngành công nghiệp và dịch vụ có hàm 
lượng công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường; đẩy mạnh chuyển 
giao những công nghệ tiêu tốn nhiều nguyên liệu, năng lượng, gây ô nhiễm 
cho các nước đang phát triển. Nhiều nước đang phát triển dành ưu tiên đào 
tạo nguồn nhân lực KH&CN trình độ cao, tăng mức đầu tư cho nghiên cứu và 
đổi mới công nghệ, nhất là một số hướng công nghệ cao chọn lọc; tăng cường 
cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông; nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và thu hẹp 
khoảng cách phát triển.

b) X u thế toàn cầu hoả và hội nhập quốc tế

Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng gia tăng. 
Đây vừa là quá trình hợp tác đê phát triên vừa lả quá trình đâu tranh giữa các 
nước để bảo vệ lợi ích quốc gia.

Để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết 
liệt, những yêu cầu về tăng năng suất lao động, thường xuyên đổi mới và 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức tồ 
chức CỊuản lý, đang đặt ra ngày càng gay gắt hơn. Đặc biệt, trong bối cảnh 
toàn cầu hoá kinh tế, các thành tựu to lớn của công nghệ thông tin - truyền 
thông, xu hướng phổ cập Internet, phát triển thương mại điện tử, kinh doanh 
điện tử, ngân hàng điện tử, Chính phủ điện tử, v.v... đang tạo ra các lợi thế 
cạnh tranh mới của các quốc gia và từng doanh nghiệp.

Đối với các nước đang phát triển nếu không chủ động chuẩn bị về 
nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở hạ tầng thông tin - viễn thông, điều chỉnh 
các quy định về pháp lý, v.v... thì nguy cơ tụt hậu ngày càng xa và thua thiệt 
trong quan hệ trao đồi quốc tế là điều khó tránh khỏi.

2. B ố i cảnh trong nước
Trong những năm qua, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng 

trong phát triển kinh tế xã hội, làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới đó là 
nền kinh tế có mức tăng trưởng cao, liên tục; tình hình chính ừị, xã hội ôn 
định; xu thế dân chủ hoá, xã hội hoá ngày càng mở rộng; đời sống nhân dân 
được nâng cao rõ rệt; quan hệ hợp tác quốc tế được cải thiện.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 “ 2010 của nước ta đã xác 
định mục tiêu phát triển tổng quát là: Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản 
trở thành nước công nghiệp theo hưởng hiện đại; chỉnh trị - xã hội ổn định, 
đồng thuận, dân chủ, kỷ cương; đời sổng vật chất và tinh thần của nhân dân 
được nâng ĩên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ
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đ ư ợ c  g iữ  vững; vị th ế  củ a  Việt N am  trên  trường q u ố c  t ế  tiếp  tục đư ợ c nâng  
lên ; tạ o  tiền  đ ề  vững c h ắ c  đ ể  p h á t  triển  c a o  hơn  trong g ia i  đ o ạ n  sau,

Năm 2011, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần tứ X I đã thành công tốt 
đẹp. Văn kiện Đại hội Đảng tiếp tục khẳng định con đường đổi mới phấn đấu 
đên năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướnẹ hiện 
đại; phát triên mạnh mẽ lực lượng sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuẩt phù 
hợp, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các 
ngành sản xuất, dịch vụ gắn với các vùng kinh tế; thúc đẩy cơ cấu lại doanh 
nghiệp và điêu chỉnh chiên lưực thị trường; tăng nhanh hàm lượng nội địa, giá 
trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp; phân đấu chỉ số 
phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao của the giới; Giáo dục và 
đào tạo, khoa học và công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Đến năm 2020 , có một số lĩnh vực khoa học và 
công nghệ, giáo dục, y tế đạt trình độ tiên tiến, hiện đại. Cải thiện và phục hồi 
môi trường các khu vực bị ô nhiễm nặng. Hạn chế tác hại của thiên tai, chủ 
động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, v.v...

Trong bối cảnh đó, KH&CN có nhiệm vụ cung cấp kịp thời luận cứ 
khoa học cho các quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước; đóng góp 
thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả và sức khả năng cạnh tranh của nền 
kinh tế, đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2020.

IV. D ự  BÁ O  X U  T H Ế PH Á T T R IỂ N  KH OA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ Ở  CAO BẰNG

Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 
X V II, trong thời gian tới Cao Bằng sẽ tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế 
của tinh; kết hợp khai thác nội lực với thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn 
lực bên ngoài; chú trọng chât lượng tăng trưởng; nâng cao đời sống vật chât, 
tinh thân của nhân dân, giảm nphèo nhanh và bên vững; mở rộng quan hệ 
kinh tê đôi ngoại; hoàn thiện kêt câu hạ tầng kinh tê xã hội; bảo vệ vả cải 
thiện tốt môi trường sinh thái; ^iữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã 
hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, xây dựng biên 
giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; xây dựng hệ thống chính trị 
vững mạnh. Với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 13,8%/nãm, trong 
đó: Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 5% , công nghiệp và xây dựng tăng 13,6%; 
dịch vụ tăng 18%; GDP bình quân đầu người đạt 1.100 USD. Tong sản lượng 
lương thực có hạt 250 ngàn tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 25 triệu 
đồng/ha. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2010 - 2015 bình quân tăng 
10%/năm. Trong đó tỷ trọng cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP đến 2015: 
công nghiệp - xây dựng 26,6%  (tăng 6 ,6%  so với giai đoạn 2005-2010); Nông 
- lâm - ngư nghiệp 24,6%  (giảm 7,7% ); Dịch vụ 48,8%  (tăng 1,1%).
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Theo đó trong thời gian tới khoa học công nghệ cũng sẽ phải tập trung 
mọi nguồn lực góp phần tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh te, 
bảo đảm phát triên nhanh, bên vững; đâu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ 
khoa học và công nghệ góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp; phát triển 
nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; nghiên cứu các giải pháp nhằm 
chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển thương mại - dịch vụ. Đặc biệt 
trong giai đoạn 2011-2015, KH&CN phải tập trung cung cấp các luận cứ khoa 
học góp phần giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh đưa ra các quyết sách quan trọng 
nhằm tổ chức thực hiện có kết quả các chương trình trọng tâm của Tỉnh uỷ 
Cao Bằng, cụ thể:

(1) Chương trình phát triển nông, lâm nghiệp giai đoạn 2011 - 2015.

(2) Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2011 - 2015 
(trọng tâm là cửa khẩu Trà Lãnh).

(3) Chương trình nâng cao chất lượng hệ thống chính trị giai đoạn 2011 
-2 0 1 5 .

(4) Chương trình xây dựng, phát triển Thị xã Cao Bằng giai đoạn 2011-
2015.

(5) Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2015.

(6) Chương trình phát triển giao thông giai đoạn 2011 - 2015.
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PHẦN TH Ứ  ỊIĨ
QƯY H O ẠCH PH ÁT T R IẺ N  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CAO  

BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

I. QUAN Đ IỂM , PHƯƠNG HƯỚNG VÀ M ỤC T IÊ U  PH ÁT  
T R IỂN  KH O A HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 
2011 -2 0 2 0

Bám  sát quan điểm, định hướng, chiến lược và qui hoạch tổng thể phát 
triển kinh tể “ xã hội của tỉnh đển năm 2020 và Chiến lược phát triển KH&CN 
của Bộ KH&CN; những tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh uỷ về việc chuyển dịch cơ 
câu nên kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, phát huy các 
thế mạnh vốn có để nhanh chóng đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến 2020.

1. Quan điểm

1.1. Phát triển KH&CN là quốc sách hànụ đầu, là nền tảng và động 
lực cho sự  phát triển kinh tế - xã  hội của Cao Băng

Để KH&CN phát huy được vai trò nền tảng và động lực cho sự phát 
triển kinh tế - xã hội, Cao Bằng cần có các chỉnh sách quan tâm đặc biệt đến 
phát triển KH&CN, thực hiện phương châm đầu tư cho KH&CN là đầu tư cho 
phát triển, bảo đảm phân bố, sử dụng các nguồn lực họrp lý và có hiệu quả cho 
phát triển KH&CN trước mắt cũng như lâu đài.

Phát triển KH&CN, xây dựng tiềm lực KH&CN của tỉnh là ưách nhiệm 
của các câp, các ngành và toàn xã hội.

1.2. KH & CN  của Cao Bằng phải triển theo một cơ  cấu nhiều trình độ 
kết hợp, bảo đảm hiệu quả và vững chắc

Quan điểm trên đây xuất phát từ điều kiện trình độ phát triển kinh tể, xã 
hội và KH&CN của Cao Bằng còn rất thấp, sự khác xa nhau về trình độ 
KH&CN, quản lý kinh tế giữa các thành phần kinh tế, giữa các ngành và lĩnh 
vực; tính đa dạng của một tỉnh nông nghiệp, cũng như những đòi hỏi cấp bách 
của sự nghiệp CNH, HĐH cùa tỉnh, vai trò quan trọng của xu thế hội nhập, 
tiếp cận nền kinh tế tri thức và xã hội thông tin.

Tình hình trên đây đòi hỏi, KH&CN vừa phải tham gia giải quyết 
những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm 
nghèo, vừa phải chuẩn bị những tiền đề và điều kiện cho những bước phát 
triên cao hơn.

về công nghệ, thực hiện cơ cấu công nghệ kết hợp nhiều trình độ, tiếp 
nhận chuyên giao công nghệ là chính, cân đi thăng vào công nghệ hiện đại đôi 
với các ngành mũi nhọn, đảm bảo tính cạnh tranh của hàng hoá ừên thị trường 
trong và ngoàỉ nước, công nghệ cao, đông thời lựa chọn các công nghệ thích 
họp không gây ô nhiễm và cho phép khai thác lợi thế về lao động.
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Chương trình đổi mới công nghệ của mỗi ngành, mỗi doanh nghiệp 
phải xuât phát từ cách tiếp cận của kinh tế thị trường, đó là xây dựng và giải 
quyết tốt mối liên kết công nghệ - sản phẩm - thị trường nhằm nâng cao hiệu 
quả và chất lượng của quá trình đổi mới, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội gắn với 
bảo vệ môi trường sinh thái làm tiêu chuẩn cao nhất trong lựa chọn và đánh 
giá công nghệ; phải có tính sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế, khai thác, 
phát huy tiềm năng, lợi thế của Cao Bằng.

về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chú trọng nâng cao 
hiệu quả mọi mặt của hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật tiến 
bộ; lấy nghiên cứu ứng dụng là chính, tập trung vào một số lĩnh vực trọng 
điểm đòi hỏi trình độ cao, hỗ trợ việc tiếp thu, làm chủ và cải tiến công nghệ 
nhập hiện đại, đồng thời tổ chức các loại hĩnh nghiên cứu ở trình độ thấp, thời 
gian ngăn phù hợp với đặc thù nghiên cứu khoa học ở địa phương, đáp ứng 
yêu cầu cấp bách của các ngành và các địa phương, nhằm làm cho KH&CN 
gắn bó chặt chẽ hơn với sản xuất, đời sống, nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh khuyến 
khích ứng dụng KH&CN ở các trình độ khác nhau thông qua mở rộng và đa 
dạng hoá các hình thức tổ chức ứng dụng.

1.3. Phát triển kinh tế - xã  hội dựa vào KH&CN, phát triển KH&CN  
định hưởng vào các m ục tiêu KT-XH, bảo đảm quốc phồng, an ninh.

Quan điểm trên thể hiện tư tưởng phát triển dựa vào KH&CN, thông qua 
việc xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, quyết sách của tỉnh, luận 
cứ khoa học cho việc lựa chọn các định hướng, chủ trương đầu tư và các dự 
án phát triên; ứng dụng các thành tựu KH&CN, lựa chọn các giải pháp 
KH&CN tiên tiến, thích hợp để giải quyết các vấn đề cụ thể của sản xuất và 
đời sống.

Phát triển KH&CN phải nhằm vào mục tiêu phát triển K T-X H  của tỉnh 
đến 2020, đảm bảo thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể phát triển kinh 
tế-xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006-2020 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu 
Đảng bộ tĩnh Cao Bằng lan thứ X V II.

Phát triển KH&CN phải phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của các 
ngành, các cấp trong tỉnh, góp phần quyết định nâng cao năng suất lao động, 
chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 
nông thôn; phát triển văn hoá, con người Cao Bằng, giải quyết tốt những vấn 
đề xã hội.

Phát triển KH&CN phải nhằm giải quyết các mục tiêu phát triển nhanh, 
bền vững của tinh cả về kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm 
bảo quốc phòng và an ninh.

1.4. Phát triển K H Á CN  của Cao Bằng được đặt trong xu  thế hội 
nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường. Trong khỉ coi trọng xây dựng và sử  
dụng hợp lý tiềm lực KH& CN của địa phương, cần chủ trọng phát huy lợi
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thế của Cao Bằng để tranh thủ tếi đa tiềm tực KH&CN của Trung ương và 
Quảng Tây (Trung Quốc) coi đây là vấn đề cỏ ỷ  nghĩa chiến lược.

- Hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu, khách quan trong bối cảnh 
toàn câu hoá hiện nay. Tập trung xây dựng nền KH&CN nước ta theo hướng 
hiện đại và hội nhập là một trong những tư tưởng chỉ đạo của chiến lược phát 
triển KH&CN Việt Nam đén năm 2020.

Với các lợi thế của mình, trong quy hoạch KH&CN của Cao Bằng, xu 
thế hội nhập quốc tế cần thể hiện:

+  Đẩy mạnh tiếp thu thành tựu KH&CN thế giới, đồng thời phát huy 
năng lực KH &CN nội sinh của tinh đê đảm bảo tiêp thu có hiệu quả.

+  Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác CỊUốc tế về KH&CN nhằm 
tranh thủ cơ hội và nguồn lực bên ngoài nâng cao tiêm lực KH&CN của tỉnh.

+  Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng các cơ sở KH&CN trọng 
điểm, đào tạo nhân lực KH&CN... hướng tới chuẩn mực và tiêu chuẩn khu 
vực và quốc tế,

+  Đầu tư đổi mới công nghệ, góp phần quyết định nâng cao khả năng 
cạnh tranh của nền kinh tế để có thể hội nhập quốc tế.

- Phát triển nền kinh tế thị trường là một tất yếu mà KH&CN phải 
hướng tới và giải quyết những vấn đề phát sinh. Quan điểm này đòi hỏi phải 
thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, trên cơ sở đó xã hội hoá đầu tư cho 
KH&CN, nâng cao hiệu quả đầu tư cho KH&CN.

- Phát huy lợi thế vị trí biên ạiới cửa khẩu của tinh, bên cạnh việc coi 
trọng xây dựng và sử dụng hợp lý tiềm lực KH &CN của địa phương, cần chú 
trọng đây mạnh họp tác, tranh thủ khai thác tiềm lực KH&CN cùa Trung 
ương và đặc biệt là của nước bạn Trung Quốc. Trong nhiều nãm tới, đây là 
vấn đề có ý nghĩa chiến lược.

7.5. Tập trung đầu tư của Nhà nước vào các lĩnh vực trọng điểm, ưu  
tiên, đồng thời đẫy mạnh xã  hội hoả hoạt động KH & CN

Tỉnh cần tập trung đầu tư có trọng điểm, kết hợp đồng bộ giữa đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật với đầu tư đào tạo nhân lực 
KH&CN.

Chú trọng vận dụng và xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích 
các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài 
đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, phát triển KH&CN.

2. Phương hướng

Với quan điểm trên qui hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ Cao 
Bằng giai đoạn 2011 -  2020 tập trung vào:
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- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực KHCN trên địa 
bàn tỉnh, trong đó tập trung nghiên cứu, bồ sung và hoàn thiện các văn bản 
quản lý nhà nước (cơ chế, chính sách ,...) về KHCN phù hợp với thực trạng 
phát triên KHCN của tĩnh làm cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện và 
quản lý các hoạt động KHCN.

- K ế thừa các giá trị truyền thống cùa văn hoá dân tộc, nghiên cứu đồng 
bộ thê chế kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế, bảo 
đảm an ninh quôc phòng.

- Nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ cho việc hoạch định các chủ 
trương chính sách, xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh; nghiên cứu các vấn đề về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, kinh tế nông 
ngiệp, nông thôn, các vấn đề về lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo ở địa 
phương; nghiên cứu những vấn đề về văn hoá, xã hội, lịch sử đặc thù của địa 
phương ữong tỉnh nhằm bảo tồn phát huy truyền thống của địa phương.

- Đẩy mạnh nghiên cứu triển khai các công nghệ thích họrp phục vụ 
CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn; Tập trung chú trọng công nghệ sinh 
học trong chọn tạo giông vật nuôi, cây trông có năng suất cao, chât lượng 
sạch bệnh bô sung vào cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh theo hướng sản 
xuât hàng hoá; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuât sạch trong sản xuât, 
phục vụ đời sống; ưu tiên các công nghệ sử dụng vật liệu địa phương trong 
giao thông, thuỵ lợi và xây dựng. Tăng cường cải tiến và hiện đại hoá các 
cônẸ nghệ truyên thông nhăm tạo sự thay đổi vê chất và lượng cùa các làng 
nghê. Nghiên cứu việc ứng phó với các biến đôi khí hậu ảnh hưởng đến địa 
phương, nhất là trong lĩnh vực nông -  lâm nghiệp.

- Tiếp thu có lựa chọn, thích nghi và làm chủ công nghệ nhập; tập trung 
hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực nghiên cứu triển khai và 
sức cạnh tranh, quan tâm nhiều đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tăng 
cường nghiên cứu công nghệ và thiết bị chế biến khoáng sản; cônẹ nghệ và 
thiết bị bảo CỊuản, chế biến nông lâm sản, đặc biệt là công nghệ che biến gỗ, 
bảo quản chế biến rau quả... nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản 
phẩm, đồng thời khai thác lợi thế về các sản phẩm đặc thù của các vùng sinh 
thái trong tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ  bản nguồn tài nguyên đất, khoáng sản 
trên phạm vi toàn tỉnh, nắm chắc được sổ lượng của từng loại và sự phân bố 
của chúng để có giải pháp sử dụng họrp lý các nguồn tài nguyên theo hướng 
phát ưiển bền vững; Tổ chức điều tra khảo sát quĩ gen các loài động thực vật 
quí hiếm để xây dựng kế hoạch bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.

- Triển khai áp dụng các giải pháp KH&CN để xử lý ô nhiễm môi 
trường, đặc biệt là xử lý chất thải sinh hoạt nông thôn, qui trình công nghệ
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quản lý có hiệu quả tài nguyên nước, khoáng sản, sản xuất vật liệu mới dùng 
trong xây dựng,

- Đẩy mạnh công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, 
tiêp tục triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng và nhân rộng mô hình 
ứng dụng và chuyển giao KH&CN phục vụ phát triển kinh tể - xã hội nông 
thôn và miên núi, ừong đó đặc biệt quan tâm phát triển ứng dụng công nghệ 
sinh học (nuôi câỵ mô, công nghệ vi sinh,...) theo định hướng công nghiệp; 
quan tâm phát triên các đơn vị, trung tâm nhân giống cây, con sạch bệnh, sản 
xuất hạt giống chất lượng cao, ứng dụng các kỹ thuật công nghệ sinh học tạo 
giống cây, con chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong và 
ngoài tỉnh, tập trung vào nhóm câỵ lương thực, rau hoa quả, cây lâm nghiệp, 
vật nuôi, thuỷ sản phù hợp với điều kiện tự nhiên của Cao Bằng. Hình thành 
thị trường và phát triển dịch vụ KH&CN đưa nhanh các kết quả nghiên cứu 
vào sản xuất và đời sống.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ưong hoạt động quản lý 
Nhà nước; trong nghiên cứu khoa học, điêu tra, thăm dò, khảo sát tài nguyên 
và theo dõi các biến động về môi trường; trong các lĩnh vực văn hoá, giáo 
dục, y tế.

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương, đường lối, cơ chế chính sách, định hướng,...về KHCN của Đảng và 
Nhà nước; những tiến bộ kỹ thuật và các kết quả nghiên cứu, mô hình ứng 
dụng KH&CN có thê triên khai rộng rãi trên địa bàn tỉn h ,...

3. M ục tiêu

3.L  M ục tiêu tổng quát

Nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học, năng lực sáng tạo và đổi mới 
công nghệ, tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học và công nghệ trong việc nâng 
cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, 
dịch vụ nhàm đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng tăng trưởng của kinh 
tế - xã hội của tỉnh; tăng cường tập trung nghiên cứu, ứng dụng để khoa học 
và công nghệ tỉnh nhà đáp ứng tiến kịp so với khoa học và công nghệ của các 
tỉnh, thành phố trong cả nước, khoa học và công nghệ địa phương đóng góp 
tích cực cho sự nghiệp xây dựng nền khoa học và công nghệ đạt trình độ 
trung bình tiên tiến trong khu vực, thực sự là động lực đưa đất nước cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Áp dụng rộng rãi thành tựu khoa học và công nghệ; nâng cao trình độ 
công nghệ trong các ngành sản xuât và dịch vụ trên địa bàn tỉnh; tăng cường 
tiềm lực khoa học công nghệ; góp phần xây dựng luận cứ khoa học công nghệ 
cho việc xác định, xây dựng quy hoạch, kế hoạch nhằm cụ thể hoá các chủ 
trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương; khai thác mọi tiềm 
năng, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp ho á, hiện đại hoá nông nghiệp, nông 
thôn, phát triển kinh tế xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự
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án... hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội X V II Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

3.2 . M ục tiêu cụ thể

3.2. L  N h ổm  m ục tiêu  p h ụ c  vụ p h á t  triển  KT-XH

(1) K H & C N  góp phần vào phát triển lĩnh vực mũi nhọn, khâu đột 
phá trong thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ  cấu kỉnh tế của tỉnh

- Khoa học và công nghệ cần ưu tiên góp phần giải quyết có hiệu quả 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tái cấu trúc nền kinh tế tỉnh Cao Bằng theo 
hướng chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng với việc 
thâm dụng vốn, tài nguyên, lao động giản đơn và lao động chất lượng thấp 
chuyển mạnh sang tích cực phát triển theo chiều sâu mà chủ yếu là sử dụng và 
phát huy các yếu tố tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ năng quản lý hiện đại và 
nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó yếu tố tiến bộ khoa học công nghệ là 
quan trọng nhât.

- Nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của 
Cao Băng, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển 
kinh tê- xã hội của tỉnh, đê xuât các giải pháp hữu ích góp phân nâng cao 
năng suât lao động, cải thiện đời sông nhân dân.

- Nâng cao năng lực tiếp thu, làm chủ công nghệ, đẩy nhanh tốc độ đổi 
mới công nghệ trong các ngành, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh 
việc phát triển một số sản phẩm cônẸ nghiệp chù lực và các sản phẩm nông 
nẹhiệp chế biến có giá trị, có tính chất đặc thù của địa phương, chiếm ưu thế 
vê chât lượng và khả năng cạnh tranh cao ưên thị trường.

- Bảo đảm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định, cụ thể hoá 
các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương nhằm xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như các giải pháp 
để kinh tế xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và cùng với nền kinh tế 
cả nước hội nhập thành công.

- Tạo bước chuyển biến cơ bản về năng lực và trình độ nghiên cứu, ứng 
dụng thành công, hiệu cỊuả thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và 
đời sống; phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có chất lượng, đáp 
ứng yêu cầu về quản lý và thực hiện triển khai các hoạt động khoa học và 
công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh.

(2) KH& CN góp phần phát triển nông, lâm nghiệp và nông thôn theo 
hưởng CNH, HĐH.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và nông thôn 
theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với công nghiệp chế biển và thị trường 
tiêu thụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các giống cây 
trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, có giá trị kinh tế. Đẩy mạnh chuyển 
giao các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ KH&CN vào nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.
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- Từng bước thực hiện cơ giới hoá trong nông nghiệp, đưa máy móc, 
thiết bị và áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật (phân bón, thuốc trừ sâu, kỹ 
thuật canh tác,,.) vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất lao động và chất 
lượng sản phẩm.

- Xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tập trung phù hợp với tiềm 
năng, lợi thế về khí hậu, đất đai, lao động của từng vùng. Tập trung xây dựng 
các vườn ươm, vườn cây mẹ đầu dòng phục vụ nhân giống phát triển cây ăn 
quả, xây đựng vườn cây công nghiệp năng suất, chất lượng cao. ứ ng dụng 
công nghệ sinh học và công nghệ mới vào việc sản xuất các giống cây có 
năng suất, chất lượng cao.

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng thâm canh, tăng 
năng suât, chât lượng và hiệu quả. Xây dựng các mô hình thâm canh rau sạch 
và cây ăn quả đặc sản, như: Mận, Lê, Hạt dẻ, Mác m ật... Nghiên cứu, xây 
dựng các mô hình sản xuất, chế biến, bảo quản sau thu hoạch cho sản phẩm 
nông nghiệp.

- Xây dựng, triển khai các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung 
và các trang trại nuôi trồng thuỷ sản theo hướng công nghiệp ở những địa 
phương có điều kiện thuận lợi.

- Phát triển đa dạng hoá các ngành nghề, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
lao động ở nông thôn. Xây dựng làng nghề sản xuất các sản phẩm đặc trưng 
của địa phương.

(3) KH & C N  góp phần phát triền công nghiệp -  tiểu thủ công 
nghiệp, đổi mới công nghệ phục vụ CNH, HĐH.

- Tập trung ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh của 
tỉnh như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, cơ khí, khai thác 
và chế biến khoáng sản,...

- Trên cơ sờ nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương, triển khai ứng 
dụng rộng răi công nghệ luyện kìm, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng phù 
hợp như: công nghệ lò điện, lò cao- lò chuyển khép kín, công nghệ phi 
cố c,...đ ể  phát triển các ngành công nghiệp nặng ưu thế, sản xuất các sản 
phẩm đạt chất lượng tốt phục vụ cho các ngành: xây dựng, giao thông vận 
tải, cơ k h í,... và không gây ô nhiễm môi trường.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đánh giá trình độ công nghệ sản xuất trên 
địa bàn và đề ra định hướng, xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho các cơ 
sở sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và làng nghê.

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu về an toàn bức xạ. Xây dựng kế hoạch 
phòng, chống và ứng cứu kịp thời các sự cố bức xạ trong tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động Sở hữu trí tuệ (SHTT), xác lập và đãng ký 
bảo hộ quyền SH TT cho một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Tăng cường 
công tác tư vấn, phổ biến kiến thức vê SHTT. Đẩy mạnh việc phối hợp giữa
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- Tăng cường chỉ đạo công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, thúc 
đây nâng cao năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh trong và 
ngoài tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% sản phẩm sản xuất ra trên địa 
bàn đều được công bố tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng.

- Chỉ đạo tốt công tác quản lý Nhà nước về kiểm tra chất lượng hàng 
hoá xuất nhập khẩu, thành lập Trạm kiểm ưa chất lượng hàng hoá tại các cửa 
khẩu chính như cửa khẩu Trà Lĩnh; Tà Lùng... quan tâm đầu tư máy móc 
trang thiết bị thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm hàng hoá, tạo thuận 
lợi cho công tác kiêm tra hàng hoá xuât nhập khẩu, hạn chế mức tối đa các 
mặt hàng kém chất lượng nhập qua các cửa khẩu biên giới. Đẩy mạnh công 
tác quản lý kiểm định đo lường theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quan tâm đẩy nhanh việc hướng dẫn thực hiện xây dựng và áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong các cơ quan hành chính nhà nước 
(Theo Quyết đĩnh 144/2006/Q Đ -TTg và 118/2008/QĐ-TTg) và cấc doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Triển khai tét “Chương trình quốc gia về nâng cao 
năng xuât chât lượng sản phâm hàng hoá của Doanh nghiệp việt nam đên năm 
2020” tại địa phương theo tinh thần Thông tư số 20/2010/TT-BKHCN.

(4) K H & C N  góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, quản lý, 
bảo vệ tàỉ nguyên và cải thiện môi trường sinh thái

- Nâng cấp các cônẹ trình giao thông, các tuyến đường ra cửa khẩu và 
chợ biên giới. Phát triển kêt câu hạ tâng nông nghiệp, nông thôn.

- Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên của từng vùng trên địa bàn tỉnh và 
những tác động của nó đến đời sống kinh tế- xã hội của địa phương, trong đó 
chú ý đến yếu tố biến đổi khí hậu và môi trường đất, nước ở các vùng sinh 
thái làm cơ sở cho công tác dự báo phòng tránh thiên tai (bão, lũ lụt, hạn 
hán,...)

- Nghiên cứu và làm rõ giá trị sử dụng của các loại tài nguyên làm cơ 
sở xây dựng phương án và lựa chọn công nghệ khai thác có hiệu quả, trong đó 
chú trọng đến vấn đề khai thác gắn với các biện pháp bảo vệ tài nguyên và 
môi trường.

- Khai thác bền vững và chế biến quặng với công nghệ giảm thiểu, ít 
chât thải nhăm tăng giá trị của khoáng sản, tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường.

- Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kết hợp giữa bảo vệ rừng 
và chế biến sản phẩm rừng một cách hiệu quả và bền vững.

- Đầu tư hiện đại hoá mạng lưới bưu chính viễn thông toàn tỉnh. Nâng 
cao chất lượng thông tin viễn thông theo tiêu chuẩn quốc gia.
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(5) K H & C N  góp phần phát triển văn hoá -  xã hội hài hoà với phát 
triển kỉnh tế

- Nghiên cứu tác động của các chính sách xã hội đốỉ với đồng bào dân 
tộc ở các vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Tiếp tục nghiên cứu các phong 
tục, tập quán, các lê hội, văn hoá dân gian phục vụ cuộc sống và lao động sản 
xuât của các dân tộc thiêu sô trên địa bàn.

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Điều tra, nghiên cứu tồng thể về dân số, nguồn lao động dựa trên các 
chỉ số : lứa tuổi, giới tính, trình độ học vấn, ngành nghề, thu nhập (chất lượng 
cuộc sông),...làm  căn cứ khoa học cho việc đề ra các chủ trương, chính sách 
phát triển dân số, quy hoạch đào tạo nguồn lao động một cách hợp lý.

- M ở rộng đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật cho người lao động, chú trọng 
đào tạo nghê cho khu vực nông thôn.

- Nghiên cứu những vấn đề về quốc phòng, an ninh, biên giới, hoạt 
động giao thương buôn bán giữa nhân dân Cao Bằng với nhân dân các tỉnh 
vùng biên giới Trung Quốc trong 1 0 - 2 0  năm tới phục vụ cho sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Nghiên cứu lịch sử hình thành, diện mạo văn hoá của các dân tộc tinh 
Cao Bằng, làm rõ những ảnh hưởng của sự giao thoa vãn hoá giữa các dân tộc 
và phân tích mặt tích cực cũng như hạn chế của các giá trị vãn hoá mới ảnh 
hưởng tới thuần phong mỹ tục, lối sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

- Khôi phục các làng nghề truyền thống...

3.2.2. Nhỏm m ục tiêu về tăng cường tiềm lực KH&CN

- Phấn đấu ngân sách giành cho hoạt động KH&CN của tinh đến năm 
2020 đạt 1,5%  ngân sách chi.

- Phát triển mạnh nguồn nhân lực KH&CN (cán bộ nghiên cứu 
KH&CN, đội ngũ chuyên gia công nghệ giỏi và đội ngũ công nhân lành nghề, 
công nhân kỹ thuật bậc cao), hệ thống các tổ chức KH&CN (các trung tâm, 
trạm trại nghiên cứu, sản xuất giống và hệ thống tồ chức bảo vệ câỵ trồng, vật 
nuôi, các tô chức cung ứng, dịch vụ KH&KT). Ưu tiên phát triên tiêm lực 
KH&CN trong các ngành kinh tế trọng điểm và tại các doanh nghiệp nhằm 
tạo sự thống nhất giữa quy hoạch phát triển KH&CN và quy hoạch phát triển 
KT-XH của tỉnh.

- Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ. Tập 
trung vào nghiên cứu xúc tiến thương mại và tạo lập thị trường đối với sản 
phẩm của tỉnh. Nghiên cứu đưa các công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực sản 
xuất vật liệu xây dựng, lắp ráp cơ khí, điện tử, chế biến, bảo quản sau thu 
hoạch,...
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- Hình thành mạng lưới thông tin KH&CN hiện đại. Tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền các kết quà nghiên cứu, các tiến bộ KH&CN,... 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các ấn phẩm thông tin 
KH&CN. Đẩy mạnh ứng đụng công nghệ thông tin vào việc quảng bá thông 
tin KH&CN, phổ biến kiến thức KH&CN,...

- Hình thành và mở rộng các mối quan hệ liên kết KH&CN với bên 
ngoài. Tăng cường sự phối hợp giữa cơ CỊuan quản lý nhà nước về KH&CN 
với các ngành, các cấp từ địa phương đến các Viện nghiên cứu của Trung 
ương, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

- Phát triển tiềm lực KH&CN của tỉnh nhằm phục vụ các mục tiêu phát 
triển KT-XH  của tỉnh.

II. Q U Y  H O Ạ CH  PH Á T T R IỂ N  K H O A  H Ọ C VÀ CÔNG N GH Ệ 
CAO BẰ N G  G IA I ĐOẠN 2011 - 2020

A. N H IỆM  VỤ T R Ọ N G  T Â M  PH Á T T R IỂ N  K H & C N  CAO 
BẰNG ĐẾN NĂM  2020

1. Nghiên cửu khoa học trong Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 
văn

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến củng cố và xây dựng hệ thống 
chính trị, tăng cường và nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao 
hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp trong 
sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trước yêu cầu 
chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và sự nghiệp CNH, 
HĐH.

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, mô hình, giải 
pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; giải pháp đẩy nhanh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng côn£ nghiệp hoá và đô thị hoá, nâng 
cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tê quốc tế, đây mạnh CNH, HĐH 
nông nghiệp, nông thôn; cơ chế và giải pháp thiết lập trật tự kỷ cương trong 
công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; nghiên cứu cơ chế và giải pháp 
quản lý, sử dụng và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển;

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến đổi mới cơ chế quản lý và xã hội 
hoá phát triển văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, thể thao, chăm sóc và bảo 
vệ sức khoẻ cộng đồng; xây dựng con người Cao Bằng...; giải pháp đẩy mạnh 
xoá đói, giảm nghèo, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội, công bằng xã 
hội, khắc phục mặt trái của đô thị hoá nhanh và kinh tế thị trường; luận cứ 
xây dựng và phát triển vãn ho á, văn minh đô thị đáp ứng yêu cầu cùa đô thị 
loại 3.

- Tiếp tục nghiên cứu, khai thác những giá trị truyền thống lịch sử, văn 
hoá, dân tộc tốt đẹp của Cao Bằng, hạn chế những tập tục lạc hậu, tệ nạn xã
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hội ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống văn hoá, tinh thần nhân dân, phục vụ sự 
nghiệp CNH, HĐH của tỉnh.

- Nghiên cứu các luận cứ và giải pháp gắn phát triển kỉnh tế -xẵ hội với 
nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững 
chăc, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

2, Nghiên cứu khoa học trong Lĩnh vực sử dụng hợp lý tài nguyên 
và bảo vệ môi trường

- Điều tra, đánh giá về nguồn tài nguyên, kinh tế - xã hội, xây dựng 
luận cứ khoa học cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Điều tra, đánh giá diễn biến chất lượng môi trường và hệ sinh thái.

- Nghiên cứu các giải pháp sử dụng họp lý tài nguyên

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ, tôn tạo môi trư
ờng và hệ sinh thái, phát triên bên vững trong nông nghệp, công nghiệp, phát 
triển đô thị. Nghiên cứu bảo vệ nguồn gen và các nguồn lợi quý hiếm, luận cứ 
xây dựng các khu bảo tôn nhăm bảo vệ đa dạng sinh học. Nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ sạch, công nghệ ít chất thải, tiết kiệm năng lượng, phát triển 
các mô hình sản xuất sạch hon.

- Nghiên cứu sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng 
mặt trời, sức g ió ,... ứng dụng các công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới trong sử 
lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ và tôn tạo hệ sinh thái.

3. Nhiệm vụ trọng tâm nghiên cửu khoa học và phát triển công nghệ 
trong một số lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

3.1. L ĩnh vực nông nghiệp

- Đưa nhanh tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp, phấn đấu đến 
2020 đạt mức trung bình tiên tiến trong khu vực về ưình độ công nghệ và giá 
trị gia tăng trên một đon vị diện tích, tăng nănẹ suất lao động, nâng cao chất 
lượng và sức cạnh tranh của nông sản, góp phân xây dựng nên nông nghiệp 
sản xuât hàng hoá, hiệu quả và bên vững.

- Từng bước xây dựng và phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao với 
quy mô và mô hình thích hợp với Cao Bằng.

a. Trồng trọt:

- Từng bước ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học trong lai tạo, 
sản xuất giống cây trồng chất lượng cao, nâng cao trình độ thâm canh, đa 
dạng hoá sản phẩm nông nghiệp. Đưa nhanh việc ứng dụng công nghệ nuôi 
cây mô tê bào thực vật vào sản xuât.

- Tập trung nghiên cứu ứng dụng, khảo nghiệm các giống lúa ờ các 
vùng sinh thái theo xu hướng giống chất lượng và giống ngắn ngày. Khảo
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nghiệm các giống rau màu để phục vụ cho vùnạ rau an toàn. Khảo nghiệm các 
giống cây trồng mới phục vụ chế biến và xuẩt khẩu. Khảo nghiệm các loai 
thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu bệnh hại có hiệu quả, không gây ô 
nhiễm môi trường.

- ứ n g  dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
xây dựng mô hình vùng rau tập trung, vùng nguyên liệu cho chế biến công 
nghiệp.

- Nghiên cứu áp dụng rộng rãi các biện pháp và mô hình canh tác tiên 
tiến, hiệu quả cao, mở rộng diện tích cây ăn quả, hoa, cây cảnh, chọn giống cỏ 
năng suất cao chất lượng tốt theo hướng sản xuất hàng hoá, cải tạo vườn tạp, 
phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng CNH, HĐH.

- Nghiên cứu các biện pháp cải tạo đất dốc.

- Nghiên cứu các biện pháp hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đẩy 
mạnh áp dụng mô hình IPM , sử dụng chế phẩm sinh học trên rau, lúa, xây 
dựng mô hình vùng rau an toàn. Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ một số 
bệnh mới phát sinh trên cây trồng.

- Nghiên cứu các biện pháp và mô hình nâng cao hiệu quả phủ xanh đất 
trống đồi trọc, quản lý và phát triển rừng phòng hộ, trồng thử các cây lâm 
nghiệp mới.

b, Chăn nuôi:

- Từng bước ứng dụng cỏ hiệu quả công nạhệ sinh học tronẹ lai tạo, 
sản xuất giống gia cầm, gia súc có hiệu quả kinh tế cao, phục vụ chê biến và 
xuất khẩu.

Khảo nghiệm các giống gia cầm, ẸÌa súc để nhanh chóng tiếp cận công 
nghệ lai tạo giống mới dần thay thế giong cũ, giống kém chat lượng. Thực 
nghiệm, lựa chọn các giống mới đưa vào cơ cấu vật nuôi. Tập trung cho chăn 
nuôi đại gia súc.

- Nghiên cứu xây dựng và mở rộng các mô hình chán nuôi gia súc, gia 
cầm theo phương thức công nghiệp, kinh tế trang trại, gia trại, gắn với công 
nghiệp chê biến, sản xuất hàng hoá và xuất khẩu.

- Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phòng trị dịch 
ở gia cầm, gia súc. Xây dựng quy trình kỹ thuật, mô hình vùng an toàn dịch 
bệnh đối với một số bệnh quan trọng ở Cao Bằng, mô hình xử lý chất thải 
chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Nghiên cứu sử dụng các thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm chất 
lượng và hiệu quả cao. Xây dựng quy trình nuôi dưỡng gia súc, gia cầm trên 
cơ sở nguồn thức ăn sẵn có của địa phương kết hợp với nguồn thức ăn bổ 
xung chẩt lượng cao.
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c. Bảo quản, ch ế biến nông sản:

- Đưa công nghệ mới vào bảo quàn, chế biến theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, quỵ mô công nghiệp và trang trại, 
góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung vào công nghệ chế 
biên những nông lâm sản chính, có sản lượng lớn, chủ đạo trong cơ cấu cây 
trông, vật nuôi của tỉnh, có chú ý vùng nguyên liệu ở các tỉnh lân cận và 
hướng vào xuât khâu

- Nghiên cửu ứng dụng công nghệ mới bảo quản sản phẩm sau thu 
hoạch, lựa chọn một cơ cấu công nghệ có trình độ hợp lý, phù họp với quy 
mô hộ gia đình. Ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt là kinh tế hộ gia đình. 
Đầu tư đổi mới công nghệ chế biến theo hướng phát huy năng lực công nghệ 
thiết bị hiện có, đồng thời từng bước đầu tư công nghệ, thiết bị hiện đại để 
nâng cao chất lượng và đa dạng hoá chủng loại sản phẩm, phát triển thị 
trường trong nước và xuất khẩu.

d. Cơ khỉ hoá, phái triển ngành nghề nông thôn:

- Lựa chọn công nghệ thích họp ít chất thải để phát triển một số làng 
nghề, ngành, nghề truyền thống, tạo việc làm, phát ưiển công nghiệp nông 
thôn, ôn định xã hội.

- Hình thành mô hình cụm dịch vụ cơ khí, cơ điện phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và chế biến nông sản.

- Nghiên cứu, ứng dụng những giải pháp về cơ khí thuộc các lĩnh vực 
làm đất, tưới tiêu, thu hoạch, chế biến.

- Nghiên cứu công nghệ, sản xuất các dụng cụ, thiết bị phục vụ công 
nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn, nhất là trong lĩnh vực chế biến với quy 
mô nhỏ, hộ gia đình, trang trại như thiết bị, dụng cụ làm đất, thu hoạch, tưới 
tiêu, sấy, bảo quản, xay nghiên, vận chuyển cơ g iớ i. . . .

đ. Thuỷlợi:

- ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
vào các công trình thuỷ lợi, các kỹ thuật và giải pháp chông xói mòn ...

- ứng dụng mô hình điều hành tưới có trợ giúp của máy tính trong tưới 
tiêu; phát triển các công nghệ tưới tiết kiệm nước.

3.2 . Lĩnh vực công nghiệp

Phát triển KH &CN phục vụ cho mục tiêu tiếp tục phát triển công nghiệp 
với tốc độ cao, với hướng ưu tiên tập trung chỉ đạo phát triển những ngành có 
truyền thống, mũi nhọn, có nhiều lợi thế.

a. Cơ khỉ ch ế tạo:

- Đồi mới công nghệ trên cơ sở sắp xếp lại các doanh nghiệp cơ khí tiêu 
dùng, lựa chọn công nghệ phù hợp với phương án sản phẩm theo hướng thay
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thế hàng nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu.

b. Khai thác, ch ế  biến khoảng sản:

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp khai thác khoáng sản hợp lý, cơ 
giới hoá từng công đoạn trong khai thác khoáng sản; ưu tiên đầu tư đổi mới 
công nghệ theo hướng sản xuất sạch với các tiêu chí đảm bảo tiêu hao ít 
nguyên, nhiên liệu; an toàn và thân thiện với môi trường sinh thái... Đặc biệt 
áp dụng ngay từ đầu các công nghệ hiện đại, công nghệ có trình độ cơ  giới 
hóa và tự động hóa cao đối với các mỏ có quy mô nhỏ, mới xây dựng.

c. Điện, Điện tử:

Chuẩn bị cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý 
và trình độ công nghệ cao, tãnạ cường năng lực nội sinh, tiếp thu và làm chủ 
công nghệ tiên tiến, tự thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghiệp điện, 
điện tử có sức cạnh tranh cao.

d. Công nghiệp ch ế  biến thực phẩm :

Ưu tiên nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chế 
biên, sản xuât, bảo quản thực phẩm tiêu dùng từ các loại nguyên liệu ưu thế, 
sẵn có tại địa phương.

3.3. Lĩnh vực Y  - dược

ữ. Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công 
nghệ mới trong y học hiện đại đễ nâng cao năng lực chân đoán và điều trị, 
chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng:

- Nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học phục vụ cho sản xuất thuốc, 
chế phẩm sinh học cho chẩn đoán và điều trị bệnh.

- Điều tra, quy hoạch và phát triền các cây thuốc quý ở Cao Bằng.

b. Nghiên cứu  tồng kết thực tiễn, đề xuất các mô hình, giải pháp 
phòng chổng và điều trị các bệnh, dịch nguy hiểm ở  Cao Bằng:

- Các giải pháp giảm tỷ lệ mắc và tử vong của các bệnh truyền nhiễm 
gây dịch như: bệnh tả, thương hàn, sốt rét, dịch hạch...v.v.

- Nghiên cứu giải pháp phòng, chống và quản lý các bệnh không truyền 
nhiễm như: bệnh tim mạch, ung thư, tai nạn và thương tích, bệnh nghề 
nghiệp, đái tháo đường...v.v.

- Nghiên cứu giải pháp phòng chống các bệnh do lối sống không lành 
mạnh mang lại như: nghiện ma tuý, nghiện rượu, nghiện thuốc lá; hạn chế tốc 
độ gia tăng tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS.

c. Nghiên cứu  mô hình và các giải pháp tăng cường chăm sốc và bảo 
vệ bà mẹ, trẻ em:

- Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn trong sinh
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sản, chăm sóc sản khoa và các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình.

- Nghiên cứu các chương trình chăm sóc sức khoẻ trẻ em như: phòng 
chông suy dinh dưỡng, sức khoẻ vị thành niên, y tế học đường, phòng chống 
tiêu chảy, nhiêm khuân hô hấp cấp, thâp tim, giun sán, mô hình bệnh tật. Đặc 
biệt đối với các vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiếu số.

d. Nghiên cứu mô hình và các giải pháp tăng cường và nâng cao 
hiệu quả quản ỉỷ nhà nước vềy tế n h ư  quản lý dược phẩm , chất lượng, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, kỉnh tễy  tế, nâng cao năng 
lực hoạt động của y tể cơ  sở... trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường

- Nghiên cứu biện pháp chủ động giám sát tình hình ô nhiễm thực phẩm 
để đề phòng ngộ độc và các bệnh tật gây ra do ăn uống.

- Nghiên cứu giải pháp phát triển đội ngũ và cơ chế thanh, kiểm tra vệ 
sinh an toàn thực phâm tại tât cả các tuyên.

- Nghiên cứu các vấn đề sức khoẻ và môi trường lao động trong các 
doanh nghiệp, các biện pháp giảm sát và sử lý chất thải gây ô nhiễm moi 
trường và tác động xâu đên sức khoẻ

- Nghiên cứu các mô hình và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dược 
phẩm trong cơ chế thị trường.

3.4. Lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị

Phát triển KH&CN phục vụ cho mục tiêu quản lý và phát triển đô thị 
trên địa bàn tỉnh.

a. Nghiên cứu xây dựng các luận cứ  phục vụ quản lỷ và phát triển đô 
thị

- Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng và giải pháp thực hiện quy 
hoạch và chiến lược phát triển đô thị; luận cứ cho các quy chế phối kết hợp 
giữa các cơ quan chức năng và chính quyên trong quản lý và phát triên đô thị,

- Nghiên cứu luận cứ cho giải pháp thể chế hoá sự tham gia của nhân dân 
vào công tác lập và thực hiện quy hoạch. Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng 
các mô hình xã hội hoá quản lý đô thị.

- Nghiên cứu luận cứ cho chính sách tạo vốn phát triển cơ sở hạ tầng đô 
thị, phát triển nhà ở đô thị.

- Nghiên cứu các giải pháp kiến trúc, xây dựng để có những công trình 
đẹp, chất lượng cao trong phát triển đô thị Cao Bằng.

b. Úng dụng các tiến bộ KH&CN, công nghệ hiện đại trong quản lý 
và phát triển đô thị

- ứng dụng công nghệ hiện đại nâng cao năng lực và chất lượng quy 
hoạch, kiến trúc, thiết kế, xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.
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- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế, cấp phép và 
quản lý đô thị. Xây dựng hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý quy hoạch 
đô thị, quản lý giao thông đô thị, quản lý đất đai, các công trình hạ tầng kỹ 
thuật đô thị.

- Sử dụng, ứng dụng các thiết bị thi công tiên tiến, hiện đại nhằm nâng 
cao năng suất và chất lượng công trình.

- Nghiên cứu, sử dụng vật liệu mới trong xây dựng cơ sở hạ tàng kỹ 
thuật, nhà ở và trang trí nội thất; cải thiện chất lượng các công trình và nhà ở.

- Nghiên cứu phát triển cây xanh đô thị, các công trình hạ tầng xã hội.

3.5. M ột số lĩnh vực ứng dụng công nghệ tiên tiến

a. Công nghệ thông tin:

- Phục vụ quản lý nhà nước: Từng bước hình thành một mạng các hệ 
thống thông tin quản lý của các ngành, theo một chương trình thống nhất để 
có thể liên kết với nhau, nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp 
thời đáp ứng mọi yêu cầu trong việc ra quyết định và điều hành công việc của 
thành phố. Cụ thể.

+  ứ ng dụng sâu rộng các phần mềm tiên tiến phục vụ nhiệm vụ quản lý 
trong các ngành, các câp.

+  Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu thông tin quản lý ở các ngành, các cấp.

+  Xây dựng trung tâm thông tin địa lý; đẩy mạnh ứng dụng GIS trong 
một sô ngành quan trọng.

+  Hĩnh thành mạng các hệ thống thông tin nội bộ các cấp, các ngành, 
liên ngành.

- Trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội:

+  Xây dựng hệ thống các thông tin cốt yểu của nền kinh tể, nòng cốt là 
hệ thông thông tin quản lý Nhà nước vê tài chính, ngân hàng, thị trường, giá 
cả, xuất nhập khẩu.

+  Khuyến khích các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế tổ chức 
và thực hiện các dự án tin học hoá hoạt động kinh doanh, dịch vụ của mình. 
Phát triển thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng 
hoá. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hoá hoạt động 
dịch vụ du lịch.

+  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực văn hoá, 
xã hội, đặc biệt là khu vực giáo dục và nông nghiệp nông thôn ... Phát triển 
dịch vụ thông tin trên mạng Internet.

- Phát triển tiềm lực công nghệ thông tin:
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+  Tập hợp lực lượng, thu hút và khuyến khích nhân tài, giáo dục nâng 
cao dân trí, tạo ra sự chuyển biến về nhận thức toàn xã hội về ứng dụng và 
khai thác các thành tựu công nghệ thông tin trong quản lý, các hoạt động xã 
hội, kinh doanh và đời sống

+  Phát triển mọi hình thức đào tạo, nhanh chóng phổ cập kiến thức tin 
học phổ thông về công nghệ thông tin cho cộng đồng, thúc đẩy việc đưa công 
tác đào tạo tin học vào các trường học; chú trọng đào tạo nhân lực có trình độ 
chuyên môn cao.

- Xây dựng hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin.

- Triển khai một số nghiên cứu nhằm ứng dụng có hiệu quả CNTT như 
thiết kế hệ thống, phát triển các phần mềm ứnạ dụng cho các dự án về CNTT, 
đồng thời chuẩn bị điều kiện cho bước phát triển cao hơn.

b. Công nghệ sinh học:

“ Đẩy mạnh dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, y tế, 
như chọn tạo giống mới, sản xuất thức ăn chăn nuôi ^gia súc, gia cầm), phân 
vi sinh, thuốc kích thích và điêu hoà sinh trưởng, thuôc trừ sâu, phòng chống 
dịch bệnh, thử nghiệm sử dụng các loại phân bón hữu cơ với quy trình và chế 
độ canh tác phù hợp để sản xuất sản phẩm sạch.

- Triển khai nghiên cứu ứng dụng để tuyển chọn, giữ và nhân giống 
cây trồng và vật nuôi năng suất, chất lượng cao phù hợp với Cao Bằng.

- Tiếp nhận chuyển giao và ứng dụng rộng rãi công nghệ nuôi cấy mô 
tế bào thực vật trong sản xuất nông nghiệp, phát triển mạnh ở một số đối ; 
tượng có giá trị kinh tê cao. Hỗ trợ phát triển mạnh các mô hình ứng dụng cấp i 
huyện đê từ đó nhân rộng.

- Nghiên cứu ứng đụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường và ; 
an toàn lương thực -thực phẩm.

- ứ ng dụng công nghệ sinh học trong bảo quản và chế biến nông sản -
thực phẩm. ị

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và đào tạo nhân lực để có đủ điều kiện tiếp 
cận những ứng dụng ở trình độ cao.

c. Công nghệ năng lượng mới

- Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các dạng năng lượng mới như năng
lượng mặt trời, năng lượng gió phục vụ chương trình tiết kiệm năng lượng, 
đặc biệt phục vụ các vùng sâu, vùng xa. ị

È,
d. Công nghệ vật liệu mói: [

- Nghiên cứu sản xuất, sử dụng các vật liệu mới có các tính năng kỹ 
thuật cao trong sản xuất công nghiệp như: các loại thép đặc biệt, vật liệu từ r 
tính, vật liệu Compozit... Phương thức triển khai là tiếp nhận công nghệ, khai I
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thác sử dụng có hiệu quả.

- Khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu các tổ hợp vật liệu mới trong công 
nghiệp, xây dựng và dân dụng như bê tông cốt kim, bê tông polyme, các to 
hợp vật liệu chịu nhiệt, chịu tác động môi trường, bền, nhẹ ...

4. P hát triển  tiềm lực K H & C N

4 .1. Nhân lực KH& CN

- Phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, có cơ cấu trình 
độ, chuyên môn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tễ - xã hội của tỉnh; ưu 
tiên cho những lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Phấn đấu đến 2015 Thị xã Cao 
Bằng có 500 cán bộ KH&CN tốt nghiệp cao đẳng trở lên trên một vạn dân.

- Vận dụng tốt các cơ chế, chính sách của trung ương, nghiên cứu cơ 
chế, chính sách thu hút, sừ dụng, phát triển nguồn nhân lực KH&CN của tỉnh; 
cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực KH&CN từ Trung ương; tạo động lực 
vật chất và tinh thần, trọng dụng và tôn vinh người có tài trong hoạt động 
KH&CN.

- Khuyến khích tự đào tạo và đào tạo lại. Có chính sách ưu tiên đào tạo 
nhân lực KH&CN ở trình độ cao (ừên đại học) và ở các lĩnh vực tỉnh còn 
thiếu. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, nâng cao năng lực hoạt 
động KH&CN.

- Xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi, cán bộ khoa học-công nghệ đầu
đàn.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, 
vị trí của đội ngũ cán bộ KH &CN  của tỉnh trong sự nghiệp CNH, HĐH; đổi 
mới cơ chế quản lý nhằm giải phóng tiềm năng, phát huy tính chủ động, sáng 
tạo cua đọi ngũ cán bộ KH&CN.

4.2. H ệ thống hoạt động KH & CN

a. Củng cổ, sắp xếp lại và phát triển các cơ sở hoạt động khoa học - 
công nghệ, tập trung đầu tư đồng bộ cho những cơ sở trọng điểm, xây dựng 
một sô phòng thí nghiệm, thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quôc gia và các nước 
trong khu vực, bảo đảm đủ khả năng giải quyêt những nhiệm vụ tỉnh giao 
đồng thời phát huy ảnh hưởng tới các địa phương trong vùng; phát triển mạnh 
các hoạt động tư vấn, dịch vụ khoa học và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy 
phát triển thị trường khoa học - công nghệ.

Củng cố, sắp xếp lại và phát triển các cơ sở hoạt động KH&CN do Nhà 
nước quản lý theo hướng mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những cơ sở trọng điểm, 
chức năng nhiệm vụ không chồng chéo và bảo đảm tỉnh mạng lưới, hệ thống 
để phát huy sức mạnh. Cụ thể một số lĩnh vực chủ yếu là:

+  Lĩnh vực công nghiệp: củng cố và tăng cường năng lực KH&CN 
(gôm nhân lực, trang thiêt bị nghiên cứu, cơ chế chính sách ...) cho các công
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ty, doanh nghiệp, tập trung vào ứng dụng công nghệ tự động hoá, là đầu mối 
tiếp nhận công nghệ nước ngoài, làm thích nghi, chuyển giao cho các doanh 
nghiệp trong tỉnh.

+  Lĩnh vực nông nghiệp: sắp xếp lại các trạm trại, trung tâm, công ty, 
xí nghiệp, Lấy nòng cốt là trung tâm khuyến nông, công ty giống cây trồng... 
đê săp xêp, đâu tư trọng điểm. Xây dựng khu trình diễn ứng dụng và chuyển 
giao KHCN nông nghiệp

+  Lĩnh vực phát triển đô thị: Nâng cao năng lực cho các công ty tư vấn 
thiết kế các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

+  Lĩnh vực KHCN&MT: Củng cố, nâng cấp ưung tâm nghiên cứu ứng 
dụng KH&CN, bảo đảm đủ khả năng là đầu mối tiếp nhận và chuyển giao các 
tiên bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học và 
công nghệ tự động hoá.

Thành lập trung tâm kiểm định, kiểm nghiệm về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng khu vực trên cơ sở nâng cao năng ỉực phòng kiểm định, kiểm 
nghiệm của Chi cục TC-ĐL-CL hiện nay.

Củng cố và nâng cấp Trung tâm Thông tin - tư liệu KH&CN, bảo đảm 
đủ khả năng tiếp nhận, xử lý, cung cấp thông tin KH &CN, là đầu mối cung 
cấp chuyển giao các thông tin công nghệ mới, hiện đại, xây dựng sàn giao 
dịch công nghệ.

+  Củng cố nâng cấp các phòng thí nghiệm chuyên ngành do tỉnh quản 
lý (trung tâm y tế dự phòng, ừạm kiểm dịch...).

+  Thành lập một số cơ sở hoạt động tư vấn, dịch vụ KH&CN, chuyển 
giao công nghệ, đào tạo.

+  Chú trọng khai thác cơ sở vật chất, năng lực KH&CN của các cơ sở 
Trung ương

b. Tăng cường tiềm lực KH&CN của các trường cao đẳng, dạy nghề... 
chú ý khai thác năng lực KH&CN của các trường trên địa bàn tỉnh.

c. Đẩỵ mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học 
trong các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan Đảng, Đoàn thể, các ngành, 
các cấp.

d. Đẩy mạnh hoạt động KH&CN ưong các hội nghề nghiệp.

đ. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ trong các 
doanh nghiệp

4 3 . Thông tin KH&CN

a. Xây dựng mạng lưới thông tin KH&CN trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng và thực hiện đề án xây dựng mạng lưới thông tin KH&CN 
ở Cao Bằng, trong đó tập trung xây dựng Trung tâm Tin học và Thông tin
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KHCN Cao Bằng thành một trung tâm thông tin - tư- liệu mạnh và hiện đại 
làm nòng cốt cho hoạt động thông tin - tư liệu KH&CN của toàn tỉnh.

- Thúc đẩy và tăng cường phối họp hoạt động của các cơ quan, bộ phận 
thông tin trên địa bàn tỉnh (Thư viện tỉnh, các bộ phận thông tin của các Sở, 
ban, ngành trên địa bàn tỉnh).

- Tăng cường công tác chỉ đạo nghiệp vụ, tiêu chuẩn hoá nhằm đảm 
bào nguyên tắc hệ thống mở và nâng cao trình độ công nghệ chung của mạng 
lưới.

b. Xây dựng nguồn lực thông tin và phát triển các cơ sở  dữ  liệu về 
KH&CN

- B ổ  sung các tạp chí KH&CN đầu ngành của Trung ương, lựa chọn 
một số đầu tạp chí quan trọng, thiết thực của nước ngoài. Bổ sung các đầu 
sách tra cứu có giá trị.

- Cập nhật được các thông tin KH&CN trong tỉnh, đặc biệt là các kết 
quả nghiên cứu khoa học, kết quả điều tra cơ bản về tài nguyên và môi 
trường, tài liệu hội nghị, hội thảo... Xây dựng cơ chế và tổ chức thu thập có hệ 
thông phục vụ cho hoạt động thông tin tư liệu chung của tỉnh.

- B ổ  sung các dạng tài liệu điện tử (CD-ROM , sách điện tử, thư viện 
điện tử, phòng đọc mở...)

- Xây dựng cơ chế, tổ chức việc chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các 
đơn vị, bộ phận thông tin - tư liệu, thư viện trên địa bàn tỉnh.

- Đầu tư xây dựng các C SD L phục vụ quản lý, trước mắt là các cơ sở 
dữ liệu về tiềm lực khoa học và công nghệ, C SD L thông tin về các doanh 
nghiệp trên địa bàn, CSD Lvề các kết quả nghiên cứu khoa học, các CSD L 
thông tin địa lý (G IS), hệ thống C SD L về thông tin công nghệ, các C SD L về 
tiềm lực kinh tế - xã hội, tài nguyên và môi trường...

c. Xây dựng và phát triển mạng thông tin KH& CN của tỉnh, kết nối 
mạng với các cơ  quan thông tin KH& CN trong nước  và quốc tế trên cơ  sở  
công nghệ thông tin hiện đại nhằm chia sẻ nguồn lực thông tin

d. Đẩy mạnh các dịch vụ thông tin KH&CN

- Duy trì và phát ừiển đa dạng các loại hình: xuất bản ấn phẩm thông 
tin; phổ biến thông tin chọn lọc; tư vấn chuyển giao công nghệ; cung cấp tậi 
liệu theo yêu cầu; trả lời theo yêu cầu tin...

“ Xây dựng, triển khai dự án: "Xây dựng Phòng thông tin tra cứu (bao 
gồm phòng đọc mở, hướng dẫn và dịch vụ tra cứu tài liệu trên CD -ROM , trên 
các mạng thông tin trong nước và trên Internet".

- Xuất bản bản tin điện tò, giới thiệu tiềm năng kinh tế, KH&CN của 
tỉnh trên mạng thông tin quốc tế, trước mắt trên Website của tỉnh, ngành.

Quy hoạch phát triển KH& CN Cao Bằng giai đoạn 2011-2020
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đ. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học và 
công nghệ gổp phần nâng cao dân trí

- Tăng cườn£ tuyên truyền, phổ biến kiến thức KH &CN, góp phần đẩy 
mạnh ứng dụng tiên bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nâng cao 
dân trí.

“ Đa dạng hoá các hình thức cung cấp thông tin, chú trọng tổ chức các 
hội thảo, hội nghị khoa học về những lĩnh vực công nghệ cao, xu thế phát 
triển của thế giới và khu vực, góp phần nâng cao nhận thức về nền kinh tế tri 
thức và xã hội thông tin trong cộng đồng và lãnh đạo các ban ngành của tỉnh. 
Mở chuyên mục thường xuyên ưên truyền hình về phổ biến kiến thức, trao 
đổi về tri thức KH&CN.

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin KH&CN đa dạng phục vụ CNH, 
HĐH nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là cấp xã.

4.4. Tài chỉnh cho hoạt động KH&CN

- Bảo đảm tốc độ tăng tỷ lệ đầu tư từ ngân sách cho KH&CN lớn hon 
tốc độ tăng chi ngân sách của tỉnh, đồng thời đẩỵ mạnh đa dạng hoá các 
nguồn đâu tư ngoài ngân sách nhà nước cho phát ưiên khoa học và công nghệ. 
Phấn đấu ngân sách giành cho hoạt động KH&CN của tỉnh đến năm 2020 đạt 
1,5%  ngân sách chi.

- Nguồn kinh phí từ ngân sách KH&CN của tỉnh tập trung cho những 
nhiệm vụ xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách phát 
triển kinh tế và xã hội chung của tỉnh, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực 
KHXH &NV, điều tra cơ bản, hoạt động nghiệp vụ, các đề án, chương trình 
trọng điểm vê KH&CN, tăng cường cơ sở vật chất, duy trì và phát triển tiềm 
lực KH&CN của tỉnh và hỗ trợ một phần cho hoạt động nghiên cứu áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp và khu vực nông 
nghiệp, nông thôn.

- Vận dụng tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích của Nhà nước và 
địa phương để các doanh nghiệp đầu tư kinh phí nhiều hơn cho nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và áp dụng tiến bộ kỹ thuật.

- Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ yếu thông qua việc 
xây dựng một số dự án đón đâu để sẵn sàng thu hút các nguồn tài trợ quốc tê.

- Tranh thủ tối đa nguồn ngân sách từ trung ương thông qua các đề tài, 
dự án cấp nhà nước, dự án nông thôn miền núi, hoạt động hợp tác quốc té ...

- Quản lý quỹ hỗ trợ phát triển KH&CN của tỉnh theo luật KH&CN.
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B. DANH MỤC MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN ưu TIÊN 
PHÁT TRIẺN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐÉN NĂM 2020

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ phát triển 
KH&CN tỉnh, cần xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trọng 
điểm đến 2020 sau:

Stt Tên chương trình
Cơ quan chủ 
trì xây dựng 
/thực hiện

Nội dung thực hiện chính
Dự toán 
kỉnh phí
(tr. VND)

I Chương trĩnh 
KHXH&NV

Ban Tuyên 
giáo Tỉnh ủy
SỞKH&CN 
Sở VH-TT-DL

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chính 
trị, tàng cường và nâng cao hiệu quả sự 
lãnh đạo cùa Đảng, nâng cao hiệu ỉực và 
hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng 
chính quyến các cấp trong sạch, vững 
mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân
Nghiên cứu, khai thác những giá trị 
truyền thổng lịch sử, văn hoá, dân tộc 
tốt đẹp của Cao Bằng, hạn chế những 
tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội ảnh hưởng 
tiêu cực đến đời sổng văn hoá, tinh thần 
nhân dân

1.000

2 Chương trình 
K H C N phạc vụ 
phát triển nông, 
lẫm nghiệp giai 
đoạn 20U -2015

Sở NN-PTNT 
Sở KH&CN
Sở Công 
thương

Nghiên cứu cơ sở khoa học tiến hành 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm 
nghiệp, gắn với công nghiệp chế biển và 
thị trường tiêu thụ; Nghiên cứu các giải 
pháp thúc đẩy nông, lâm nghiệp và 
nông thôn theo hướng sản xuất hàng 
hóa; nghiên cứu các công nghệ phù hợp 
trong sản xuất nông, lâm nghiệp;
Nghiên cứu dự báo về thị trường tiêu 
thụ sản phẩm nông, lâm sản; Xây dựng 
một số mô hình áp dụng tiến bộ 
KH&CN trong sản xuất nông, lâm 
nghiệp và nông thôn.

50.000

3 Chương trình 
KH&CN thúc đẫy 
phát triển thương 
mại, dịch vụ, du 
lịch và kinh tế cửa 
khẩu

Sở VH-TT-DL 
Sở Công 
thương
Sở KH&CN 
ƯBND huyện 
Trà Lĩnh
ƯBND huyện 
Phục Hòa
ƯBND huyện

Tập trung giải quyết các vấn đề 
KH&CN liên quan tới việc xây dựng 
các Trung tâm dịch vụ và du lịch; phát 
triển mạnh các loại hình dịch vụ như 
vận tải, kho bãi, bưu chính, viễn thông, 
tài chính, n|ân hàng, kiểm toán, bảo 
hiểm, chuyển giao công nghệ, tư vấn 
pháp luật; xây dựng khu mậu dịch, gia 
công sản xuất hàng hóa biên giới với cơ 
chế đặc thù; đa dạng hóa các loại hình

10.000
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Hà Quảng du lịch, chú trọng khuyến khích phát 
triển du lịch sinh thái, du lịch vãn hóa.

4 Chương trình 
nghiên cứu khoa  
học, ứng đụng tiến 
bộ kỹ thuật trong 
lĩnh vực sản xuầt 
công nghiệp, tiểu 
thu công nghiệp.

Sở Công 
thương
SỞKH&CN
SỞTNMT

Ho trợ hoạt động đổi mới cổng nghệ, áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 
tiến và sản xuất trong ngành công 
nghiệp cỏ thế mạnh của tỉnh như sản 
xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, 
lâm sản, khai thác và chế biển khoáng 
sản ...

Khuyến khích và hỗ trợ việc xây dựng 
bộ phận nghiên cứu và phát triển trong 
các doanh nghiệp, liên kết giữa các 
doanh nghiệp với các tổ chức nghiên 
cứu và phát triển trong và ngoài tỉnh

20.000

5 Chương trình 
KH&CNphục vụ 
xây dựng, phát 
triển Thị x ã  Cao 
Bằng giai đoạn 
2011-2015

Sở KH&CN
ƯBND thị xã 
Cao Bằng

Nghiên cửu xây dựng các luận cứ phục 
vụ quản lý và phát triển đô thị, ứng 
dụng các tiến bộ KH&CN, công nghệ 
hiện đai trong quản lý và phát triển đô
thỉ

1.000

6 Chương trình phát 
triển thị trường 
công nghệ

Sở KHCN
Sở Công 
thương

Đồi mới cơ chế và chính sách phát triển 
KT -XH của tình nhằm tạo nhu cầu ứng 
dụng các thành tựu KH&CN vào sản 
xuất và đời sống; tăng cường sự hỗ trợ 
của tình đối với các hoạt động ứng dụng 
tiến bộ KH&CN, đổi mới và nâng cao 
trình độ công nghệ; phát triển thị trường 
vốn, mở rộng, lồng ghép quỹ ưu đãi 
đầu tư.
Tham gỉa hoặc tổ chức các techmart, 
sàn giao dịch công nghệ v.v...

1.000

7 Chương trình thu 
hút, đào tạo và 
phát triển nguồn 
nhân lực khoa  
học, công nghệ.

Sở KH&CN 
Sở Nội vụ 
Sở GD-ĐT

Đào tạo nguồn nhân lực KH&CN, xây 
dựng hạ tần^ kỹ thuật cho hoạt động 
KH&CN nhăm đón đầu những ngành 
kinh tế sẽ phảt triển trong tương lai. 
Chủ động tập trung đầu tư cho việc đào 
tạo nhân lực KH&CN cỏ trình độ cao ờ 
nước ngoài

1.000

8 Chương trình tăng 
cường năng lực 
nghiên cửu, chống 
xuống cắp các tề 
chứcKH & CN

Sở KH&CN Đầu tư, xây dựng Trung tâm Chuyển 
giao công nghệ (môi giởi công nghệ, tư 
vấn chuyển giao công nghệ, thông tin 
công nghệ, triển lãm công nghệ, hội 
thảo khoa học...) tại Thị xã Cao Bằng 
làm đầu mối chuyển giao công nghệ 
giữa Việt Nam và Trung Quốc
Đầu tư xây dựng hệ thổng phòng thí 
nghiệm, thử nghiệm của tỉnh phục vụ

50.000
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cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN, quản lý nhà nước ve chất 
lượng hàng hoá, chăm sỏc và bảo vệ sức 
khoẻ nhân dân, bảo vệ mỗi trường

9 Chương trình hợp 
tác vềK H & C N với 
tỉnh QuảnỊ* Tây - 
Trung Quốc và các 
cơ  sở  nghiên cứu 
trong nước

Sở KH&CN 
Sở Ngoại vụ

Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển 
khoa học, công nghệ trong và ngoài 
nước; tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của 
các nước, các tổ chức quốc tế (đặc biệt 
là Quảng Tây -  Trung Quốc) và trung 
ương trong các lĩnh vực đào tạo, quản 
lý, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đổi 
mới công nghệ. Chủ động mở rộng và 
phát ừiển các quan hệ trao đổi và hợp 
tác quổc tế và trong nước về KH&CN 
hướng vào giải quyết các mục tiêu ưu 
tiên của địa phương

5.000

10 Kiện toàn và đỗi 
mởỉ công tác quân 
lỷ khoa học và 
công nghệ tỉnh 
Cao Băng

Sở KH&CN 
Sở Nội vụ

Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý 
nhà nước về khoa học và công nghệ từ 
cấp tỉnh đến cấp huyện, thị và cấp 
ngành theo hướng linh hoạt trên cơ sở 
các nội dung quản lý tại Thông tư 15 
Liên bộ KH&CN và bộ Nội vụ; củng 
cố, táng cường đầu mối, phân cấp quản 
lý KH&CN cho các ngành và huyện, 
thị.

1.000

T ổ n g 140000
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Dự toán kinh phí Sự nghiệp Khoa học giaji đoạn 2011-2020

Năm
Kinh phí SNKH hàng 

năm (dự kiến mỗi 
năm tăng 5%)

Tỷ lệ ihân bồ

C ác n h iệm  vụ 
KH CN  (65%)

Tăng cư ờng năng lưc 
nghiên  cứu, chống  
xu ốn g  cấp  (35%)

2011 11.960,00 9.800,00 2.160,00
2012 12.558,00 8.162,70 4.395,30
2013 13.185,90 8.570,84 4.615,07
2014 13.845,20 8.999,38 4.845,82
2015 14.537,45 9.449,35 5.088,11
2016 15 264,33 9.921,81 5.342,51
2017 16.027,54 10.417,90 5.609,64
2018 16 828,92 10.938,80 5.890,12
2019 17 670,37 11.485,74 6.184,63
2020 18.553,89 12.060,03 6.493,86

Tổng giai 
đoạn 150.431,59 9 9 .8 0 6 ,5 4 50.625,06
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PHẦN T H Ứ  IV
C Á C GIẢI PH Á P CHỦ Y É U  T H Ự C  H IỆN  Q U Y HOẠCH PH Á T  

TR IỂN  K H O A  H Ọ C VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH CAỎ BẰNG

I. CÁC G IẢ I PH Á P CH Ủ Y Ế U  T H ự C  H IỆN  Q U Y HO ẠCH

1. Nâng cao nhận thức về vai trò của K H & C N  là nền tảng và động 
lực phát triển K T -X H

- Xây dựng quan niệm đúng đắn trong tư duy cũng nhu hành động của 
lãnh đạo và quản lý các ngành, các cấp, các chủ doanh nghiệp và toàn xã hội 
về vai trò nền tảng và động lực của KH&CN.

- Thường xuyên quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin 
về vai trò động lực và là lực lượng sản xuất trực tiếp của KH&CN đối với 
phát triển KT-XH . Làm cho lãnh đạo các cấp, các ngành, các chủ doanh 
nghiệp nhận thức được cơ hội và thách thức trước các xu thế quốc tế, nhất là 
xu thế hội nhập và nền kinh tế tri thức.

- Nâng cao nhận thức về tư tưởng dựa vào KH&CN, thông qua việc 
vận dụng các thành tựu KH&CN, lựa chọn các giải pháp KH &CN tiên tiến, 
thích hợp để giải quyết các vấn đề cụ thể của sản xuất và đời sống, xây dựng 
luận cứ khoa học cho việc lựa chọn các định hướng, chủ trương đẫu tư và các 
dự án phát triển.

- Phát triển KH&CN, xây dựng tiềm lực KH&CN là trách nhiệm của 
lãnh đạo các cấp, các ngành và toàn xã hội.

- Trong chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động, các cấp uỷ đảng cần chú trọng 
nội dung khoa học và công nghệ; thường xuyên kiểm tra luận cứ khoa học, 
trình độ công nghệ, hiệu quả kinh tế - xã hội của các chù trương, chính sách, 
dự án phát triên thuộc phạm vi mình phụ trách.

2. Giải pháp phục vụ mục tiêu phát triển K T -X H

2,1, Giải pháp KH& CN góp phần phát triển nông, lâm nghiệp và 
nông thôn theo hưởng CNH, H Đ H

' - Hình thành Chương trình KH&CN trọng điểm của Tỉnh về đẩy mạnh 
chuyển dịch cơ cấu kinh tễ nông, lâm nghiệp và nông thôn thôn theo hưởng 
sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp che biến và thị trường tiêu thụ sản 
phâm.

Chương trình nàỵ có các nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học tiến 
hành chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, gắn với công nghiệp chế 
biên và thị trường tiêu thụ; Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy nông, lâm 
nghiệp và nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa; nghiên cứu các công 
nghệ phù hợp trong sản xuất nông, lâm nghiệp; Nghiên cứu dự báo về thị
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trường tiêu thụ sản phẩm nông, lâm sản; Xây dựng một số mô hình áp dụng 
tiến bộ KH&CN trong sản xuất nông, lâm nghiệp và nông thôn.

- Hình thành các nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu về phát triển vùng sản 
xuất chuyên canh tập trung phù họrp với tiềm năng, lợi thế về khí hậu, đất đai, 
lao động của từng vùng; Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng 
thâm canh, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả; phát triển đa dạng hóa các 
ngành nghề, thúc đẩy cơ cấu lao động ở nông thôn.

- Phát triển các kênh chuyển ạiao công nghệ vào nông, lâm nghiệp và 
nông thôn. Chú ý đên vai trò chuyên giao công nghệ cho nông dân, doanh 
nghiệp chế biến nông, lâm sản. Nghiên cứu các công nghệ bảo quản, chế biến 
sau thu hoạch một sô nông sản đặc sản của Tỉnh. Hỗ trợ đăng ký thương hiệu 
các sản phâm nông lâm sản đặc hữu của địa phương.

- Xây dựng quan hệ phối họp liên kết giữa các lực lượng KH&CN hoạt 
động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp trên địa bàn nông thôn.

- Khuyến khích và hỗ trợ các quan hệ liên kết giữa cơ sở sản xuất nông, 
lâm nghiệp (đặc biệt là vùng chuyên canh tập chung) với tổ chức và cá nhân 
hoạt động KH&CN trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng luận cứ cho việc hình thành khu ưang trại nông lâm nghiệp.

2.2. Giải pháp KH& CN góp phần phát triển công nghiệp -  tiểu thủ 
công nghiệp phục vụ CNH, H Đ H

- Hình thành Chương trình KH&CN trọng điểm về phát triển công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phục vụ CNH, HĐH.

- Khuyến khích và hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ, áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên tiến và sản xuất trong ngành công nghiệp có thể 
mạnh của tỉnh như sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông, lâm sản, khai 
thác và chế biến khoáng sản ...

- Khuyến khích và hỗ trợ việc xây dựng bộ phận nghiên cứu và phát 
triên trong các doanh nghiệp, liên kêt giữa các doanh nghiệp với các tổ chức 
nghiên cứu và phát triển trong và ngoài tỉnh.

- Trên cơ sở luật KH&CN, đổi mới chính sách, cơ chế quản lý, khuyến 
khích các thành phân kinh tê đầu tư đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường, tập trung vào 
những nội dung sau:

+  Triển khai thực hiện rộng rãi các cơ chế chính sách khuyến khích của 
nhà nước như cho vay tín dụng ưu đãi, miễn giảm thuế, thuê đ ấ t ... theo Nghị 
định 119 của Chính phủ. Thực hiện tốt Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND 
Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất 
chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
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+  Xây dựng cơ chế vừa khuyến khích, vừa bắt buộc các doanh nghiệp 
đầu tư nghiên cứu cải tiên và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thích 
hợp để giành thê mạnh cạnh tranh trên thị trường.

2.3. Giải pháp KH&CN góp phần phát triển lĩnh vực thương mại, 
địch vụ, du lịch và kỉnh tế cửa khâu

-H ìn h  thành Chương trình KH&CN trọng điểm của tỉnh về thúc đẩy 
phát triên thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh té cửa khẩu.

Chương trình này tập trung giải quyết các vấn đề KH&CN liên quan tới 
việc xây dựng các Trung tâm dịch vụ và du lịch; phát triển mạnh các loại hình 
dịch vụ như vận tải, kho bãi, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng, 
kiểm toán, bảo hiểm, chuyển giao công nghệ, tư vấn pháp luật; xây dựng khu 
mậu dịch, gia công sản xuất hàng hóa biên giới với cơ chế đặc thù; đa dạng 
hóa các loại hình du lịch, chú trọng khuyến khích phát triển du lịch sinh thái, 
du lịch văn hóa,

- Xây dựng các quan hệ liên kết KH&CN với các địa phương nhàm 
phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

- Khuyến khích và hỗ trợ cho việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong 
các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

2.4. Giải pháp KH&CN góp phần phát triển hệ thống kết cấu hạ 
tầng, quản lý, bảo vệ tài nguyên và cải thiện môi trường sinh thái

- Hĩnh thành các nhiệm vụ KH&CN về nâng cấp các công trình giao 
thông, các tuyến đường ra cửa khẩu và chợ biên giới; phát triển kết cấu hạ 
tầng nông nghiệp, nông thôn ; bảo vệ môi trường; ứng dụng công nghệ sử 
dụng năng lượng mặt trời; phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông.

- Khuyến khích và hỗ trợ cho hoạt động đổi mới công nghệ nhằm phát 
triển hệ thống kết cấu hạ tàng, quản lý, bảo vệ tài nguyên và cải thiện môi 
trường sinh thái.

2.5. Giải pháp KH&CN góp phần phát triển văn h ỏ a - x ã  hội hài hòa 
vởiphát triển kinh tế

- Hình thành các nhiệm vụ KH&CN về giải pháp củng cố và xây dựng 
hệ thống chính ưị, tăng cường và nâng cao hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng, 
nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các 
cấp trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; giải pháp 
nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất 
lượng cao; giải pháp mở rộng đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật cho người lao 
động, chú trọng đào tạo nghề cho khu vực nông thôn.

- Tiến hành các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và 
nhân văn phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH , giữ vững an ninh -  quốc phòng 
của tỉnh. Tập trung vào Nghiên cứu các phong tục tập quán, các lễ hội, văn
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hóa dân gian của các dân tộc phục vụ cuộc sống sinh hoạt và lao động sản 
xuât trên địa bàn; Nghiên cứu sự tác động của các chính sách xã hội đối với 
đồng bào các dân tộc ở cac vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới; Nghiên cứu 
môi quan hệ giữa các dân tộc của tỉnh trong quá trình lao động sản xuất và 
bảo vệ Tô quôc.

- Tăng cường các hình thức liên kết giữa đào tạo và KH&CN.

2.6. Giải pháp xây dựng và phát triển thị trường KH&CN

- Đẩy mạnh đổi mới cơ chế và chính sách phát triển K T -XH  của tỉnh 
nhằm tạo nhu cầu ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất và đời sống; 
tăng cường sự hô trợ của tỉnh đôi với các hoạt động ứng dụng tiến bộ 
KH&CN, đôi mới và nâng cao trình độ công nghệ; phát triển thị trường vôn, 
mở rộng, lồng ghép quỹ ưu đãi đầu tư.

- Triển khai các cơ chế, chính sách, quy định của nhà nước, thể chế 
hoá các giao dịch trong thị trường KH&CN.

- Thường kỳ tồ chức tham gia các chợ thiết bị và công nghệ có tính chất 
địa phương hoặc vùng, chuyên ngành hoặc đa ngành.

- Phát triển các tổ chức trung gian tư vấn, môi giới, dịch vụ chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật, công nghê.

- Nâng cấp và phát triển website khoa học công nghệ Cao Bằng cả về 
nội dung, hình thức nhằm đưa website của ngành trở thành công cụ đắc lực hỗ 
trợ cho quảng bá thông tin thu hút đầu tư, du lịch, phát triển thương m ại....

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp phát triển và ứng dụng công nghệ thông 
tin; quảng bá thông tin trên trang web của ngành và tham gia vào sàn giao 
dịch điện tử; các chương trình công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý 
của các doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho các 
doanh nghiệp trên địa bàn.

3. Giải pháp tăng cường tiềm ỉực KH &CN của Tỉnh

- Đầu tư, xây dựng Trung tâm Chuyển giao công nghệ (môi giới công 
nghệ, tư vấn chuyển giao công nghệ, thông tin công nghệ, triển lãm công 
nghệ, hội thảo khoa h ọ c ...)  tại Thị xã Cao Băng làm đâu môi chuyên giao 
công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.

- Tiến hành chương trình đào tạo nguồn nhân lực KH&CN, xây đựnệ 
hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động KH&CN nhằm đón đầu những ngành kinh tể 
sẽ phát triển trong tương lai. Chủ động tập trung đầu tư cho việc đào tạo nhân 
lực KH&CN có trình độ cao ở nước ngoài, chuẩn bị cho cả trước mắt cũng 
như lâu dài.

- Áp dụng nhiều biện pháp nhằm nâng cao tiềm lực KH&CN của các 
doanh nghiệp n h ư : Tích cực thông tin, tuyên truyền về các chính sách của 
Nhà nước về khuyến khích, hỗ trợ phát triển KH&CN cho các doanh nghiệp ;
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Hình thành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiềm lực KH&CN 
(bao gồm hoạt động nghiên cứu và phát triển, quản lý công nghệ, đào tạo 
nhân lực K H & C N ,...) ; Hình thành chương trình hỗ trợ liên kết giữa tổ chức 
KH&CN với các cơ sở sản xuất -  kinh doanh; Tuyên dương, khen thưởng 
những trường hợp điển hình về hoạt động phát triển tiềm lực KH&CN.

- Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm của 
tỉnh phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, quản lý nhà nước 
vê chât lượng hàng hoá, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi 
trường,

- Nâng cao mức đầu tư, hỗ trợ tài chính từ nguồn ngân sách cho việc 
thực hiện các nhiệm vụ quản lý KH&CN cấp tỉnh, các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ trọng điểm của tỉnh, nhiệm vụ quản lý KH&CN được phân cấp cho 
câp huyện, thị và các ngành.

- Củng cố và nâng cấp hệ thống mạng thông tin KH&CN đến tất cả các 
huyện, thị xã. Xây dựng các mô hình cung cấp thông tin KH&CN cho các xã, 
phường (cung cấp máy tính, nối mạng, đào tạo cán bộ khai thác, quản lý, sử 
dụng) nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất và đời sống.

4. Giải pháp về quản lý KH & C N

- Đổi mới quản lý KH&CN theo hướng hình thành cơ chế quản lý mới 
phù hợp với cơ chê thị trường định hướng XHCN, phù hợp với đặc thù của 
hoạt động KH&CN nói chung, đặc thù hoạt động KH&CN của Cao Bằng nói 
riêng và ỵêu cầu hội nhập quốc tế; làm cho KH&CN gắn bó chặt chẽ hơn, 
phục vụ tôt hơn sản xuât và đời sông; bảo đảm công khai, dân chủ, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả. Nội dung đổi mới cần tập trung vào các khâu xây 
dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, đánh giá, nghiệm 
thu và quản lý sau đánh giá, nghiệm thu, quản lý các tổ chức KH&CN bảo 
đảm cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản lý tài chính trong hoạt động 
KH&CN.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý nhà nước về khoa 
học và công nghệ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị và cấp ngành theo hướng linh 
hoạt, tinh giản bộ máy bảo đảm hiệu lực, hiệu qủa quản lý trên cơ sở các nội 
dung quản lý tại Thông tư 15 Liên bộ KH&CN và bộ Nội vụ; củng cố, tăng 
cường đầu mối, phân cấp quản lý KH&CN cho các ngành và huyện, thị. Đẩy 
mạnh phân cấp công tác quản lý KH&CN nhằm nâng cao tính chủ động của 
các ngành, địa phương trong xây dựng tiềm lực KH&CN của n^ành và các 
địa phương trong tỉnh. Tập trung hỗ trợ cho các ngành kinh te và các địa 
phương được xác định là đóng vai trò mũi nhọn trong phát triển KT-XH  của 
tỉnh.

- Các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong mọi ngành, mọi cấp 
đều phải có sự thẩm định của các tổ chức khoa học về giải pháp công nghệ.
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- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ của 
cán bộ quản lý, đặc biệt là phương pháp quản lý.

- Phấn đấu đạt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO  trong 
quản lý KH&CN cấp tỉnh.

- Kiện toàn và đổi mới nội dung, hoạt động của các chương trình 
KH&CN có mục tiêu phục vụ phát triển KT-XH tỉnh đến 2020.

- Xây dựng chương trình và đăng ký bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa 
cho một số sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: trúc sào Nguyên Bỉnh, chè đắng, 
quýt Hà Trì, quýt Trà Lĩnh, rượu tắp ná Thông N ông...

- Tham mưu cho UBND tỉnh về việc ban hành các chế độ, chính sách 
phục vụ cho công tác quản lý các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất 
xứ hàng hóa đã được bảo hộ của địa phương.

- Đề xuất các giải pháp hình thành và phát triển thị trường công nghệ 
thực hiện theo Quỵết định số 214/2005/Q Đ-TTg, ngày 30/8/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đe án phát triển thị trường công nghệ.

- Xây dựng cơ chế ưu đãi dịch vụ thông tin công nghệ, tuyên truyền 
giới thiệu những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, nhất là những tiến bộ kỹ 
thuật và công nghệ thuộc nhiệm vụ trọng tâm phát triển KH&CN của các 
ngành, lĩnh vực.

5. Giải pháp đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước về KH & CN

+  Mở rộng quan hệ hợp tác phát triển khoa học, công nghệ trong và 
ngoài nước; ừanh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nước, các tổ chức quôc tế 
(đặc biệt là Quảng Tây -  Trung Quốc) và trung ương trong các lĩnh vực đào 
tạo, quản lý, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, đồi mới công nghệ.

+  Chủ động mở rộng và phát triển các quan hệ trao đổi và hợp tác quốc 
tế và trong nước về KH&CN hướng vào giải quyết các mục tiêu ưu tiên của 
địa phương. Có thể tiến hành một số biện pháp sau:

- Chủ động xây dựng một số dự án KH&CN dụ kiến xin tài trợ của các 
loại đối tác nước ngoài để chủ động đón bắt thời cơ.

- Thu hút và sử dụng tốt các dự án đầu tư nước ngoài trên các lĩnh vực 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và đổi mới công nghệ,

- Tạo điều kiện cho cán bộ KH&CN của tỉnh tiếp cận được các tiến bộ 
KH&CN của các nước trong khu vực và thế giới, làm chủ được công nghệ 
nhập ngoại, tạo nguồn lực khoa học - công nghệ cho tỉnh.

- Tiếp tục mở rộng hợp tác phát triển khoa học, công nghệ với các cơ 
quan trung ương, các tỉnh và thành phố bạn, nhất là các tồ chức KH&CN đầu 
ngành, các trường đại học quốc gia.

- Xây dựng cơ chế ưu tiên và thường xuyên tăng cường hợp tác, liên
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kết, hỗ trợ toàn diện về KH &CN  với các địa phương trong vùng.

- Xây dựng các cơ  chế thích hợp, tạo điều kiện để cán bộ khoa học - 
công nghệ được tham dự các khoá đào tạo, tập huấn, tham quan khảo sát 
chuyên đê ở nước ngoài, học hỏi các kinh nghiệm phục vụ ứng dụng trong 
thực tê quản lý, nghiên cứu, sản xuât kinh doanh của tỉnh.

II. T ỏ  C H Ứ C  T H ự C  H IỆN  QUY HO ẠCH

- Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Cao Bằng đến năm 
2020, tầm nhìn đến 2030 được Chủ tịch ƯBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt.

- Bản Quy hoạch được phê duyệt được coi như một văn kiện về 
KH &CN  có tính pháp lý của tỉnh, làm cơ sở cho mọi hoạt động liên quan tới 
phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh.

- Quy hoạch là căn cứ để xây dựng Kế hoạch phát triển KH&CN 5 
năm, hàng năm của tỉnh trong thời gian tới. Nội dung của kế hoạch 5 năm 
phải thể hiện tư tưởng, mục tiêu và nhiệm vụ của Quy hoạch này. Các kế 
hoạch hàng năm phải phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm.

- Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Quy hoạch và lòng ghép 
với các Quy hoạch ngành, huyện, thị, các chương trình phát triển K T-X H , an 
ninh -  quốc phòng. Để giúp việc chỉ đạo, điều hành Quy hoạch hiệu quả, Chủ 
tịch UBND tinh phân công một Phó Chủ tịch UBND tĩnh chỉ đạo, điều hành 
trực tiếp quá trình phối hợp các ngành, các cấp trong qúa trình triển khai thực 
hiện Quy hoạch.

- Sở KH&CN là cơ quan đầu mối thực hiện Quy hoạch ; Sở kế hoạch 
và đầu tư, Sở Tài chính cỏ nhiệm vụ phối hợp đáp ứng các nguồn lực và xây 
dựng các cơ chê thực hiện Quy hoạch ; các sở, ban ngành, cơ quan khác trong 
tỉnh có nhiệm vụ phối hợp thực hiện Quy hoạch.

- Quy hoạch sẽ được cập nhập, cụ thể hoá và bổ sung nội dung cho phù 
họp với những diễn biến mới của tình hình phát triển.

- Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh cao Bằng đến năm 
2020, tầm nhìn đến 2030 là cơ  sở để các ngành, địa phương và các đơn vị 
trong Tỉnh hình thành kế hoạch, quy hoạch phát triển KH&CN phù họp với 
định hướng chung của Tỉnh./.
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TÀI L IỆ U  THAM  KHẢO

1. Quy hoạch tổng thể phát triển kỉnh tế xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2006- 
2020 được phê duyệt theo Quyết định số 282/2006/Q Đ -TTg ngày 20 tháng 12 
năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Niên giám thống kê tỉnh Cao Bằng 2009.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2010, phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2011.

A Nghị quyết số 3 4 /2 0 10/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2011-2015.

5. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ X V II;

6. Kế hoạch khung KH&CN Cao Bằng 5 năm 2011-2015;
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