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Gắn kết nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ giữa các Trường Đại học, 

Cao Đẳng với hoạt động phát triển kinh tế xã hội  trên  

địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh 

 Trong môi trường cạnh tranh quốc tế ngày càng tăng, các quốc gia trên thế giới coi 

khoa học và công nghệ là một biến số chiến lược quyết định sự phát triển kinh tế – xã hội 

(KTXH) của mỗi quốc gia. Có thể khẳng định rằng, cuộc chạy đua phát triển KTXH trên 

thế giới hiện nay thực chất là cuộc chạy đua về khoa học và công nghệ, về nâng cao chất 

lượng và hiệu quả lao động trên cơ sở hiện đại hoá nguồn nhân lực. Với tư cách là thành 

tố cơ bản của nền văn hoá, khoa học công nghệ có một vị trí đặc biệt trong chiến lược 

phát triển đất nước; có vai trò to lớn trong việc hình thành nền “kinh tế tri thức” và “xã 

hội thông tin” trong sản xuất, dịch vụ và quản lý. Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển 2011) được thông qua tại Đại hội XI của 

Đảng nhấn mạnh: “Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực 

lượng sản xuất hiện đại, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế ”.  Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ đã xác định rõ quan 

điểm: “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một 

trong những động lực quan trọng nhất để phát triển KTXH và bảo vệ Tổ quốc; là một nội 

dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, 

các cấp”. 

Quán triệt sâu sắc các quan điểm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, từ 

2016, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan 

tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số 07–NQ/TU về phát triển khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến 2020,  trong đó dành 

4-5% chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh đầu tư cho hoạt động KH&CN, ưu tiên hoạt 

động chuyển giao ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát 

triển KTXH. 

Nhìn lại chặng đường kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KTXH tỉnh Quảng Ninh 

theo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đề ra, 

có thể thấy rằng tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn và phát 

huy mọi nguồn lực trong hoạt động KH&CN. Các nhiệm vụ KH&CN được bố trí tập 

trung có trọng tâm trọng điểm. 

Các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh đã tích cực tham gia nghiên cứu 

theo các chương trình của Tỉnh. Giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn tỉnh triển khai 115 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ với tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN đạt 154.994 triệu 



đồng, trong đó 16/115 nhiệm vụ do trường Đại học, Cao đẳng chủ trì thực hiện (chiếm 

13,91%) với tổng kinh phí sự nghiệp KHCN là 20.927 triệu đồng (chiếm 13,51%), gồm: 

Trường Đại học Hạ Long triển khai 10 nhiệm vụ với tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN là 

12.879 triệu đồng, trường Đại học Ngoại thương triển khai 04 nhiệm vụ với tổng kinh phí 

sự nghiệp KH&CN là 6.725 triệu đồng, trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc triển khai 

01 nhiệm vụ với tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN là 1 tỷ đồng, trường Cao đẳng Y tế 

triển khai 01 nhiệm vụ với tổng kinh phí sự nghiệp KHCN là 322 triệu đồng. Nhiệm vụ 

được triển khai đồng đều trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, y, dược, khoa học tự nhiên, 

khoa học nông nghiệp góp phần đề xuất giải pháp trong công tác quản lý, tiêu biểu như: 

xây dựng các mô hình làng nghề truyền thống, bảo tồn di tích Thiên Long Uyển và khu 

vực Yên Đức; Phát triển, bảo tồn các sản phẩm nông nghiệp: bảo tồn gà Bang Trới, 

nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm dược liệu thuộc chương trình OCOP); Phát triển hệ 

thống giáo dục từ lý thuyết đến kỹ năng cho học sinh (như giáo dục kỹ năng xâm hại cho 

trẻ em lứa tuổi mẫu giáo, tích hợp phương pháp Blended learning vào việc xây dựng học 

tiếng Anh ngành Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống - khoa Du lịch và các giải pháp 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường (như sử dụng rong biển để xử lý ô nhiễm kim loại 

nặng). 

Bên cạnh đó, Các trường Đại học Cao đẳng trên địa bàn tỉnh cũng tham gia cuộc thi 

sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng và xây dựng thương hiệu; Phối hợp 

với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh trong cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh; các 

nhà Trường đóng góp nhiều đề án dự thi đạt giải trong cuộc thi về ý tưởng Du lịch sáng 

tạo của tỉnh; Tham gia ký kết Bản ghi nhớ giữa các Trường Đại học Hạ Long, Đại học 

Công nghiệp Quảng Ninh và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị “Tăng cường hỗ trợ 

học sinh, sinh viên hình thành ý tưởng khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp năm 2018” ; 

tham gia giảng dạy các khóa đào tạo, tập huấn về Thương hiệu, Kênh phân phối, tổ chức 

Hội chợ triển lãm tại Quảng Ninh. Phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức cuộc thi Ý 

tưởng khởi nghiệp sáng tạo lần 1 (2018-2019).  

Ngoài các chương trình của Tỉnh, các Trường còn chủ động tham gia các chương 

trình Quốc gia; chương trình của các Bộ chuyên ngành và chủ động triển khai hoạt động 

nghiên cứu trong nội bộ Trường thông qua các nhiệm vụ cấp cơ sở, các chương trình 

nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tham gia nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ sử dụng ngân sách sự nghiệp Nhà nước của các trường Đại học, Cao 

đẳng trên địa bàn tỉnh còn chưa đồng đều: (1) Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ chưa nhiều; (2) Chưa có nhiều sản phẩm khoa học, công nghệ được xác lập 

theo thế mạnh của mỗi trường để hợp tác mở rộng nghiên cứu hoàn thiện hoặc sẵn sàng 

chuyển giao cho sản xuất . (3) Thiếu sự liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để tạo 



đầu ra cho nghiên cứu. (4) Chưa có nhiều nhà khoa học của hệ thống trường đại học ở 

Quảng Ninh  đạt giải thưởng cao ở quốc tế và chưa có nhóm nghiên cứu mạnh của hệ 

thống các trường đại học tham gia các chương trình nghiên cứu lớn trong nước và quốc 

tế. (5) Nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học và công nghệ còn rất 

thấp so với tổng nguồn thu của nhà trường cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và đào tạo; 

hoạt động xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho KH&CN còn rất hạn chế. (6) Ngân sách 

KH&CN đầu tư cho hoạt động KH&CN của các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh còn 

thấp, cơ chế tài chính, chế độ đãi ngộ chưa thật sự thu hút đội ngũ giảng viên tham gia 

nghiên cứu khoa học.  

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu “đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở 

thành Tỉnh dịch vụ, công nghiệp, trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế, là một trong những 

đầu tàu kinh tế của miền Bắc và cả nước với hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô 

thị đồng bộ, hiện đại…”, đòi hỏi phải khắc phục những hạn chế như đã trình bày ở trên 

và một trong những nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật công nghệ giữa các Trường Đại học và Cao đẳng với các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn Tỉnh; thông qua đó góp phần đạt được mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất 

lượng đào tạo của mỗi trường. 

Trong thời gian tới, để tập trung đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ theo 

hướng ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao gắn với các mục tiêu phát triển KTXH của 

Tỉnh, Sở KH&CN mong muốn các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh quan tâm 

một số vấn đề sau:  

Một là: Bám sát các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh để tham gia đề 

xuất hoặc chủ động khai thác các nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ;   

 Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về vai trò nền tảng, động lực, 

giải pháp đột phá để phát triển KTXH của khoa học và công nghệ; phải quán triệt xuyên 

suốt quan điểm chỉ đạo của Đảng là “Ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho 

phát triển khoa học và công nghệ”. Đặc biệt chú trọng đổi mới toàn diện hệ thống tổ 

chức, cơ chế quản lý, hoạt động khoa học và công nghệ, trong đó cần đổi mới các cơ chế 

hoạt động khoa học và công nghệ gắn với cơ chế thị trường; gắn kết chặt chẽ giữa sản 

xuất kinh doanh với nghiên cứu, đào tạo; doanh nghiệp đóng vai trò là trung tâm ứng 

dụng và đổi mới công nghệ tạo thành "chuỗi sản xuất".  

Tăng cường mối liên kết nhà trường - doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp đóng vai trò 

đòn bẩy kích thích sáng tạo và chuyển giao công nghệ, tiếp nhận sản phẩm đào tạo, đồng 

thời là nơi cung cấp thêm nguồn lực vật chất cũng như tài chính cho nhà trường, thì 

ngược lại, các trường đại học, bên cạnh vai trò truyền thống là nguồn cung ứng nhân lực 

chất lượng cao, còn là nơi sáng tạo ra tri thức mới và tìm tòi giải pháp cho các vấn đề mà 

thực tiễn đặt ra cho các doanh nghiệp. 



Hai là: Thành lập các Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm, cơ sở ươm tạo công nghệ 

doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nhà trường để tăng tính chủ động trong quản lý, 

triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ, nhất là chủ động về quản lý tài chính đối với 

các nhiệm vụ khoa học công nghệ.  

Tăng cường liên kết với doanh nghiệp bằng các hình thức  Ký thỏa thuận hợp tác về 

đào tạo và chuyển giao công nghệ, hoặc thực hiện các nội dung nghiên cứu theo yêu cầu 

của Doanh nghiệp. Cũng từ cách thức liên kết này, nhà trường có thể thâm nhập sâu vào 

doanh nghiệp để nắm được yêu cầu về nhân lực chất lượng cao, nhu cầu chuyển giao 

công nghệ...   

Ba là: Tổ chức các cuộc khảo sát, nhận diện nhu cầu của các địa phương, doanh 

nghiệp trên địa bàn Tỉnh để xây dựng các đề tài nghiên cứu, dự án ứng dụng công 

nghệ...Thông qua đó giúp đội ngũ giảng viên cập nhật tư liệu minh họa cho các tài liệu 

giảng dạy, động thời khơi gợi định hướng thực tiễn cho học sinh sinh viên ngay trong quá 

trình học tập tại Trường. 

Bốn là: Tổ chức các Hội nghị Khoa học công nghệ của Trường hoặc liên kết các 

Trường để giới thiệu, trình diễn kết quả nghiên cứu khoa học, tiềm năng ứng dụng, 

chuyển giao của Trường với các tổ chức, cá nhân. 

Năm là: Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ tham mưu với Tỉnh xây dựng các cơ 

chế, chính sách đặc thù phát huy sức mạnh và năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất của các 

Trường Đại học và Cao Đẳng trên địa bàn Tỉnh. Xây dựng các chương trình nghiên cứu, 

ứng dụng có tính liên tục, dài hạn do các trường làm nòng cốt trong Kế hoạch phát triển 

nghiên cứu KHCN chung của Tỉnh. 

Sáu là: Xây dựng các hoạt động, chương trình bổ trợ  để mời gọi đội ngũ doanh 

nhân trực tiếp tham gia giảng dạy những nội dung cần thiết trong chương trình đào tạo. 

 Khoa học công nghệ là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các 

ngành, các cấp, là nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng 

an ninh. Hoạt động KH&CN không chỉ là nhiệm vụ của các nhà khoa học công nghệ, các 

nhà quản lý khoa học mà là công việc của mọi ngành, mọi cấp, mọi người và các tầng lớp 

nhân dân. Tất cả các hoạt động kinh tế xã hội đều đòi hỏi phải có nội dung KH&CN để 

nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Vì vậy, ngành KH&CN của Tỉnh đề nghị các 

Trường đại học, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh việc triển khai nghiên 

cứu, ứng dụng chuyển giao KH&CN vào hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, 

từ việc định hướng chiến lược phát triển, hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch đến việc tổ chức thực hiện.  

Về phía Sở KHCN, chúng tôi sẽ cam kết tăng cường hơn nữa công tác trao đổi, 

đồng hành cùng các Trường; ưu tiên bố trí các nguồn lực phù hợp và cải tiến cách thức 



triển khai nhiệm vụ KHCN để các Trường tham gia sâu, có hiệu quả cao hơn nữa vào sự 

phát triển KTXH của Tỉnh. 

Với những mong muốn đó, thông qua Hội thảo này, Sở Khoa học và Công nghệ có 

một số đề xuất về giải pháp để " Gắn kết nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ 

giữa các Trường Đại học, Cao Đẳng với hoạt động phát triển kinh tế xã hội  trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ninh" đồng thời lắng nghe những chia sẻ, kiến nghị, đề xuất của các nhà khoa 

học của các Trường để nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN của Tỉnh. 

 


