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Để quán triệt, triển khai thực hiện Kế 
hoạch số 132-KH/TU, ngày 28 tháng 5 

năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 
11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về 
định hướng Chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045.

Với mục tiêu chung: là khai thác hiệu 
quả tiềm năng các nguồn năng lượng trên 
địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên phát triển các 
nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, 
năng lượng mới… Khuyến khích, đa dạng 
hóa các hình thức sở hữu và phương thức 
sản xuất, kinh doanh trong phát triển năng 
lượng; từng bước nâng cấp, xây dựng lưới 
điện truyền tải, phân phối điện tiên tiến hiện 
đại. Đáp ứng nhu cầu năng lượng để phục 
vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 
trong giai đoạn mới; phấn đấu điện thương 
phẩm bình quân trên người ở tỉnh Kon Tum 
đến năm 2030 là 3.857 kwh/người, đến năm 
2045 là khoảng 4.200 kwh/người. Điều đó 
đặt ra cho chúng ta là phải có các giải pháp 
hiệu quả trong việc quy hoạch, xây dựng 
lắp đặt, khai thác tiềm năng các nguồn năng 
lượng trên địa bàn tỉnh với phương thức sản 
xuất, kinh doanh hợp lý và hiệu quả cao 
trong phát triển năng lượng, để phục vụ tốt 
nhất cho sản xuất và đời sống người dân. 

Ngày 25/11/2015, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Quyết định số 2068/QĐ-TTg 
về Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo 
của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. Theo đó, điện năng sản xuất từ các 
nguồn năng lượng tái tạo sẽ tăng từ 35% năm 
2015 lên 38% năm 2030 và 43% năm 2050.

Ngày 06 tháng 4 năm 2020 Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020/
QĐ-TTg  về cơ chế khuyến khích phát triển 
điện mặt trời tại Việt Nam; theo đó, thực 
hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát 
triển điện gió, điện mặt trời theo quy định; 
trong đó thu hút có hiệu quả các dự án đầu tư 
điện gió, điện mặt trời tại những địa bàn có 
điều kiện thuận lợi và phù hợp với khả năng 
bảo đảm an toàn hệ thống điện với giá thành 
điện năng hợp lý. 

An ninh năng lượng được xếp đứng hàng 
thứ 5, trong số 7 nội dung an ninh của một 
quốc gia (gồm: An ninh quốc phòng, An 
ninh chính trị - xã hội, An ninh kinh tế, An 
ninh lương thực, An ninh năng lương, An 
ninh nước và sinh thái, An ninh môi trường). 
Trong đó An ninh năng lượng có mối quan 
hệ chặt chẽ với các vấn đề khác, An ninh 
năng lượng phải bảo đảm đủ, vừa phải ổn 
định trong thời gian dài.

Việt Nam là nước đang phát triển, nhu 
cầu sử dụng năng lượng trong những năm 
qua ở mức cao và còn phải duy trì trong 
những năm tiếp theo với mức tăng bình 
quân khoảng 6% năm; để đạt mục tiêu Công 
nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, thì năng 
lượng phải là ngành mũi nhọn của nền kinh 
tế Việt Nam. Bởi vì tăng trưởng kinh tế càng 
nhanh, đòi hỏi nguồn năng lượng sử dụng 
càng lớn.

Hiện nay, ở nước ta Thủy điện là nguồn 
năng lượng tái tạo có công suất cao, về lý 
thuyết là vào khoảng 35.000 MW, đóng góp 
khoảng 40% vào tổng công suất điện quốc 
gia; trong đó 60% tập trung ở miền Bắc, 27% 

Năng lượng tái tạo
và khả năng phát triển năng lượng điện mặt trời ở tỉnh KON TUMKON TUM
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phân bổ ở miền Trung, 13% các tỉnh thuộc 
miền Nam. Thủy điện có rất nhiều ưu thế, 
thủy điện có thể làm nơi du lịch, phát triển 
nghề nuôi trồng thủy sản, giao thông đường 
thủy, điều tiết nước cho nông nghiệp… 
Song bên cạnh đó; thủy điện cũng làm ảnh 
hưởng đến môi trường như: mất rừng, gây 
cạn kiệt nước ở hạ lưu sông suối và nhiều hệ 
lụy khác có liên quan. 

Như vậy việc ứng dụng công nghệ để 
chuyển hóa quang năng thành điện năng đã 
trở thành xu thế mới, Việt Nam là quốc gia 
nằm gần đường xích đạo, có tổng số giờ nắng 
trong năm, cũng như số giờ nắng trung bình 
trong ngày cao; đây là điều kiện tự nhiên rất 
thuận lợi cho việc lắp đặt và sử dụng năng 
lượng mặt trời. Vì năng lượng mặt trời là 
nguồn năng lượng vô tận, là nguồn năng 
lượng thân thiện, đặc biệt là không gây 
ô nhiễm cho môi trường, không làm ảnh 
hưởng đến hệ sinh thái. Gia tăng nguồn năng 
lượng tái tạo, cụ thể là lắp đặt năng lượng 
điện mặt trời là việc làm cần thiết, nhưng 

việc thực hiện trong thực tế hiện nay cũng 
gặp không ít khó khăn, thách thức như: Thủ 
tục hành chính còn chồng chéo, chi phí đầu 
tư cao, thiết bị kỹ thuật, số giờ vận hành, 
nguồn điện thu lại… cần phải có sự chỉ đạo, 
hướng dẫn và tư vấn về kỹ thuật đầy đủ.

Theo số liệu của Tập đoàn điện lực Việt 
Nam (EVN), tính đến cuối tháng 8/2020 toàn 
quốc có 45.299 dự án điện mặt trời áp mái 
đi vào vận hành với công suất 1029 MWp; ở 
tỉnh Kon Tum tính đến tháng 7/2020 có 299 
khách hàng lắp hệ thống điện năng lượng 
mặt trời với công suất là 9367 KWp; khách 
hàng lắp đặt điện mặt trời có công suất lớn 
là 980 KWp. Số điện đã bán lại cho Công ty 
Điện lực Kon Tum là 3.685.699 KWh. Có 
nhiều khách hàng đang tiến hành các thủ tục 
để đầu tư, lắp đặt điện mặt trời trong thời 
gian đến với công suất lớn. 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai 
thực hiện Dự án điện Mặt trời Sê San 4 tại xã 
Ia Tơi, huyện Ia H’Drai của tỉnh Kon Tum với 
công suất thiết kế 49 MW vốn đầu tư 1.245 
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tỷ đồng đang được triển khai thi công; một 
số dự án điện gió, điện mặt trời có công suất 
lớn đã được UBND tỉnh đề nghị Trung ương 
xem xét đưa vào quy hoạch và phê duyệt, để 
triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh trong 
những năm đến, mở ra khả năng phát triển 
năng lượng mới ở tỉnh Kon Tum. 

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại trường 
Lê Văn Tám, huyện Đăk Hà có công suất 
là 4,3 KWp với sản lượng bình quân là 18 
KWh/ngày; góp phần giảm chi phí tiền điện 
hàng tháng của trường gần 1 triệu đồng, đây 
cũng là sự phù hợp với các khu vực của tỉnh, 
nơi có ánh nắng mặt trời quanh năm. Với 
lợi ích mang lại từ nguồn năng lương mặt 
trời hiện nay và trong tương lai gần việc 
phát triển năng lượng điện mặt trời là lĩnh 
vực hứa hẹn hiệu quả, để thay thế một phần 
năng lượng từ các nguồn không tái tạo được, 
sử  dụng năng lượng điện mặt trời để phục 
vụ sinh hoạt và sản xuất, không chỉ là tiết 
kiệm chi phí mà còn hướng đến thông điệp 
“thân thiện với môi trường”. Hệ thống điện 
mặt trời áp mái nhà với công suất nhỏ, tiện 
dụng; điện mặt trời lắp trên mái nhà không 
chỉ giúp giảm sâu hóa đơn tiền điện hàng 
tháng, tiết kiệm chi phí cho tổ chức và người 
dân; mà còn góp phần giảm áp lực về đầu tư 
nguồn điện quốc gia. 

Kết luận Hội nghị về năng lượng Việt 
Nam năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 
55 của Bộ Chính trị về “Định hướng chiến 
lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045” 
khẳng định… phát triển năng lượng phải gắn 
với bảo vệ môi trường. Vì vậy Đảng ta chủ 
trương: ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo 
và năng lượng sạch. Nghị quyết sớm đi vào 
cuộc sống hay không, thì cần sự chủ động, 
tích cực của các Bộ, Ngành, các Địa phương. 

Tuy nhiên, trên thực tế việc tuyên truyền, 
quảng bá việc phát triển điện mặt trời còn 
hạn chế; nhiều khách hàng còn e ngại trong 
đầu tư do thiếu thông tin về chất lượng sản 

phẩm, đơn vị thi công, bảo hành thiết bị; 
chưa có chính sách khuyến khích để hộ gia 
đình đầu tư, lắp đặt; chưa có tiêu chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đối với các thiết bị, hệ thống 
điện áp…     

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và 
thực tế về thời tiết, khí hậu của tỉnh Kon 
Tum, chúng ta có cơ sở để UBND tỉnh chỉ 
đạo cụ thể, đầy đủ về các giải pháp để phát 
triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch 
(điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian đến đạt kết quả cao theo 
Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính 
trị. Sở Công Thương với trách nhiệm là cơ 
quan quản lý, tham mưu cho tỉnh về năng 
lượng điện nói chung, điện gió, điện mặt 
trời nói riêng trong chiến lược phát triển 
năng lượng quốc gia ở địa phương, đề xuất 
với Bộ Công thương sớm nghiên cứu, ban 
hành chính sách phát triển điện mặt trời để 
đạt được kỳ vọng đến năm 2045 Việt Nam 
đạt được 30.000 MWp theo kế hoạch, trong 
đó có tỉnh Kon Tum. Công ty Điện lực Kon 
Tum, đề xuất với Tập đoàn điện lực Việt 
Nam kiến nghị với Bộ Công Thương - Bộ 
Khoa học và Công nghệ sớm nghiên cứu, 
ban hành tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn về 
điện mặt trời nói chung, điện mặt trời mái 
nhà nói riêng; đồng thời thực hiện tốt việc 
gắn kết với doanh nghiệp và hộ nhân dân; 
để tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và các yêu 
cầu khác có liên quan trong việc lắp đặt, vận 
hành điện gió, điện mặt trời trên địa bàn tỉnh; 
thực hiện việc hợp đồng đấu nối, hợp đồng 
mua, bán điện với doanh nghiệp và người 
dân khách quan, khoa học và hiệu quả nhất, 
qua đó kích cầu phát triển và thực hiện việc 
lắp đặt năng lượng điện mặt trời đạt hiệu 
quả cao ở địa phương; góp phần vào việc 
ổn định và phát triển năng lượng điện quốc 
gia theo Nghị quyết của Trung ương và Kế 
hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao.  

Lê Văn Hùng - LHH
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Chà vá chân xám là loài 
đặc hữu của Việt Nam 

hiện được xếp hàng cực kỳ 
nguy cấp trong danh mục 
đỏ thế giới (IUCN) và trong 
sách đỏ Việt Nam năm 2007. 
Đây là loài ưu tiên bảo tồn 
theo Nghị định 06/2019 và 
Nghị định 160/2013 của 
Chính phủ. 

Từ cuối năm 2015 đến 
đầu năm 2016 tổ chức bảo 
tồn động vật hoang dã quốc 
tế (gọi tắt là FFI) đã tiến 
hành khảo sát loài Chà vá 
chân xám ở huyện Kon 
Plông, kết quả cho thấy đây 
là nơi sinh sống của một quần thể Chà vá 
chân xám rất lớn với khoảng 500 cá thể. Đây 
có thể là quần thể Chà vá chân xám lớn nhất 
trong phạm vi phân bố được biết tới. Ngoài 
ra còn phát hiện rừng Kon Plông là nơi sinh 
sống của nhiều loài quý hiếm như Vượn đen 
má vàng Trung bộ với số lượng trên 100 cá 
thể, Cầy vằn, Cu li nhỏ, Gấu ngựa, Rái cá 
hay các loài chim đặc hữu của Việt Nam và 
khu vực như Khướu Kon Ka Kinh, Khướu 
Ngọc Linh. Có thể nói, vùng rừng Kon Plông 
xứng đáng được xem là một trong những khu 

rừng có giá trị bảo tồn lớn của Việt Nam.
Theo ông Josh Kempinski - Trưởng đại 

diện tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã quốc 
tế, rừng Kon Plông có một vai trò đặc biệt 
quan trọng không chỉ đối với khu vực mà có 
thể mang tầm quốc tế. Đối với Việt Nam nó 
xứng đáng là một vùng di sản. Đồng thời nó 
đóng vai trò kết nối cả một dải từ phía Nam 
đến phía Bắc của dãy Trường Sơn.

Hiện nay trên địa bàn huyện Kon Plông, 
Chà vá chân xám phân bố chủ yếu ở các xã 
Măng Cành, Đăk Tăng, Măng Bút và Đăk 

Nhiều buổi Hội thảo được tổ chức nhằm bảo tồn loài Chà vá 
chân xám trên địa bàn huyện Kon Plông

HUYỆN KON PLÔNG

phát triển kinh tế với bảo tồn đa dạng sinh học
gắn kếtgắn kết

Thông qua các chuyến khảo sát chuyên sâu được tổ chức FFI và các đối tác 
thực hiện cho thấy sự phong phú đa dạng và độc đáo của rừng Kon Plông, trong 
đó có cả các loài cực kỳ nguy cấp đang được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam và trên 
thế giới như Chà vá chân xám. Để gìn giữ sự phong phú và đa dạng của rừng 
Kon Plông bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ thì 
cần có chiến lược bảo tồn và phát triển lâu dài.
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Ring. Khu vực rừng có sự xuất hiện của loài 
này hiện đang được quản lý bởi nhiều đơn vị 
khác nhau như Công ty TNHH MTV Lâm 
nghiệp Kon Plông, Ban quản lý rừng phòng 
hộ Thạch Nham, UBND các xã có rừng được 
giao cộng đồng quản lý, bảo vệ. Riêng tại 
xã Đăk Tăng, Chà vá chân xám xuất hiện 
ở khu vực rừng các thôn Vi Rơ ngheo, Đăk 
Tăng và Vi Rin. Tại những thôn này, tổ chức 
FFI, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học 
Nước Việt Xanh (GreenViet) cùng với người 
dân đã thành lập câu lạc bộ bảo vệ động vật 
hoang dã thu hút hàng chục hộ dân tham gia.

Ông A Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã 
Đăk Tăng, huyện Kon Plông cho biết: “Trong 
thời gian qua UBND xã đã chỉ đạo kiểm lâm 
địa bàn phối hợp với các ngành liên quan trực 
tiếp đến các thôn tuyên truyền cho người dân 
về quản lý bảo vệ rừng và động vật hoang dã. 
Xã đã thành lập Câu lạc bộ bảo vệ động vật 
hoang dã, tổ chức các hoạt động truyền thông 
đến người dân trong xã nhằm nâng cao nhận 
thức và tạo sự đồng thuận, chung tay bảo vệ 
rừng, gìn giữ môi trường sống cho các loài 
động vật hoang dã, nhất là loài động vật quý 
hiếm như chà vá chân xám”.

Rừng Kon Plông hiện đang đối mặt với 
nhiều vấn đề như nạn săn bắt, phá rừng sinh 
cảnh bị phân mảnh do mở rộng canh tác nông 
nghiệp, làm đường, thủy điện và điện gió. 
Mặc dù các ngành chức năng đang có nhiều 

nỗ lực trong công tác bảo vệ rừng và hỗ trợ 
tích cực cho công tác bảo tồn nhưng vẫn còn 
nhiều mối đe dọa. Hiện tại ngành lâm nghiệp 
đang nỗ lực trong việc duy trì độ che phủ 
rừng nhưng chưa được hỗ trợ đầy đủ để xử 
lý nạn sử dụng bẫy động vật tràn lan trên các 
cánh rừng.

Ông Trương Minh Trung - Hạt phó Hạt 
Kiểm lâm huyện Kon Plông cho biết: “Trong 
thời gian qua hạt kiểm lâm đã phối hợp chặt 
chẽ với tổ chức FFI, GreenViet, các ngành 
đặc biệt là các xã trọng điểm có loài chà vá 
chân xám sinh sống để tuyên truyền về quản 
lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn 
các loài động vật hoang dã quý hiếm. Tổ 
chức tuần tra truy quét các đối tượng khai 
thác lâm sản, săn bắt, tàng trữ, mua bán các 
loài động vật hoang dã, đồng thời tháo gỡ các 
loại bẫy trên rừng”.

“Giải pháp ưu tiên hàng đầu đặt ra hiện 
nay là nhanh chóng thành lập một khu bảo 
tồn với đầy đủ chức năng và nguồn lực để 
quản lý để bảo tồn bền vững hệ sinh thái rừng 
Kon Plông. Trong quá trình xây dựng bảo tồn 
lâu dài huyện Kon Plông cần có các giải pháp 
cụ thể về quy chế quản lý, quy hoạch sử dụng 
đất, các chính sách phát triển ở địa phương 
cũng như các yếu tố về kinh tế, xã hội và 
đặc biệt là đảm bảo sinh kế bền vững cho các 
cộng đồng xung quanh khu vực rừng được 
bảo tồn”, - ông Josh Kempinski - Trưởng đại 
diện tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã quốc 
tế chia sẻ.

Bên cạnh sự đa dạng về mặt sinh học, 
rừng Kon Plông còn là vị trí quan trọng giúp 
hình thành hành lang sinh cảnh kết nối giữa 
rừng ở trung tâm dãy Trường Sơn và Đông 
nam dãy Trường Sơn, tạo ý nghĩa quan trọng 
trong sự thống nhất sinh cảnh về lâu dài, đặc 
biệt là gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội với bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả và 
bền vững ở địa phương.

Quốc TuấnVọoc Chà vá chân xám ở rừng Kon Plông



Soá 68/2020 Kinh tế - Xã hội

Để đáp ứng những yêu cầu mới, trong thời 
gian qua, các ngành chức năng trong tỉnh 

Kon Tum đã tạo ra nhiều sân chơi khoa học 
kỹ thuật nhằm mục đích tập hợp, động viên 
các em yêu thích khoa học kỹ thuật, phát huy 
những kiến thức đã học được trong trường học 
cũng như trong thực tiễn cuộc sống để sáng tạo 
ra những sản phẩm khoa học có khả năng ứng 
dụng thực tiễn đem lại hiệu quả. Nổi bật trong 
số đó là các sản phẩm: Game lịch sử Việt Nam 
“Vua cờ lau”, đạt giải Đặc biệt năm 2011; sản 
phẩm “Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm 
thị”, đạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2017 và 
hàng trăm mô hình, sản phẩm đạt giải cấp Bộ, 
cấp tỉnh…

Tuy nhiên, các sân chơi này vẫn chưa có 
sức lan tỏa hay trở thành phong trào rộng lớn 
trong các cấp, ngành và đặc biệt là các trường 
học. Theo ông Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật - 

Thành viên Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh cho biết: “Có nhiều nguyên nhân, 
nhưng nguyên nhân chủ yếu là do công tác 
thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 
khoa học kỹ thuật còn hạn chế, chưa có nhiều 
cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Hội thi, 
Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật ở địa phương, nên 
vẫn chưa thu hút được nhiều đối tượng đến 
với sân chơi khoa học kỹ thuật”.

Để khuyến khích tinh thần sáng tạo, khơi 
dậy niềm đam mê khoa học kỹ thuật của các 
em học sinh lứa thiếu niên, nhi đồng, tạo phong 
trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh, các 
cấp, ngành liên quan cần tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức 
về khoa học kỹ thuật cho các em ngay từ rất 
sớm để tạo nền tảng tư duy, phát triển kỹ năng. 
Đổi mới hình thức tuyên truyền sao cho thật 
phong phú, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực 

Em Lê Nguyễn Ngọc Thạnh trình bày tính năng của sản phẩm 
“Máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị” với giám khảo

Thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo khoa học trong

thanh, thiếu niênthanh, thiếu niên
Hiện nay, một trong 
những đổi mới của 
giáo dục và đào tạo 
là hướng tới các 
hoạt động sáng tạo 
khoa học kỹ thuật, 
với hoạt động này 
học sinh có thể tập 
làm nghiên cứu khoa 
học, tập làm kỹ thuật 
để tạo ra sản phẩm 
bằng những kiến 
thức mà mình đã 
được học.
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và phải được cụ thể hóa đến từng đối tượng 
thanh thiếu niên, nhi đồng. 

Các trường học cần mời các chuyên gia, 
các nhà khoa học có kinh nghiệm đến nói 
chuyện, định hướng cho các em về các nghiên 
cứu, sáng tạo để từ đó các em có được vốn 
kiến thức, có những kỹ năng, kỹ thuật cần 
thiết để vận dụng vào quá trình nghiên cứu, 
sáng tạo, qua đó tạo ra các sản phẩm khoa học 
có chất lượng, khả năng ứng dụng vào thực 
tiễn đời sống xã hội.

Ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng đa số trong 
các em đều là học sinh đang ngồi trên ghế nhà 
trường. Chính vì vậy, nhà trường phải luôn 
chú trọng đến công tác đánh giá năng lực của 
học sinh và có sự quan tâm đặc biệt, kịp thời 
với những em học sinh có ý tưởng và thật sự 
đam mê nghiên cứu khoa học, từ đó, phân 
công giáo viên trực tiếp hướng dẫn từng bước. 
Mặt khác, giáo viên hướng dẫn, phải thực sự 
có tinh thần trách nhiệm, phải có sự sát sao, 
gần gũi để các em có thể chia sẻ ý tưởng, trên 
cơ sở đó, cả giáo viên hướng dẫn và học sinh 
cùng quyết định lựa chọn ý tưởng nghiên cứu, 
vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, vừa phù hợp 
với khả năng và điều kiện thực tế của bản 
thân, gia đình và nhà trường.

Bên cạnh những sân chơi khoa học kỹ 
thuật chính thống được tổ chức hằng năm 
như Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng 
tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (do Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh là cơ quan thường trực 
phối hợp các ban, ngành liên 
quan tổ chức); Cuộc thi khoa 
học kỹ thuật dành cho học sinh 
trung học (do Sở Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức); Hội thi tin 
học trẻ (do Tỉnh đoàn phối 
hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ 
chức)… Các cấp, ngành chức 
năng cần tạo thêm nhiều sân 
chơi khoa học kỹ thuật mới, 
lạ, có tính trực quan để thu hút 
các em tham gia. Tạo được 

môi trường thuận lợi để vun đắp sự đam mê 
sáng tạo của các em với khoa học kỹ thuật và 
thúc đẩy tinh thần chủ động tìm tòi, học hỏi 
khoa học của các em.

Địa phương, đơn vị trường học cần có cơ 
chế, chính sách hỗ trợ để các em có điều kiện 
tiếp cận và đầu tư cho khoa học kỹ thuật, vì 
ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng các em đang 
sống phụ thuộc vào gia đình nên việc dành 
khoản kinh phí để mua sắm đồ dùng phục vụ 
nghiên cứu khoa học rất khó thực hiện. Thầy, 
cô giáo cần có kế hoạch hỗ trợ công tác thực 
hành, thực nghiệm của các em, không ngừng 
động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện tốt nhất 
để học sinh tập trung nghiên cứu, sáng tạo 
những mô hình, sản phẩm đạt chất lượng cao. 
Đồng thời có những hình thức khen thưởng 
kịp thời, thường xuyên để động viên, khuyến 
khích tinh thần sáng tạo của các em học sinh 
khi tham gia hoạt động nghiên cứu, sáng tạo 
khoa học kỹ thuật.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên thì 
các hoạt động khoa học kỹ thuật ngày càng 
thu hút được nhiều đối tượng tham gia, nhất là 
lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng. Khoa học 
kỹ thuật sẽ trở thành một môi trường thuận lợi 
để các em vận dụng kiến thức đã học vào giải 
quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống 
và xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế 
trong tương lai.

Quang Mạnh

Trao chứng nhận cho các tác giả đạt giải Cuộc thi Sáng tạo 
TTN-NĐ lần thứ 11
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(Xem tiếp trang 23)

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW 
ngày 9 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, nhân dân, hàng năm, 
huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch phổ biến, 
giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng 
cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Kiện toàn 
Hội đồng PBGDPL của huyện; chỉ đạo Phòng 
Tư pháp xây dựng kế hoạch phối hợp liên tịch 
giữa các phòng, ban và tham mưu kịp thời 
cho cấp ủy, chính quyền trong việc hướng dẫn 
công tác PBGDPL tại địa phương. 

Hiện toàn huyện có 105 tổ hòa giải và 739 
hòa giải viên. Nhìn chung, công tác hòa giải 
ở cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ 
năm 2004 đến năm 2019 các tổ hòa giải đã 
thực hiện hòa giải được 1.171 vụ việc, thuộc 

các lĩnh vực hôn nhân và gia đình, các mâu 
thuẫn tranh chấp khác, dân sự. Tổ chức tuyên 
truyền PBGDPL được 5.895 lần, với 731.785 
lượt người tham gia, đồng thời Phòng Tư 
pháp huyện phối hợp với các đơn vị liên quan, 
UBND các xã, thị trấn tổ chức hơn 18 hội thi 
như Hội thi tìm hiểu luật giao thông đường 
bộ, cán bộ công đoàn giỏi, hòa giải viên giỏi; 
Chủ tịch UBND cấp xã với kiến thức pháp 
luật. Bên cạnh đó, công tác xây dựng, quản 
lý, khai thác tủ sách pháp luật đã góp phần 
đáng kể trong việc nâng cao chất lượng công 
tác PBGDPL. Hiện nay, 11/11 xã, thị trấn với 
103/105 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện 
đã xây dựng tủ sách pháp luật. 

Đến nay, 100% xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện Đăk Hà được đánh giá đạt chuẩn tiếp 
cận pháp luật. Việc triển khai Ngày pháp luật 

Từ đầu năm đến nay, huyện Đăk Hà đã tổ chức 93 buổi 
tuyên truyền, PBGDPL với gần 8 ngàn lượt người tham gia

HUYỆN ĐĂK HÀ

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến,

Thời gian qua, huyện Đăk 
Hà luôn quan tâm chỉ đạo 
đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật (PBGDPL) cho 
nhân dân bằng nhiều hình 
thức, biện pháp phù hợp. 
Qua đó, đã tạo hành lang 
pháp lý an toàn, tin cậy, 
góp phần vào phát triển 
kinh tế - xã hội của địa 
phương.

giáo dục pháp luậtgiáo dục pháp luật
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Để ứng dụng và phát triển CNSH, Ban  
Th ường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương 

trình số 93-CTr/TU, ngày 02-8-2005 về thực 
hiện Chỉ thị số 50-CT/TW. Bên cạnh đó, Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 
hành các chương trình, kế hoạch, đề án để 
thực hiện việc ứng dụng CNSH trong lĩnh vực 
khoa học và công nghệ (KH&CN), phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) 
gắn với chế biến. 

Tỉnh đã lãnh đạo triển khai nhiều biện pháp 
khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên 
địa bàn tỉnh thành lập quỹ phát triển KH&CN; 
vận động, thu hút nguồn vốn viện trợ của các 
tổ chức quốc tế, nguồn vốn FDI tham gia đầu 
tư vào lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng CNSH 
tiên tiến, hiện đại, thân thiện môi trường. Tính 
đến tháng 8/2020 có 9 dự án đầu tư nước ngoài 
vào tỉnh, tổng mức vốn đăng ký là 1.769,358 
tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động vốn tài trợ của 
Chính phủ Hàn Quốc thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao thành phố Kon Tum và dự án đầu tư 
hạ tầng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y. 

Thông qua nguồn kinh phí khuyến công, 
đã triển khai dự án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị sản xuất chế phẩm hữu cơ sinh 
học” tại Công ty TNHH Công nghệ hữu cơ sinh 
học An Thái. Thu hút một số dự án đầu tư sản 
xuất rau theo tiêu chuẩn hữu cơ như: Công ty 
Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch 

vụ Hương Đất với sản lượng 102 tấn/năm; Tập 
đoàn Vingroup-Công ty CP VinEco Kon Tum 
đã và đang đầu tư xây dựng dự án phát triển 
sản xuất Nông nghiệp VinEco theo hướng sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ, quy mô 511,23 ha; 
dự án xây dựng vùng sản xuất rau hữu cơ cho 
Nico Nico Yasai đang triển khai thực hiện sản 
xuất rau hữu cơ theo tiêu chuẩn của Nhật. Năm 
2019, tỉnh Kon Tum đã ký kết bản ghi nhớ hợp 
tác đầu tư với Tập đoàn TH để thực hiện các dự 
án nông nghiệp CNC và du lịch sinh thái trên 
địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng CNSH 
đã có nhiều đóng góp vào sự tăng trưởng hằng 
năm của ngành nông nghiệp. Trong đó, đã tập 
trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mô, 
hom để sản xuất giống cây trồng, cây dược 
liệu phục vụ trong sản xuất như chuối, dâu tây, 
các loại phong lan, địa lan, sâm Ngọc Linh, 
đảng sâm, lan kim tuyến, đương quy, ngũ vị 
tử... Nhờ đó, đã cung cấp nguồn giống có năng 
suất, chất lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất trên 
địa bàn tỉnh, như: rau, hoa, quả, các giống lúa 
RVT, HT9, giống mía K95-156, giống cà phê 
chè TN1, TN2, F5TN1, giống cà phê RT4, 
giống sắn KM 140, KM 419.

Đặc biệt, thời gian qua tỉnh đã xây dựng và 
phát triển thương hiệu một số sản phẩm có sức 
cạnh tranh trên thị trường như: Hoa lily, lan hồ 
điệp, rượu sim, cá tầm Măng Đen; xây dựng 
xưởng chế biến sâm Ngọc Linh; nghiên cứu, 

Kết quả
Về

ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học ở tỉnh ta
Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng, tỉnh Kon Tum đạt được những kết quả nhất định trong việc ứng dụng và 
phát triển công nghệ sinh học (CNSH) đối với lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ 
chế biến, y - dược, bảo vệ môi trường…
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sản xuất cà phê chất lượng cao bằng công nghệ 
lên men tại huyện Đăk Hà; sản xuất thử nghiệm 
cà phê lên men và cà phê tách vỏ Honey bởi 
chế phẩm BIOCO. Hằng năm sản xuất được 
hơn 3 tấn chế phẩm sinh học; hàng trăm bình 
phôi nấm Đông trùng hạ thảo và hơn 10kg sản 
phẩm Đông trùng hạ thảo đóng gói. Các giống 
cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao như: cá tầm, 
cá hồi, cá lăng, cá thác lác, cá chẽm thuần hóa 
nước ngọt, cá chình, tôm càng xanh... được tiến 
hành nuôi thử nghiệm, chọn lọc để đưa vào sản 
xuất có hiệu quả trên các lòng hồ thủy điện. 
Bên cạnh đó, đã triển khai nghiên cứu nhân 
giống nhân tạo và nuôi thương phẩm để bảo 
tồn loài cá niên trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng CNSH trong lĩnh vực y - dược 
được đẩy mạnh trong công tác phòng ngừa, 
khám, chữa bệnh. Triển khai sử dụng các loại 
vắc xin phục vụ chương trình tiêm chủng mở 
rộng, sử dụng các chế phẩm y sinh học làm 
thuốc bổ dưỡng, chữa bệnh; ứng dụng CNSH 
trong kiểm nghiệm thuốc tại Trung tâm kiểm 
nghiệm dược phẩm Kon Tum; ứng dụng máy 
xét nghiệm sinh hóa tự động tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh, các phòng khám tư nhân, Trung 
tâm y tế các huyện, thành phố. Các đơn vị, địa 
phương, doanh nghiệp trong tỉnh đã tổ chức 
triển khai ứng dụng CNSH trong xử lý ô nhiễm 
môi trường. Triển khai ứng dụng các sản phẩm 
quy trình công nghệ để phục vụ ứng phó sự cố 
môi trường và biến đổi khí hậu; phát hiện và tổ 
chức xử lý chất độc da cam/dioxin, chất độc CS 
tồn lưu sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh. 

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng 
thời đẩy mạnh hơn nữa về ứng dụng và phát 
triển CNSH, tỉnh Kon Tum đề ra các giải pháp 
cho giai đoạn 2020-2030 đó là: 

Thứ nhất, về cơ chế, chính sách: Thực hiện 
hiệu quả, kịp thời các cơ chế, chính sách của 
Trung ương, của tỉnh về đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
trong lĩnh vực CNSH. Tranh thủ các nguồn 
hỗ trợ từ Trung ương thông qua các đề án ứng 
dụng và phát triển CNSH. 

Thứ hai, về tăng cường tiềm lực phục vụ 
phát triển và ứng dụng CNSH: Xây dựng 
nguồn nhân lực CNSH đủ về số lượng, bảo 

đảm về chất lượng, đặc biệt là nhân lực trình 
độ cao về CNSH. Đẩy mạnh công tác đào tạo 
lại, đào tạo mới đội ngũ cán bộ KH&CN về các 
trình độ. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
các trung tâm nghiên cứu ứng dụng CNSH. 
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng 
cơ sở nghiên cứu, phân tích, kiểm định, kiểm 
nghiệm, sản xuất, bảo quản, chế biến các sản 
phẩm CNSH, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng 
CNC. Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nghiên 
cứu, ứng dụng KH&CN. Xây dựng trung tâm 
nghiên cứu và phát triển CNSH tiên tiến, hiện 
đại so với trong nước (khi đủ điều kiện). 

Thứ ba, xây dựng và phát triển ngành công 
nghiệp sinh học: Đầu tư nâng cao năng lực 
cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp để có 
đủ khả năng tiếp cận, nghiên cứu, triển khai 
ứng dụng các công nghệ mới. 

Thứ tư, hợp tác quốc tế để phát triển CNSH: 
Tăng cường hợp tác với các tổ chức KH&CN 
trong và ngoài nước trong đào tạo chuyên gia 
CNSH trong các lĩnh vực nông nghiệp, công 
nghiệp chế biến, môi trường; hoạt động nghiên 
cứu, chuyển giao CNSH. 

Thứ năm, tăng cường và đa dạng các 
nguồn vốn đầu tư để phát triển CNSH: Đẩy 
mạnh đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư ứng 
dụng và phát triển CNSH; khuyến khích thành 
lập quỹ phát triển KH&CN trong các doanh 
nghiệp để tham gia đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ 
trong sản xuất các sản phẩm CNSH. 

Hàn Thị Tú

Vườn cây Macca ở huyện Kon Rẫy sử dụng 
công nghệ tưới nhỏ giọt đã cho thu hoạch quả 
đạt chất lượng

Khoa học - Kỹ thuật
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Phát huy kết quả từ những mô hình 
trồng Bí Nhật, cà chua, dâu tây, mô 

hình thủy canh rau các loại… Hiện nay, 
Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao Măng Đen đang cùng với 
doanh nghiệp triển khai mô hình trồng dưa 
lưới thủy canh hồi lưu, bước đầu đã mang 
lại hiệu quả.

Ông Phạm Thanh - Trưởng Ban quản lý 
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Măng Đen, huyện Kon Plông cho biết: “Hiện 
nay, Dưa lưới được trồng khá phổ biến. Tuy 
nhiên việc trồng bằng phương pháp thủy canh 
hồi lưu thì đây là lần đầu tiên được áp dụng 
trên địa bàn tỉnh. Trồng thủy canh có nhiều ưu 
điểm hơn so với cách trồng truyền thống, nhất 
là rất tiện cho việc chăm sóc”.

Mô hình trồng Dưa lưới thủy canh hồi lưu 
được Công ty TNHH Rau hoa Phương Quỳnh 
Đà Lạt thực hiện thí điểm vào giữa tháng 3 
năm 2020 với gần 2.900 cây trên diện tích 
1.000m² tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, 
huyện Kon Plông. Tổng chi phí để mua các 

vật tư như: nhà màng, hệ thống thủy canh, bồn 
chứa nước, mô tơ, hệ thống điều hành xử lý, 
phân bón sinh học, cây giống… là hơn 600 
triệu đồng.

Ông Ngô Nguyên Lộc - Giám đốc Công ty 
TNHH Rau hoa Phương Quỳnh Đà Lạt, tỉnh 
Lâm Đồng cho biết: “Trồng Dưa lưới thủy 
canh là kỹ thuật trồng cây bằng hệ thống chứa 
dung dịch dinh dưỡng thủy canh với thành 
phần phù hợp được pha chế với nước, trong 
đó hoàn toàn không có chất kích thích sinh 
trưởng hay thuốc trừ sâu bệnh. Dung dịch này 
được bơm từ bể chứa lên hệ thống ống nhựa, 
sau đó được chảy qua hệ thống rễ của cây 
trồng và quay về bể chứa thành một vòng tuần 
hoàn khép kín. Nhờ đó, mà cây có thể hấp thụ 
được các chất dinh dưỡng này thông qua hệ 
thống ống nước”. 

Hiện có 2 cách trồng đó là trồng thủy 
canh giá thể và thủy canh hồi lưu. Đối với mô 
hình trồng thủy canh giá thể đây là cách trồng 
phổ biến được nhiều hộ dân và doanh nghiệp 
áp dụng. Còn mô hình trồng Dưa lưới bằng 
công nghệ thủy canh hồi lưu, đây là mô hình 
còn khá mới đối với nhiều nông dân, doanh 
nghiệp, đặc biệt là ở tỉnh Kon Tum. 

Theo ông Phạm Thanh - Trưởng Ban quản 
lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Măng Đen, trồng Dưa lưới theo mô hình thủy 
canh hồi lưu giúp cây sinh trưởng và phát triển 
tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%, năng suất cao 
hơn từ 40-50%, thời gian thu hoạch nhanh 
hơn 10 ngày so với  trồng trên giá thể. 

“Trồng Dưa lưới theo mô hình thủy canh 
hồi lưu có thể tăng 5 vụ/năm thay vì trồng 3 vụ/
năm so với cách trồng truyền thống. Để quản 
lý 1 héc ta cây trồng chỉ cần 1 công nhân. Qua 

Mô hình trồng Dưa lưới thủy canh hồi lưu 
của Công ty TNHH Rau hoa Phương Quỳnh

Trồng Dưa lưới thủy canh
hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp

�
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Năm 2019, từ nguồn Quỹ phát triển sinh 
kế (được trích lập từ nguồn chi trả dịch 

vụ môi trường rừng), UBND xã Đăk Pxi cho 
người dân tham gia quản lý bảo vệ rừng vay 
không lãi suất và hỗ trợ, hướng dẫn họ tham 
gia mô hình chăn nuôi heo sọc dưa. Hiện có 
24 hộ dân tham gia mô hình với tổng kinh phí 
hỗ trợ ban đầu là 250 triệu đồng.

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi heo sọc 
dưa của anh Lưu Hồng Nam ở thôn Đăk Rơ 

theo dõi tình hình phát triển của cây, công nhân 
có thể điều chỉnh, bổ sung dinh dưỡng cho cây 
theo mong muốn như tăng vân lưới trên bề mặt, 
tăng kích thước, trọng lượng hay tăng độ ngọt 
cho quả. Nó dễ dàng hơn rất nhiều so với trồng 
phương pháp giá thể. Đặc biệt, trồng giá thể 
còn có một số nấm bệnh từ giá thể nếu không 
xử lý kỹ, còn đối với mô hình trồng Dưa lưới 
thủy canh hồi lưu thì bệnh từ giá thể dường như 
là không có” - ông Thanh Chia sẻ.

Ông Thanh cũng lưu ý, tuy trồng trong nhà 
lưới không có sâu gây hại, nhưng trong quá 
trình chăm sóc cũng cần lưu ý về vấn đề thời 
tiết. Thời tiết mà có độ ẩm cao thì sẽ phát sinh 
bệnh, đặc biệt là bệnh phấn trắng, sương mai 
trên lá. Bệnh phấn trắng thường xảy ra ở giai 
đoạn cây giống từ 5 đến 6 cặp lá trở lên. Để 
xử lý bệnh này cũng đơn giản, chỉ cần sử dụng 
biện pháp sinh học, biện pháp này không làm 
ảnh hưởng tới chất lượng của trái.

Hiện tại mô hình trồng Dưa lưới thủy 
canh hồi lưu mang lại hiệu quả kinh tế cao 

hơn 5-7 lần so với các mô hình khác trồng 
theo phương pháp truyền thống. Ước tính sản 
lượng mỗi vụ thu về là 70 triệu đồng/ 1.000m², 
trong 1 năm trồng được 5 vụ, như vậy bình 
quân mỗi năm mô hình Dưa lưới thủy canh 
thu được 350 triệu đồng/1.000m². 

Ông Ngô Nguyên Lộc - Giám đốc Công 
ty TNHH Rau hoa Phương Quỳnh Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Trong thời gian tới, 
Công ty sẽ mở rộng quy mô thêm 6.000 cây 
trên diện tích 3.000m2 tại thôn Măng Đen, xã 
Đăk Long, huyện Kon Plông. 

Hiệu quả ban đầu của mô hình trồng dưa 
lưới theo phương pháp thủy canh hồi lưu của 
Công ty TNHH Rau hoa Phương Quỳnh Đà 
Lạt đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở địa phương. 
Đây cũng là cơ hội giúp cho người dân ở Kon 
Tum học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận với công 
nghệ tiên tiến để sản xuất tạo ra sản phẩm sạch, 
an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

QM

Nuôi heo sọc dưa ở Đăk Pxi
Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, xã Đăk Pxi (huyện Đăk Hà) tích cực hỗ 

trợ, vận động người dân phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình hay, hiệu quả. 
Trong đó, mô hình nuôi heo sọc dưa (heo rừng lai) dù mới được triển khai 
nhưng bước đầu cho thấy nhiều triển vọng, mở ra hướng đi mới trong phát 
triển chăn nuôi ở địa phương.

Wang. Bắt đầu nuôi từ tháng 11/2019, đến nay, 
đàn heo sọc dưa của gia đình anh Nam phát 
triển được 3 con heo nái và 20 con heo con.

Anh Nam cho biết, loài heo sọc dưa này 
thích hợp với hệ thống chuồng trại rộng rãi, 
thoáng mát, gần với tự nhiên. Vì vậy, từ diện 
tích 1.000m2 đất ban đầu, anh đã mở rộng lên 
4.000m2 dành để xây thêm chuồng trại và tạo 
không gian để thả rông đàn heo. Anh còn kết 
hợp trồng thêm cà phê và cỏ voi để tạo không 
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dành cho heo chủ yếu là rau, 
củ, quả nên chuồng trại ít mùi 
hôi, không phải dọn dẹp nhiều. 
Mặt khác, heo sọc dưa rất dễ 
bán, giá cả luôn ổn định vì 
được người tiêu dùng tin tưởng 
do giống heo này được nuôi 
hoàn toàn bằng nguồn thức ăn 
có trong tự nhiên. Lứa này tôi 
dự định giữ 1 cặp làm giống, số 
còn lại sẽ bán hết, dự kiến lợi 
nhuận khoảng 20 triệu đồng.

Với giá cả ổn định cộng 
với nhu cầu cao của thị trường, 
thêm vào đó lại tận dụng được 
nguồn thức ăn sẵn có, mô hình 

nuôi heo sọc dưa ở xã Đăk Pxi đang mở ra 
hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi tại 
địa phương.

Ông Nguyễn Phúc Đoan cho biết, chính 
quyền xã Đăk Pxi phối hợp với Trung tâm 
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 
xuyên huyện Đăk Hà mở lớp tập huấn về kỹ 
thuật chăn nuôi heo sọc dưa. Qua đó, hướng 
dẫn người dân nắm rõ về quy trình kỹ thuật, 
các biện pháp chăn nuôi giống heo này nhằm 
nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Địa phương 
cũng đã tổ chức các chuyến tham quan cho 
bà con để học hỏi mô hình nuôi heo sọc dưa 
tại các huyện như Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đăk 
Tô... Hiện tại, mô hình nuôi heo sọc dưa đang 
hứa hẹn nhiều triển vọng trong phát triển chăn 
nuôi, mở ra hướng thoát nghèo cho người dân 
trên địa bàn.

Heo sọc dưa có đặc điểm dễ nuôi, không 
kén thức ăn nên tận dụng được nguồn thức ăn 
có sẵn tại địa phương như cây cỏ, các loại rau 
củ; thịt heo sọc dưa lại nhiều nạc, thơm ngon 
nên rất được thị trường ưa chuộng. Đây chính 
là cơ hội để mô hình phát triển, góp phần 
giảm nghèo cho người dân - ông Nguyễn Phúc 
Đoan, Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi cho biết.

Hoàng Thanh

gian gần giống với môi trường tự nhiên cho 
đàn heo phát triển tốt. Anh giải thích, với 
không gian rộng rãi thì đàn heo sẽ chạy nhảy 
nhiều hơn, từ đó thịt sẽ dai và ngon hơn hẳn 
heo thường.

Mô hình chăn nuôi heo sọc dưa kết hợp 
giữa nuôi nhốt và thả rông trong vườn của anh 
Nam cho thấy sự hiệu quả, cách làm này vừa 
đỡ công chăm sóc đàn heo, vừa tạo ra chất 
lượng thịt ngon nên phù hợp với yêu cầu của 
người tiêu dùng hiện nay.

“Heo mẹ mỗi năm sinh sản từ 2-3 lứa, mỗi 
lứa 6-7 con. Heo con từ 1,5-2 tháng tuổi đã có 
thể cai sữa, tách đàn và bán giống. Đối với heo 
thịt thì khi nuôi từ 5-6 tháng, mỗi con đạt trọng 
lượng khoảng 20-30 kg là có thể xuất bán với 
giá 140.000-160.000 đồng/kg. Sắp tới tôi sẽ 
bán lứa heo giống đầu tiên với giá trung bình 
từ 2-2,5 triệu đồng/con” - anh Nam chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Loan (thôn Đăk Rơ 
Wang), dù bắt đầu nuôi heo sọc dưa muộn hơn 
gia đình anh Nam (vào tháng 5/2020), nhưng 
đến nay cũng đã cho thấy hiệu quả. Đàn heo 
thịt (gồm 12 con) của gia đình chị lớn rất nhanh, 
con to nhất đã đạt trọng lượng khoảng 30kg.

Chị Loan chia sẻ, được chính quyền xã hỗ 
trợ hoàn toàn về chọn giống và kỹ thuật chăn 
nuôi nên tôi không gặp khó khăn gì. Thức ăn 

Đàn heo sọc dưa của anh Lưu Hồng Nam. Ảnh: H.T

�
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Từ trước năm 2003, gia đình ông A Biểu là 
một trong những hộ thuộc diện hộ nghèo. 

Gia đình có 10 nhân khẩu; con còn nhỏ, gia 
đình chỉ có hai lao động chính, nhà ở là nhà 
tranh vách nứa ọp ẹp, cơm ăn không đủ no, 
áo mặc không đủ ấm, con cái học hành thiếu 
thốn, vốn liếng sản xuất không có. Đầu năm 
2010, nhờ có chủ trương chính sách của Nhà 
nước ưu tiên phát triển kinh tế cho người dân. 
Được cán bộ khuyến nông, khuyến lâm của 
huyện phối hợp với xã xuống tận thôn để 
hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cho người dân, 
ông gương mẫu đi đầu trong việc học hỏi kinh 
nghiệm trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát 
nghèo bằng chính ý chí và nghị lực của mình.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn mát mẻ và 
ấm áp tại rẫy cà phê, ông cho biết: Bản thân ông 
và gia đình trước đây rất khổ, cái “đói cơm, ốm 
đau, lạt muối” luôn là mối đe dọa và đeo bám gia 

đình và dân làng của ông. Giữa lúc kinh tế còn 
gặp nhiều khó khăn, ông được cán bộ khuyến 
nông, khuyến lâm của huyện và xã về hướng dẫn 
chỉ bảo cách trồng cây công nghiệp như cà phê, 
cao su. Khi đã có kiến thức, ông động viên vợ 
con cố gắng làm ăn, vượt mọi khó khăn để vươn 
lên trong cuộc sống. Ban đầu ông đã đầu tư vốn 
tích cóp được để trồng 3 ha cây cà phê và 2 ha 
cây cao su trên những nương rẫy của mình trước 
đây trồng mỳ, đất đã bị bạc màu và xói mòn. 

Tuy trong gia đình có ít lao động, nhưng 
hằng năm ông vẫn canh tác hết diện tích đất 
đai của mình để làm ra sản phẩm. Bản thân 
ông là người có nghị lực, không cam chịu đói 
nghèo, luôn học hỏi và áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất, nên các loại cây 
trồng cho năng suất cao. Hằng năm 3 ha cây 
cà phê của ông đã cho thu hoạch hơn 60 tấn cà 
phê tươi, trừ tất cả chi phí ông vẫn còn lãi mỗi 

năm từ 150 - 180 triệu đồng/năm. Khi 
đã có vốn trong tay ông tiếp tục đầu tư 
chăm sóc 2 ha cây cao su và đến nay 
cây cao su cũng đã cho thu hoạch được 
10 năm, mỗi năm ông thu về từ cây 
cao su được 200 triệu đồng.

Từ những kết quả và uy tín của 
mình, dân làng đến học tập ông về 
cách làm ăn, ông không ngần ngại bày 
vẽ cho bà con về cung cách làm ăn 
mới, nhiều hộ học tập kinh nghiệm ở 
ông về áp dụng cho gia đình mình đạt 
kết quả cao. Đến nay thôn Đắk Tiêng 
K’Tu của ông có trên 150 hộ gia đình, 

A Biểu thoát nghèo nhờ áp dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuấtA Biểu

Năm nay 62 tuổi, nhưng ông A Biểu, dân tộc Rơ Ngao ở thôn Đắk Tiêng K’Tu, 
xã Đắk La, huyện Đắk Hà luôn là một tấm gương điển hình đi đầu trong phát 
triển kinh tế, làm giàu chính đáng với thu nhập hằng năm gần 300 triệu đồng.

Ông A Biểu bên vườn cà phê của gia đình mình (Xem tiếp trang 18)

Khoa học - Kỹ thuật
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Hợp tác xã Nông nghiệp Sản xuất và 
Thương mại Sáu Nhung được thành lập 

từ tháng 6 năm 2012, trên cơ sở mô hình hợp 
tác xã kiểu mới, gồm có 7 thành viên tham gia 
góp vốn với tổng vốn điều lệ trên 1 tỷ đồng. Bước 
đầu hợp tác xã đã lựa chọn ngành nghề sản xuất 
kinh doanh là trồng cây lâu năm; mua bán nông 
lâm sản; chế biến các mặt hàng nông sản; mua 
bán thiết bị vật tư nông nghiệp; mua bán vật liệu 
xây dựng và trang trí nội thất.

Sau một thời gian hoạt động, nhận thấy hiệu 
quả thiết thực cho các xã viên không thể đảm 
bảo lâu dài và ổn định bởi ngành nghề hoạt động 
không tập trung, trong khi diện tích sản xuất của 
hợp tác xã và các xã viên là cây cà phê, mà đây lại 
là loại cây trồng chủ lực của địa phương. Tháng 
4 năm 2014, Hợp tác xã chính thức chuyển đổi 
ngành nghề kinh doanh, chủ yếu là thu mua và 
chế biến nông sản, tập trung vào sản phẩm cà phê. 
Đây là một sự chuyển đổi đúng hướng, tạo tiền đề 
phát triển vững chắc sau này của Hợp tác xã. 

Xác định là một tổ chức kinh tế tập thể do các 
cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu, lợi ích chung, 
tự nguyện góp vốn, góp sức tạo lập ra. Vì vậy 
phương châm hoạt động của Hợp tác xã là phát 
huy sức mạnh tập thể, cùng giúp nhau thực hiện 
có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần 
phát triển kinh tế, xã hội của cộng đồng. Đến nay, 
hợp tác xã đã có 2,5 ha diện tích cà phê sản xuất 
tập trung, và 20ha cà phê của các xã viên, tất cả 
các diện tích này đều áp dụng quy trình sản xuất 
cà phê theo tiêu chuẩn 4C. 

Các xã viên đã hưởng ứng tích cực và thực 
hiện đúng các quy định để tạo ra sản phẩm cà 
phê có chất lượng cao. Hợp tác xã trực tiếp đứng 
ra thu mua sản phẩm với giá thành cao hơn thị 
trường từ lợi nhuận có được của tập thể, thu mua 
vật tư phân bón và đầu tư lại cho các xã viên. Nhờ 
sản xuất tập trung và theo đúng quy trình nên sản 
lượng làm ra luôn được ổn định và giá thành sản 
phẩm được nâng cao. 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SÁU NHUNG

khẳng định thương hiệu
Từng bước

Hợp tác xã Sáu Nhung giới thiệu sản phẩm sạch

Là một điển hình liên 
kết trong sản xuất nông 
nghiệp hoạt động theo mô 
hình hợp tác xã kiểu mới 
trên địa bàn huyện Đăk 
Hà, qua hơn 8 năm đi vào 
hoạt động, đến nay hợp tác 
xã Nông nghiệp Sản xuất 
và Thương mại Sáu Nhung 
đang dần khẳng định được 
chỗ đứng trên thị trường.



Soá 68/2020

Trên cơ sở quy trình sản xuất cà phê có 
chất lượng, Hợp tác xã đã mạnh dạn xây 
dựng thương hiệu Cà phê bột Sáu Nhung. 
Hợp tác xã đã đầu tư gần 2 tỷ đồng cải tạo 
nhà xưởng, lắp đặt mới dây chuyền chế 
biến hạt cà phê. Tháng 3/2014, những hạt 
cà phê nhân đầu tiên chính thức được đưa 
vào quy trình sản xuất khép kín để làm ra 
sản phẩm cà phê bột. Đến tháng 6/2014, 
sản phẩm cà phê bột của Hợp tác xã 
được Chi cục quản lý chất lượng nông 
lâm sản và Thủy sản Kon Tum cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm để sản xuất kinh doanh, được 
Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng mã số, mã vạch. Cục sở hữu trí tuệ 
quyết định cấp chứng nhận nhãn hiệu 
hàng hóa và tên kiểu dáng công nghiệp 
cho sản phẩm. Đến nay, sản phẩm Cà phê 
đặc biệt Sáu Nhung đã có mặt ở trên 30 
điểm bán trên cả nước, được nhiều người 
tiêu dùng đánh giá cao vì sự khác biệt rất 
riêng so với những sản phẩm cà phê khác. 

Với những bước tiến vững chắc, 
Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và 
Thương mại Sáu Nhung là đơn vị thứ 
3 của huyện Đăk Hà xây dựng thành 
công thương hiệu sản phẩm cà phê 
sạch. Thương hiệu Cà phê Đặc biệt 
Sáu Nhung đã được chứng nhận là sản 
phẩm Công nghiệp - Nông nghiệp tiêu 
biểu cấp tỉnh, Hội Nông dân Việt Nam 
chứng nhận Sản phẩm Nông nghiệp 
tiêu biểu toàn quốc và nhận được Cúp 
vàng, Huy chương vàng của Cục Sở 
hữu trí tuệ dành cho Sản phẩm chất 
lượng cao phù hợp tiêu chuẩn. Liên tục 
từ năm 2015 đến nay, Sản phẩm Cà phê 
Đặc biệt Sáu Nhung được vinh dự là 
một trong 2 sản phẩm nông nghiệp của 
5 tỉnh Tây Nguyên được vinh danh là 
sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu 
biểu toàn quốc.

Quốc Tuấn

thì đã có hơn 80% hộ trồng cây cà phê và cao su. Từ 
đó, uy tín của ông ngày càng được nâng cao, Nhân 
dân trong làng càng thêm tin yêu, mến phục. Ông 
luôn gương mẫu đi đầu trong việc vận động, tuyên 
truyền bà con dân làng và con cháu ra sức thi đua 
lao động sản xuất, phát triển kinh tế để xoá đói giảm 
nghèo, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của 
Đảng và pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt Hương 
ước, qui ước ở khu dân cư. Xây dựng nếp sống văn 
minh - Gia đình văn hoá, giúp nhau phát triển kinh 
tế gia đình. 

Nhờ chịu khó, cần cù lao động và biết áp dựng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên trong những năm 
qua đời sống gia đình ông đã được nâng lên đáng kể; 
tổng thu nhập từ các nguồn trừ chi phí, hằng năm ông 
thu nhập gần 300 triệu đồng, trong sinh hoạt hằng 
ngày biết cách chi hợp lý và có tích luỹ nên ông đã 
xây dựng được một căn nhà cấp 4 diện tích hơn 100 
m2 với tổng kinh phí xây dựng 135 triệu đồng. Trong 
gia đình mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền như xe 
máy, ti vi, bàn ghế, giường tủ..., đầu tư cho con cái ăn 
đi học đến nơi đến chốn. Ông còn khoe với chúng tôi 
rằng, hiện nay gia đình mình thuộc diện hộ khá ở cái 
làng Đắk Tiêng K’Tu này rồi đó, tôi thầm chúc cho 
sự thành công của ông và cũng hy vọng rằng, với mô 
hình làm ăn của ông cần được nhân rộng để bà con 
dân làng học tập noi theo.  

Ngoài ra, bản thân ông còn luôn vận động bà con 
dân làng tích cực tham gia hưởng ứng các phong 
trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, tin 
tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều 
hành của Nhà nước, giữ gìn an ninh chính trị và trật 
tự an toàn xã hội tại địa bàn, luôn luôn cảnh giác 
trước những âm mưu “diễn biến hoà bình” của các 
thế lực thù địch, không nghe, không tin và làm theo 
lời của kẻ xấu xúi giục, kích động, dụ dỗ, lôi kéo, 
phá hoại sự bình yên của dân làng, phá hoại khối đại 
đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hoá của dân tộc ở địa phương.

Nguyễn Đăng Bình

A Biểu... (Tiếp theo trang 16)
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Dâu tây: Tên khoa học: Fragaria hay còn 
gọi là dâu đất là một chi thực vật hạt 

kín thuộc họ Hoa hồng (Rosaceae) cho quả 
được nhiều người ưa chuộng. Dâu tây xuất xứ 
từ châu Mỹ và được các nhà làm vườn châu 
Âu cho lai tạo vào thế kỷ 18 để tạo nên giống 
dâu tây được trồng rộng rãi hiện nay.

Dâu tây thích hợp với loại đất thịt nhẹ, 
hàm lượng chất hữu cơ cao, đất giữ ẩm nhưng 
thoát nước tốt. Đất có hàm lượng chất hữu cơ 
cao sẽ giúp cho cây dâu tây phát triển tốt, đạt 
năng suất cao và kéo dài thời gian thu hoạch 
quả. Cây dâu tây thích hợp với đất trung tính 
có độ pH từ 6-7.

Khí hậu thích hợp cho cây dâu tây sinh 
trưởng và phát triển từ 18 - 220C. Biên độ 
nhiệt ngày và đêm cao sẽ tạo điều kiện để tăng 
năng suất và chất lượng quả dâu tây. Thời kỳ 
cây phân hóa chồi non và ra hoa cần nhiệt độ 
từ 15 - 24oC; thời kỳ hình thành trái cần biên 
độ nhiệt ngày đêm cao sẽ cho quả nhiều, nhiệt 
độ ngày từ 20 - 250C, nhiệt độ ban đêm 10 - 
150C cây sẽ cho nhiều trái. Thời kỳ trái chín 
nhiệt độ thích hợp là 15 - 220C.

I. TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
1. Làm đất, lên luống
- Làm đất: Nên chọn đất thịt nhẹ, giàu dinh 

dưỡng, cao ráo, thoát nước tốt. Vệ sinh đồng 
ruộng dọn sạch cỏ dại, tàn dư thực vật.

- Luống trồng: Lên luống cao 20 - 25cm ở 
vùng đất thấp, 15 - 20cm ở vùng đất cao, thoát 
nước tốt, luống rộng 1,2m (cả rò rảnh).

- Phủ bạt: Phủ bạt hạn chế cỏ, hạn chế bốc 
hơi nước, sâu bệnh, hạn chế rửa trôi phân bón, 
bảo vệ trái dâu sạch, không tiếp xúc trực tiếp với 
đất, hạn chế bệnh thối trái và còn gia tăng nhiệt 
độ cho luống trồng, đất… Tuy nhiên phủ bạt khó 
khăn trong việc tưới nước, bón phân, tận dụng 
ngó để nhân giống… Vì vậy tùy theo điều kiện 
mà chúng ta lựa chọn hình thức làm. Phủ bạt 
thường áp dụng cho tưới ngầm, tưới nhỏ giọt, 
không dùng bạt dùng rơm, rạ, cỏ khô tủ gốc thay 
bạt giúp giảm lượng thoát nước, hạn chế cỏ…

2. Phân bón
Cây dâu tây thích hợp với loại đất tơi, xốp, 

thoát nước tốt thì mới cho năng suất cao, chất 
lượng và khả năng kháng bệnh tốt. Vì vậy chế 
độ phân bón cần phải có đầy đủ phân hữu cơ 
để cải tạo độ tơi xốp, hàm lượng dinh dưỡng 
và  lượng mùn trong đất.

Phân đạm cần cho cây sinh trưởng, phát 
triển tốt, khi bón cần chú ý đến màu sắc của 
lá ở các thời kỳ, để cung cấp lượng đạm thích 
hợp cho cây. Phân lân ảnh hưởng đến khả năng 
ra hoa, đậu trái, phát triển hệ rễ và đẻ cây con 
(ra ngó). Phân Kali quyết định đến năng suất, 
độ cứng, chất lượng trái, tăng khả năng kháng 
bệnh của cây và tăng cường khả năng quang 
hợp trong điều kiện thiếu ánh sáng (khi canh 
tác trong nhà màng),...

Một số các nguyên tố trung vi lượng như 
Canxi, Bo, Magiê, Mo… rất cần thiết và ảnh 

Qui trình trồng, chăm sóc Dâu Tây 
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hưởng đến quá trình trao đổi chất, sinh trưởng 
phát triển, khả năng phân hóa mầm hoa, đậu 
trái của cây và chất lượng trái.

Lượng phân bón cho cây dâu trong năm 
thứ nhất (Tính cho 1.000 m2/năm)

+ Phân chuồng: 800 kg - 1.000 kg
+ Vôi:    150 - 160 kg (Chia làm 2 lần/năm)
+ Đạm:   90 - 100 kg
+ Lân:     50 - 57 kg
+ Kali:    70 - 78 kg
+ Phân bón lá: 1.300.000 đồng
+ Phân hữu cơ sinh học: 300 - 330 kg
+ Thuốc BVTV: 1.500.000 đồng
Lượng phân bón trên chia ra làm nhiều lần 

bón trong năm.
Định kỳ có thể phun bổ sung phân bón qua 

lá (tốt nhất nên sử dụng các loại phân bón lá 
hữu cơ như Amin, CQ, Viet-Sin, rong biển…), 
Acid Boric và MgSO4 nhằm bổ sung dinh 
dưỡng cho cây.

Lưu ý:
Bón phân theo nguyên tắc bón ít nhưng 

bón nhiều lần trong năm.
Lượng phân theo khuyến cáo như trên đối 

với bón định kỳ, có thể tăng hay giảm tùy 
thuộc vào sức sinh trưởng, phát dục, giai đoạn 
bội thu, chu kỳ ra trái của cây dâu.

3. Kỹ thuật trồng
Trồng trong nhà màng: Trồng hàng cách 

hàng 45- 50cm, cây cách cây: 35 - 40cm, 
trồng theo kiểu nanh sấu.

4. Chăm sóc
- Tỉa thân lá.
Thường xuyên tỉa thân lá tạo độ thông 

thoáng cho cây để cây dâu phát triển cân đối, 
hạn chế sâu bệnh. Thường để 3 - 4 thân/gốc 
tuỳ theo đặc điểm của từng giống, chế độ canh 
tác, thời tiết. Tỉa các lá già, lá bị sâu bệnh, lá 
ở tầng dưới bị che khuất thu gom phơi khô đốt 
hạn chế nguồn bệnh lây nhiễm.

- Ngắt chùm hoa, cắt tỉa ngó.
+ Khi cây dâu mới ra chùm hoa bói đầu 

tiên nên cắt bỏ để cây sinh trưởng mạnh và ổn 
định trong giai đoạn đầu, tăng khả năng sinh 

trưởng và ức chế phát dục.
+ Giai đoạn thu hoạch nên tỉa hoa bị sâu, 

quả dị dạng, chỉ nên để lại những quả to, tròn 
đều, không sâu bệnh. Cân đối giữa khả năng 
phát triển của khung tán và số lượng hoa trái 
trên cây.

+ Vườn dâu dưới 1 năm tuổi nếu không tận 
dụng ngó để nhân giống thì nên cắt bỏ, những 
vườn dâu trên 1 năm tuổi thì ngắt bỏ toàn bộ 
ngó để tập trung dinh dưỡng nuôi cây.

- Che phủ đất:
Hàng năm nên dùng cỏ khô, rơm rạ khô để 

che phủ mặt luống trồng nhằm giữ ẩm cho đất, 
tạo cho đất có độ tơi xốp, hạn chế sự phát triển 
của cỏ dại, sâu bệnh, hạn chế rửa trôi phân 
bón, bảo vệ trái dâu sạch, không tiếp xúc trực 
tiếp với đất, hạn chế bệnh thối trái và còn gia 
tăng nhiệt độ cho luống trồng.

Hiện nay dâu được trồng trong nhà màng 
có các ưu điểm như:

+ Hạn chế bệnh cây trong vụ mưa. Tuy 
nhiên nhà màng, nhà lưới phải thiết kế theo 
đúng hướng dẫn kỹ thuật đảm bảo tiêu chuẩn 
về chiều cao, chế độ thông gió thì mới đảm 
bảo cho cây dâu sinh trưởng phát triển tốt, nếu 
không thì độ ẩm sẽ tăng và bệnh sẽ phát triển 
mạnh đồng thời nhiệt độ sẽ gia tăng đột ngột 
tại một số thời điểm trong ngày ảnh hưởng 
đến sinh trưởng của cây dâu tây.

+ Hạn chế ngập úng đất, rửa trôi phân bón 
khi mưa kéo dài hay mưa lớn.

+ Hạn chế cỏ dại, giữ cho đất luôn tơi xốp, 
giúp bộ rễ phát triển tốt.

- Tưới nước:
Nếu có điều kiện thì việc thiết kế hệ thống 

tưới ngầm hoặc tưới nhỏ giọt là tốt nhất, hoặc 
tưới bằng vòi phun mưa nhỏ tránh làm dập 
hoa lá. Khi tưới cho cây dâu cần phải sử dụng 
nguồn nước sạch (nước ngầm, nưới giếng, 
nước máy …).

- Phòng ngừa dị dạng trái:
Dâu tây cần được thụ phấn bổ sung của 

côn trùng thì mới hạn chế một phần nguyên 
nhân gây dị dạng trái. Vì vậy cần có:

+ Thời kỳ kết trái đầu tiên nếu phát hiện 
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quả dị dạng thì tỉa bỏ để tập trung dinh dưỡng 
nuôi trái khác, đồng thời giảm bón phân đạm.

+ Giai đoạn hoa nở rộ tránh phun xịt thuốc 
sâu, thuốc bệnh với nồng độ cao, tránh tưới nước 
và phun thuốc vào lúc hoa đang nở (sáng sớm).

+ Tạo điều kiện cho côn trùng tạo phấn, 
tuy nhiên trồng trong nhà màng lại có nhược 
điểm côn trùng có lợi không vào được, vì thế 
khi trồng cần lựa chọn giống Dâu tây phù hợp 
trồng trong nhà màng.

II. SÂU BỆNH HẠI CÂY DÂU TÂY
Cây dâu tây là cây có nhiều sâu bệnh gây hại 

và thường dùng để ăn tươi, thời gian giữa các 
lần thu hái ngắn (thường 2 - 3 ngày thu hái 1 lần) 
nên khi phun phân hoặc thuốc hóa học cần chú ý 
đến thời gian cách ly và ưu tiên sử dụng các loại 
thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc.

1. Bệnh hại
1.1. Bệnh đốm lá: Thường do 2 loại nấm 

bệnh gây ra.
- Bệnh đốm lá trắng (Mycosphaerella 

fragariae): Đốm bệnh màu trắng ở phần trung 
tâm và viền đậm bao quanh. Bệnh gây tổn 
thương ở thân, lá, cuống hoa, cuống quả làm 
chết hoa và trái non, bệnh làm giảm năng suất 
và sức sống của cây.

- Bệnh đốm lá đỏ (Phomopsis obsscuans): 
Đốm bệnh có hình quả trứng hay hình tam 
giác có màu nâu sáng chuyển sang màu đỏ ở 
các mô bào giữa các gân lá.

Biện pháp phòng trừ:
- Tỉa các lá bệnh, thu gom và đem tiêu hủy 

ở xa ruộng dâu, không để lây lan nguồn bệnh 
sang các vườn dâu khác;

- Bón phân cân đối NPK;
- Phát hiện bệnh sớm và phun phòng 

bằng thuốc hóa học có hoạt chất Iprodione, 
Iprodione + Carbendazim, Difenoconazole, 
Kasugamycin + Oxychloride, Thiophanate-
Methyl… (như thuốc Rovral 50WP, Score 
250ND, Toppsin 70WP, Kasuran 47WP, …).

1.2. Bệnh mốc sương:
- Xuất hiện trong điều kiện ẩm độ, nhiệt độ 

cao, bệnh lây lan nhanh gây thất thu lớn đến 
sản lượng và chất lượng trái. Bệnh xuất hiện 

cả ở trên thân, lá, trái.
Biện pháp phòng trừ:
- Thực hiện chế độ luân canh cây trồng;
- Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ, ngắt tỉa lá bị 

bệnh đem tiêu hủy không để lây lan sang các 
vườn dâu khác;

- Nhà màng, nhà lưới phải thiết kế đúng kỹ 
thuật, thông gió;

- Lên luống cao tránh úng vào mùa mưa, 
rãnh thoát nước tốt;

- Trồng mật độ vừa phải, không trồng mật 
độ dày;

- Bón phân cân đối NPK;
- Phun phòng bằng thuốc hóa học, sử 

dụng thuốc có hoạt chất Thiophanate-Methyl, 
Mancozeb, Propineb, Fosetyl Aluminium …
(như thuốc Toppsin 70WP, Dithane M45-
80WP, Vimancoz, Dipomate 80WP, Antracol 
70WP…).

1.3. Bệnh phấn trắng (Sphaerotheca 
macularis), bệnh mốc xám (Botrytis cinerea):

- Xuất hiện trong điều kiện ẩm độ cao, chế 
độ lưu thông khí kém, bệnh thường xuất hiện 
ở giai đoạn quả chín. Đầu tiên là những đốm 
nâu sáng xuất hiện sau đó lan rộng bao phủ cả 
trái là lớp mốc xám. Hoa, trái non cũng nhiễm 
bệnh làm trái khô.

Bệnh phấn trắng (Sphaerotheca macularis)

Biện pháp phòng trừ:
- Áp dụng tốt các biện pháp canh tác để 

phòng trừ bệnh như đã nêu ở trên;
- Trái đã thu hoạch nên bảo quản ở nhiệt 



Soá 68/2020 Khoa học - Kỹ thuật

độ thấp để ngăn chặn bệnh phát triển.
- Phòng trừ bằng các loại thuốc trừ bệnh cây 

có hoạt chất Iprodione, Iprodione+Carbendazim, 
Difenoconazole, Hexaconazole, Fosetyl 
Aluminium… (như thuốc Teldor, Rovral, Aliette, 
Score 250ND, Anvil 5SC, Saizole 5SC, Daconil 
75WP, Derosal 50SC).

1.4. Bệnh thối trái:

Bệnh thối trái do nấm (Botrtis Cinerea)

- Bệnh thối trái do nấm Botrtis Cinerea: 
Biểu hiện đầu tiên là những đốm nâu sáng sau 
đó lan rộng cả trái có phủ một lớp mốc xám, 
làm trái khô. Bệnh này xâm nhiễm từ giai 
đoạn quả xanh đến chín.

- Bệnh thối trái do nấm Rhizoctonia: Vết 
bệnh ban đầu có màu nâu đậm, sau đó chuyển 
sang thối đen trái. Bệnh lây nhiễm khi trái 
đang giai đoạn chín tiếp xúc với đất trồng.

- Bệnh thối trái do nấm Phytophthora 
cactorum: Bệnh làm trái non và trái chín biến 
màu. Trái xanh cứng lại và chuyển sang màu 
nâu, trái già chuyển màu trắng tái hoặc hơi 
nâu và mềm. Trái bị bệnh khô teo nhỏ và dai, 
mất hương vị, có mùi khó chịu và hơi đắng.

Biện pháp phòng trừ:
- Chọn đất trồng cao ráo, thoát nước tốt, 

lên luống cao;
-  Dùng cỏ khô hoặc màng phủ polyme để 

phủ luống dâu nhằm hạn chế trái tiếp xúc đất 
trồng;

-  Bón cân đối NPK, tăng cường Kali trong 
mùa mưa;

-  Luân canh và xử lý đất trước khi trồng;
-  Phòng trừ định kỳ bằng các loại thuốc 

bệnh Iprodione, Iprodione + Carbendazim, 
Difenoconazole, Hexaconazole, Fosetyl 
Aluminium… (như thuốc Teldor, Rovral, 
Aliette, Score 250ND, Anvil 5SC, Saizole 
5SC, Daconil 75WP, Derosal 50SC).

-  Ngắt bỏ các trái bệnh đem tiêu hủy xa 
nơi canh tác.

1.5. Bệnh đốm đen: do nấm Colletotrichum 
acutatum gây ra.       

Triệu chứng bệnh: khi trái chín xuất hiện 
những đốm tròn có màu nâu và sau đó biến 
thành màu đen hoàn toàn, trái héo.

Biện pháp phòng trừ:
- Sử dụng giống sạch bệnh.
- Đối với bệnh này không có thuốc đặc  

trị đạt 100%, mà chủ yếu phòng bệnh là  
chính. Sử dụng một số thuốc có hoạt  
chất Iprodione, Iprodione + Carbendazim, 
Propineb, Metalaxyl… để phòng bệnh là tốt 
nhất (như thuốc Ridomil, Antracol, Mataxyl 
25WP, Ridomil 240EC, Rampart).

2. Sâu hại.
2.1. Nhện đỏ.
- Chích hút nhựa làm cây phát triển kém, 

giảm năng suất, chất lượng quả giảm. Nhện 
thường ký sinh ở mặt dưới của lá.

Biện pháp phòng trừ:
- Thường xuyên vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ;
- Bón phân cân đối NPK giúp cây sinh 

trưởng tốt;

    Bệnh đốm đen (Colletotrichum acutatum)
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- Phòng trừ bằng thuốc trừ nhện đặc 
hiệu có hoạt chất Hexythiazox, Propargite, 
Halfenprox (như thuốc Nissorun 5EC, Comite 
73EC, Sirbon 5EC).

2.2. Bọ trĩ, rầy rệp:
- Phá hoại búp lá, lá non, thân non, chích 

hút nhựa làm cây suy kiệt, sinh trưởng kém, 
giảm nụ hoa, giảm năng suất, phẩm chất kém.

Biện pháp phòng trừ:
- Vệ sinh môi trường, đồng ruộng;
- Kiểm tra theo dõi phát hiện sớm và phòng 

trừ khi có triệu chứng bị hại, dùng thuốc hoá 
học trừ rầy, rệp, bọ trĩ có hoạt chất Etofenprox, 
Buprofezin, Cypermethrin (như thuốc Trebon 
10EC - 20WP, Applaud 10WP, Sherpa 25EC).

2.3. Sâu ăn tạp, sâu cuốn lá:

- Sâu ăn tạp ký sinh trong phần gốc phá 
hoại chủ yếu vào ban đêm, ăn lá và phần thân 
non của cây.

- Sâu cuốn lá làm gãy cuống lá, ảnh hưởng 
đến sinh trưởng của cây.

Biện pháp phòng trừ:
- Luân canh cây trồng, vệ sinh đồng ruộng;
- Xử lý đất trước khi trồng cây con;
- Phòng trừ bằng thuốc hoá học.

BBT 
(Tổng hợp từ nguồn Ban quản lý  

khu nông nghiệp ứng dụng CNC Măng Đen)

được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm 
túc với hình thức đa dạng, phong phú. Nội 
dung chủ yếu là tập trung quán triệt, phổ 
biến chính sách, quy định mới. Đồng thời, 
tập trung tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của 
người dân, doanh nghiệp; lao động, bảo vệ 
môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn 
trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại 
phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực 
gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy 
nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, 
an toàn thực phẩm và các vấn đề xã hội quan 
tâm hoặc cần định hướng dư luận. Từ đó, nâng 
cao được hiệu quả của công tác tuyên truyền, 
góp phần quan trọng trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo ông Trần Trọng Bằng - Tưởng Phòng 
Tư pháp huyện Đăk Hà cho biết, bên cạnh 
những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền 
PBGDPL vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất 
định như: Nhận thức về pháp luật của nhân 
dân tuy có tăng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng 
yêu cầu, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số do trình độ 

nhận thức về pháp luật còn hạn chế, còn nặng 
về lối sống, tập tục địa phương; một số cấp 
ủy, chính quyền ở cơ sở chưa thật sự quan tâm 
đến công tác tuyên truyền, chưa bố trí nguồn 
kinh phí nhất định cho công tác này nên ảnh 
hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền; 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật của huyện và 
tuyên truyền viên của các xã, thị trấn thường 
xuyên thay đổi do bố trí công việc mới. 

Để thực hiện đạt kết quả tốt Kế hoạch số 
298/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND 
tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên 
địa bàn tỉnh, Phòng Tư pháp đã tham mưu 
cho UBND huyện xây dựng kế hoạch đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, có 
trọng điểm, mở rộng hình thức tuyên truyền, 
đối tượng tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến 
mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và 
nhân dân; lồng ghép việc PBGDPL với công 
tác vận động nhân dân chấp hành pháp luật, 
với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào phòng, 
chống tội phạm, tệ nạn xã hội...

Ngọc Huyền

HUYỆN ĐĂK HÀ... (Tiếp theo trang 10)
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(Xem tiếp trang 30)

Nói về ý tưởng sáng tạo của mình, em 
Nguyễn Xuân Hiếu cho biết, hiện nay công 

đoạn phân loại rác thải trong công nghiệp tại Việt 
Nam vẫn phụ thuộc vào lao động trực tiếp của 
con người, việc này gây ảnh hưởng tới sức khỏe 
của người lao động. Dựa vào 2 hoạt động của 
con người trong việc phân loại rác thải là đôi mắt 
để quan sát và cánh tay để hành động chúng em 
đã nghiên cứu chế tạo ra một thiết bị như một 
robot để phân loại rác thải.

“Thiết bị sử dụng camera để nhận diện với 
độ chính xác cao thay vì sử dụng cảm biến để 
phân loại rác như các mô hình trên thị trường. 
Dựa vào camera để có thể phân loại rác theo 
từng loại riêng biệt, hỗ trợ cho việc tái chế 
hoặc phân loại theo từng nhóm, loại rác riêng. 
Ngoài khả năng làm việc với công suất cao 
hơn con người, đồng thời khả năng phân loại 
rác của thiết bị có thể áp dụng trong nhiều 
lĩnh vực và không tốn nhiều công sức để vận 
hành” - em Phan Thị Hương Bình chia sẻ.

Robot được chế tạo ra từ các thanh lắp 
ghép, tay kẹp, ốc vít; bộ nguồn, mạch giảm 
áp, dây điện; board mạch Arduino Uno, servo 
MG 996R, camera. Về lập trình các em sử 
dụng thuật toán YOLO, kết hợp với ngôn ngữ 
Python và thư viện OpenCV.

“Để có thể tạo ra robot có tính ứng dụng 
cao, dễ sử dụng, có thể hoạt động linh hoạt 
như một cánh tay con người, do đó chúng em 
đã quyết định thiết kế robot 4 bậc, có hình 
dáng tương tự với bộ phận tay con người với 
mục tiêu là đạt được 50% khả năng như cánh 
tay”- em Phan Thị Hương Bình nói.

Em Nguyễn Xuân Hiếu cho biết: “Sau thời 
gian 5 tháng, chúng em đã nghiên cứu nhiều 
sách, báo và trên mạng internet; phân tích, thảo 
luận và lựa chọn giải pháp nào cho phù hợp, 
đồng thời được sự hỗ trợ hướng dẫn của thầy 
giáo bộ môn tin học của trường để chế tạo, lắp 

Em Nguyễn Xuân Hiếu và Phan Thị Hương Bình  
đang lắp ráp, cân chỉnh robot

Sáng chế
PHÂN LOẠI RÁC THẢI
Robot

Hai em Nguyễn Xuân Hiếu 
và Phan Thị Hương Bình, 
học sinh lớp 11, Trường 
THPT Chuyên Nguyễn Tất 
Thành đã ứng dụng thị giác 
máy tính và trí tuệ nhân tạo 
để thiết kế ra robot phân 
loại rác thải. Sản phẩm này 
đã đạt giải Nhất Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiếu niên-
Nhi đồng lần thứ 12 năm 
2019-2020.

Sáng tạo kỹ thuật
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Sản phẩm “Máy thái và trộn thức ăn trong 
chăn nuôi” của 2 em A Minh Khiêm và 

A Trường - học sinh lớp 8C Trường phổ 
thông Dân tộc bán trú THCS Ngô Quyền, 
huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đạt giải Nhì 
tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi 
đồng lần thứ 12 năm 2019-2020

có đủ các đồ nghề và máy móc. Chúng em tự 
tìm các vật liệu cũ, rồi tận dụng để tiết kiệm 
chi phí. Cũng nhờ thầy cô, bố mẹ giúp chúng 
em mới có đầy đủ các vật dụng để thực hiện.

Chiếc máy có chiều cao 95cm, rộng 40cm, 
dài 85cm, gồm 6 chân, khung được nối lại bởi 
các mối hàn, đai ốc, ổ bi có thể tháo rời khi cần 
thiết, được tận dụng từ những thanh sắt, tôn, 
thép, mô tơ cũ…; trục quay của máy kết nối mô 
tơ, được gắn lưỡi dao cắt và các thanh đũa nhào 
trộn thức ăn. Khi cho thức ăn vào phễu, máy sẽ 
thái và nhào trộn, sau đó đẩy thức ăn đã xử lý 
xuống hộp đựng, được lắp đặt ở dưới đáy.

Em A Minh Khiêm cho biết: “Nhà trường 
hỗ trợ kinh phí để chúng em mua vật dụng hoàn 
thành chiếc máy. Trong quá trình thực hiện, chúng 
em cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong khâu 
lắp ráp, hàn gắn các mối của khung lại với nhau, 
nhưng với đam mê và quyết tâm, cùng với sự 
hỗ trợ tận tình từ các thầy cô giáo trong trường, 
sau hơn 3 tháng, chúng em đã hoàn thành chiếc 
máy với chi phí khoảng 2,2 triệu đồng và nhận 
được sự ủng hộ, ngợi khen từ phía nhà trường, 
gia đình, bà con trong xóm làng”.

“Lúc biết sáng kiến của mình đoạt giải, 
chúng em cùng thầy cô, bố mẹ vui lắm. Trong 
thời gian tới, chúng em sẽ tiếp tục tìm hiểu, 
học hỏi thêm các kinh nghiệm về chế tạo máy 
móc cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 
và chăn nuôi, để có thêm những sáng chế mới 
hữu ích” - A Minh Khiêm phấn khởi nói.

Ông Nguyễn Hương Tích - Trưởng Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hồi, tỉnh 
Kon Tum cho hay: “Chúng tôi luôn khuyến 
khích và tạo điều kiện cho các em học sinh 
trên địa bàn huyện phát triển tư duy, đưa ra 
các sáng kiến để ứng dụng vào thực tiễn. Sáng 
kiến của hai em Khiêm và Trường rất thiết 
thực, có tính ứng dụng cao”.                    QM

Học sinh dân tộc Xơ Đăng
sáng tạo máy thái và trộn thức ăn chăn nuôi

Em A Minh Khiêm (trái) và em A Trường  
bên sản phẩm sáng kiến của mình.

Sinh ra trong gia đình thuần nông, tại một 
xã miền núi còn nhiều khó khăn, chứng kiến 
cảnh bố mẹ mất nhiều thời gian khi dùng 
những vật dụng thô sơ để thái nhỏ và trộn thức 
ăn cho gia súc - A Minh Khiêm và A Trường 
đã nảy sinh ý tưởng sáng chế loại máy có chức 
năng thái và trộn thức ăn để giúp bố mẹ chăn 
nuôi được tốt hơn.

Với những kiến thức đã được học trên lớp, 
tìm tòi một số kiến thức mới trên internet cùng 
với sự hướng dẫn tận tình từ các thầy cô, 2 em đã 
đưa ra bản thiết kế máy thái trộn, sau đó tìm các 
vật liệu phù hợp, rồi tiến hành chế tạo, lắp ráp.

Em Trường chia sẻ: Lúc đầu mới chế tạo 
còn gặp nhiều khó khăn, do chúng em chưa 
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Theo em Nguyễn Tiến An, thiết bị kiểm 
soát có thể đếm số lượng học sinh trên xe 

thông qua việc quét thẻ ID vào thiết bị. Mỗi 
học sinh chỉ có một mã ID, do đó số liệu ghi 
lại sẽ luôn đúng. Như vậy tài xế chỉ cần quan 
sát số liệu đếm học sinh được hiển thị trên 
thiết bị trong quá trình lên và xuống xe. Đồng 
thời, tài xế sẽ thực hiện kiểm tra xe nếu thấy 
số liệu đếm không được trả về số “0” trong 
quá trình học sinh xuống xe.

Cấu tạo của thiết bị gồm mạch điều khiển 
board Arduino Uno; Module Buzzer; bộ cấp 
nguồn và màn hình hiển thị (LCD). An dùng 
phần mềm SolidWork để lập trình cho thiết 
bị, sử dụng tấm gỗ ép cắt bằng máy CNC 
(Computer Numerical Control) tạo thành thẻ 
ghi ID cho mỗi học sinh.

Nói về quy trình vận hành, Nguyễn Tiến 
An cho biết: “Đầu tiên khởi động thiết bị, mỗi 
lần tắt mở tương ứng với việc cập nhật một 
chuyến xe mới. Tiếp đến, học sinh lên xe tiến 
hành quẹt thẻ và bộ đếm sẽ tăng tương ứng 
với số học sinh trên xe. Sau đó, khi đón đủ, tài 
xế cũng tiến hành quẹt thẻ để chốt số lượng. 
Tương tự, học sinh xuống xe cũng quẹt thẻ và 

bộ đếm sẽ giảm tương ứng. Tài xế kiểm tra nếu 
bộ đếm đã trả về số “0” thì khởi động lại máy 
chuẩn bị cho chuyến xe mới. Ngược lại, tài xế 
phải kiểm tra lại xe và tiến hành bấm nút xem 
học sinh nào chưa quét thẻ và yêu cầu quét lại 
(hoặc báo thông tin đó về nhà trường)”.

Bên cạnh đó, còn có đèn LED 7 đoạn và 
còi buzzer. Khi một học sinh lên xe và quét 
thẻ, nếu đúng còi sẽ kêu và hiện thông tin, nếu 
sai còi sẽ không kêu và hiện thông tin báo sai.

“Với thiết bị này, em tin sẽ giúp học sinh an 
toàn hơn và phụ huynh cũng sẽ an tâm hơn khi 
cho con đi xe đưa đón. Em rất muốn sản phẩm 
của em có thể đưa vào thực tiễn và sử dụng rộng 
rãi công nghệ này. Thời gian tới em muốn cải 
tiến một số tính năng như: cảm biến chuyển 
động, cảm biến thân nhiệt cho thiết bị” - An nói.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng khoa 
Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng 
đồng, giám khảo Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 
niên-Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ 12 năm 
2020 đánh giá: “Sản phẩm thiết bị kiểm soát số 
lượng học sinh trên xe đưa đón rất hữu ích, có 
tính sáng tạo và có thể áp dụng vào thực tế”.

Quang Mạnh

Học sinh
chế tạo thiết bị kiểm soát trên xe

Từ sau câu chuyện học sinh 
không may bị bỏ quên trên xe 
đưa đón của Trường Tiểu học 
Gateway khiến một học sinh 
tử vong, em Nguyễn Tiến An, 
học sinh lớp 8 Trường THCS 
Lương Thế Vinh, huyện Đăk 
Tô đã nảy ra ý tưởng nghiên 
cứu và chế tạo thiết bị kiểm 
soát trên xe. Giám khảo Nguyễn Minh Hoàng kiểm tra  

hoạt động của thiết bị

Sáng tạo kỹ thuật
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Để đạt tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản 
xuất trong xây dựng nông thôn mới, xã 

nông thôn mới cần có HTX hoạt động hiệu quả, 
đây cũng chính là động lực để hỗ trợ, thúc đẩy 
các HTX và chủ yếu là HTX nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh phát triển. Đến nay toàn tỉnh có 129 
HTX, trong đó có 128 HTX và một liên hiệp 
HTX, riêng lĩnh vực nông nghiệp hiện có 89 
HTX với số lượng gần 1.500 thành viên

Hiện nay trên 60% HTX nông nghiệp đã 
tích lũy vốn, quá đó tái đầu tư mở rộng sản 
xuất kinh doanh, các HTX này có tốc độ phát 
triển ổn định, bền vững như HTX Sáu Nhung, 
HTX Hải Tình thuộc huyện Đăk Hà, HTX Thần 
Nông xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, HTX 
Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông. Nhiều HTX 
nông nghiệp đã trích nguồn quỹ của đơn vị, góp 
cùng chính quyền địa phương đầu tư công trình 
hạ tầng nông thôn, xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 
hoạt động cho các đoàn thể.

Ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND xã 
Đăk Hring, huyện Đăk Hà cho biết: “Hiện 
nay trên địa bàn của xã Đăk Hring có HTX 
Cựu quân nhân sản xuất về lĩnh vực nấm ăn 
và nấm dược liệu hoạt động tương đối hiệu 
quả. Chính quyền địa phương rất quan tâm 
tạo điều kiện thuận lợi để mô hình HTX tiếp 
tục phát triển, nhân rộng góp phần nâng cao 
thu nhập cho người dân trên địa bàn”.

Ông Lê Ngọc Khanh - Giám đốc HTX 
Cựu quân nhân xã Đăk Hring cho biết, hiện 
tại HTX đang sản xuất và kinh doanh khoảng 
8 vạn phôi nấm các loại như nấm sò, nấm bào 
ngư, nấm linh chi. Bình quân mỗi tháng sản 
xuất khoảng 3 tấn nấm thương phẩm cung 
cấp ra thị trường, trong đó nấm sò và nấm 
bào ngư là 2 loại nấm được trồng chủ đạo của 
cơ sở. Hiện nay để thực hiện các công đoạn 
chăm sóc nấm, với số lượng hơn 8 vạn phôi, 
HTX Cựu quân nhân cần khoảng 7 lao động 

Đẩy mạnh vai trò của Hợp tác xãtrong xây dựng nông thôn mới
Trong quá trình 
xây dựng nông 
thôn mới các hợp 
tác xã (HTX) có 
vai trò hết sức 
quan trọng không 
chỉ nâng cao thu 
nhập cho nông 
dân mà góp phần 
thúc đẩy thực 
hiện các tiêu chí 
trong chương 
trình xây dựng 
nông thôn mới 
trên địa bàn tỉnh. Lễ ra mắt HTX kiểu mới sản xuất nông nghiệp và dịch vụ,  

thương mại Hải Tình
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làm việc cố định và 5 lao động làm thời vụ.
Chị Lưu Thị Hiền, ở thôn 8, xã Đăk Hring 

là một trong số lao động có nhiều năm gắn 
bó với HTX Cựu quân nhân từ khi mới thành 
lập cho đến nay. Chị Hiền cho biết, trước đây 
khi chưa vào làm cho HTX kinh tế gia đình 
rất khó khăn thu nhập bấp bênh và không có 
việc làm ổn định, năm 2015 vào làm ở HTX 
chị Hiền được hướng dẫn kỹ thuật, quy trình 
chăm sóc nấm, giờ chị được đánh giá là một 
trong những người có tay nghề vững.

Ông Lê Ngọc Khanh - Giám đốc HTX 
Cựu quân nhân xã Đăk Hrinh chia sẻ: “Mô 
hình trồng nấm của HTX phát triển được gần 
2.000m2 hiện hợp tác xã tạo công ăn việc làm 
cho người dân tại địa phương từ 7-12 người. 
Kế hoạch của HTX sẽ mở rộng thêm mô hình 
sản xuất để tạo công ăn việc làm cho người 
dân trên địa bàn xã”.

Không chỉ giải quyết việc làm cho các lao 
động tại chỗ, HTX Cựu quân nhân còn chuyển 
giao công nghệ trồng nấm cho một số hộ gia 
đình trên địa bàn tỉnh như gia đình bà Trần Thị 
Nhung, ở thôn 4, xã Diện Bình, huyện Đăk Tô, 
tận dụng khoảng diện tích trong vườn, bà Trần 
Thị Nhung đã trồng nấm từ năm 2015, số lượng 
phôi nấm thí điểm ban đầu khoảng 3 ngàn phôi 
nhưng đến nay lên 6 đến 7 ngàn phôi, mỗi tháng 
chỉ thu hoạch trong 4 ngày nhưng thu nhập bình 
quân từ 4 triệu đến 6 triệu đồng.

Bên cạnh đó HTX Cựu quân nhân Đăk 
Hring còn liên kết với các HTX, cơ sở sản 
xuất nấm trên địa bàn tỉnh nhằm chuyển giao 
mô hình trồng các loại nấm, thường xuyên 
kiểm tra, đốn đốc, hướng dẫn kỹ thuật, đồng 
thời ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Hiện 
nay sản phẩm nấm của HTX được phân bổ tại 
7 hệ thống siêu thị Hommax trong cả nước và 
các đầu mối ở Kon Tum, Phú Yên, Đà Nẵng, 
Sài Gòn. Mô hình trồng nấm giống đã mang 
lại hiệu quả và được nhiều tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh tìm đến học hỏi.

Bên cạnh những HTX đã tạo được chỗ đứng 
trên thị trường, khẳng định được thương hiệu 
sản phẩm của mình thì đối với HTX mới được 
thành lập việc hướng đến sản xuất kinh doanh 
đa ngành nghề hoặc một ngành nghề cụ thể, 
hình thành liên kết chuỗi giá trị sản phẩm sạch 
đang là hướng đi được nhiều HTX lựa chọn.

HTX Chư Hreng được thành lập vào tháng 
1 năm 2020 có trụ sở tại thôn Đăk Rông, xã 
Chư Hreng, thành phố Kon Tum. Lúc mới 
thành lập HTX có 7 thành viên, vốn điều lệ gần 
1,8 tỷ đồng, đến nay số vốn đã tăng lên 4 tỷ 
đồng và có 15 thành viên thực hiện chăn nuôi 
heo, bò và trồng trọt. Vốn hoạt động của HTX 
chủ yếu được sử dụng vào việc hỗ trợ trực tiếp 
cho các xã viên đầu tư vào con giống, thức ăn, 
thuốc phòng và trị bệnh, xây dựng cơ bản.

Anh Lê Anh Cường - Giám đốc HTX Chư 
Hreng cho biết: “HTX đi vào hoạt động đã tạo 
công ăn việc làm cho người dân địa phương, 
các thành viên tham gia vào HTX được tạo 
điều kiện về đầu vào và đầu ra của sản phẩm”. 

Trong thời gian đến, để nâng cao vai trò 
của HTX trong xây dựng nông thôn mới các 
địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa trong công 
tác tuyên truyền, phổ biến luật HTX, vận động 
người dân mạnh dạn tham gia làm thành viên 
HTX, liên kết sản xuất và tìm hướng đi mới 
trong phát triển nông nghiệp để đảm bảo đầu 
ra của sản phẩm được thuận lợi, nâng cao thu 
nhập của người dân, góp phần xây dựng nông 
thôn mới đạt kết quả tốt.

Quang Mẫn

Xây dựng nông thôn mới

HTX Quyết Thắng, huyện Ngọc Hồi tham quan 
mô hình trồng nấm tại HTX Cựu quân nhân xã 
Đăk Hring
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Xác định xây dựng thôn nông thôn 
mới kiểu mẫu là nâng cao mức sống, 

mức hưởng lợi cho người dân, Ban nhân 
dân thôn 4 (xã Hòa Bình, thành phố Kon 
Tum) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân chung tay xây dựng mô 
hình nông thôn mới kiểu mẫu.

Để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 
cho người dân, thôn tập trung vận động nhân 
dân thực hiện cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình 
vườn mẫu gắn với phát triển kinh tế hộ gia 
đình, mở rộng các ngành nghề, dịch vụ.

Đến nay, thôn duy trì được 05 ha lúa nước, 
10 ha cà phê, 60 ha bời lời, 25 ha cây hàng 
năm, trên 260 ha cây cao su. Trong đó chú 
trọng nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu 
quả như trồng thanh long, sử dụng công nghệ 
tưới tiết kiệm nước cho cây ăn quả. Với sự nỗ 
lực tập trung đầu tư, phát triển kinh tế, năm 
2019, thu nhập bình quân đầu người của thôn 

đạt 38 triệu đồng/năm (tăng 8 triệu đồng so 
với năm 2018), toàn thôn còn 14 hộ nghèo, 
cận nghèo. Một mô hình trong những năm gần 
đây mang lại hiệu quả cao là trồng và kinh 
doanh hoa phong lan đã giúp người dân thoát 
nghèo bền vững và vươn lên giàu có. 

Ông Phạm Phước, Chủ tịch UBND xã Hòa 
Bình nói: “Từ ngày có phong trào trồng, phát 
triển tiêu thụ các loại hoa lan đến nay, tại xã 
Hòa Bình đã phát triển 4-5 vườn lan đi vào 
kinh doanh, đã có buôn bán trên thị trường tạo 
được thu nhập bước đầu cho chủ vườn. Bên 
cạnh đó, các vườn trồng lan đã thu hút được 
một số lao động tại địa phương, cho thu nhập 
7-10 triệu/người/tháng, chủ vườn hoa lan có 
thu nhập tiền tỷ mỗi năm”.

Kinh tế phát triển là tiềm lực để người dân 
tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công 
xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn 
vốn đầu tư của Nhà nước, thôn huy động nhân 
dân tham gia xây dựng các công trình kết cấu 

Chung tay
xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ra quân 
xây dựng 

nông thôn 
mới kiểu 

mẫu
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hạ tầng như đường giao thông, hệ thống đèn 
chiếu sáng, chỉnh trang nhà cửa dân cư, làm 
sân bóng đá mini. Nhân dân trong thôn còn 
tự giác, hăng hái tham gia tổng dọn vệ sinh, 
làm lề đường bê tông, trồng hoa, cây xanh hai 
bên đường. Cuối năm 2019, thôn có hơn 350 
hộ được công nhận gia đình văn hoá, đạt gần 
94%/tổng số hộ trong thôn; khu dân cư được 
công nhận danh hiệu khu dân cư văn hoá 5 
năm liên tục. 

Ông Nguyễn Văn Nga, Thôn trưởng thôn 
4, xã Hòa Bình cho biết: “Qua thời gian vận 
động đã thực hiện được 4,5 km đường trong 
thôn. Hiện nay, đường đi lại trong thôn được 
thảm nhựa và bê tông toàn bộ, không có 
đường đất. Trong vòng 6 tháng đã hoàn thiện 
toàn bộ hệ thống điện đường trong thôn. Các 
ban ngành, đoàn thể trong thôn đã tập hợp lại 
cùng nhau vận động người dân chung tay xây 
dựng nông thôn mới kiểu mẫu, kết quả là được 
người dân đồng tình, vui vẻ thực hiện đầy đủ 
và đạt kết quả tốt”.

Thực hiện lời dạy của Bác “Dễ trăm lần 
không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu 
cũng xong” và xác định dân vận khéo thì việc 
gì cũng thành công, Chi bộ và Ban nhân dân 

thôn 4 đã triển khai nhiều hình thức tuyên 
truyền, vận động nâng cao nhận thức người 
dân chủ động phát triển kinh tế, tham gia xây 
dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đời sống văn 
hóa, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, 
đẹp; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. 
Thôn 4 đã trở thành điểm sáng trong xây dựng 
nông thôn mới của xã Hòa Bình. 

Ông Phạm Phước, Chủ tịch UBND Xã 
Hòa Bình ghi nhận: “Từ khi phát động nhân 
dân hưởng ứng rất mạnh mẽ, từ việc triển 
khai hội họp đi đến thống nhất, triển khai làm 
đường bê tông, xây dựng tường rào, cổng ngõ, 
tu sửa nhà cửa đến nay đã khang trang, sạch 
đẹp. Mọi phong trào của thôn 4 luôn luôn đi 
đầu, một trong những nơi xây dựng nông thôn 
mới đạt kết quả tốt của địa phương”.

Với sự đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, nhân 
dân trong thôn, đến nay thôn 4 đã đạt 8/10 tiêu 
chí khu dân cư kiểu mẫu. Thôn tiếp tục huy 
động nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp cùng 
sự góp sức của nhân dân để sớm hoàn thành 2 
tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt khu dân cư kiểu 
mẫu cuối năm 2020.

Minh Phượng

(Tiếp theo trang 24)

ráp robot với chi phí gần 1,2 triệu đồng”.
“Hoạt động của robot, sau khi camera nhận 

diện vật thể sẽ gửi hình ảnh về máy chủ để 
phân tích xử lý dữ liệu. Boarch mạch arduino 
kết nối với máy tính qua cổng COM để nhận 
dữ liệu điều khiển, rồi truyền tín hiệu góc, bước 
để quay động cơ làm cho cánh tay của robot 
hoạt động gắp, phân loại rác thải. Để nhận diện 
hình ảnh có độ chính xác cao, thiết bị được nạp 
nguồn dữ liệu hơn 4 ngàn tấm ảnh của mỗi loại 
vật thể” - Em Nguyễn Xuân Hiếu chia sẻ.

Để thiết bị có thể nhận diện và phân loại 
nhiều loại rác thải hơn, kết hợp với các quy 
trình khác, chúng em đang tiếp tục nghiên cứu 
cải thiện độ mở của kẹp để gắp được các vật có 

Sáng chế...
kích thước lớn; nâng cấp nguồn dữ liệu, giúp 
cho độ chính xác và thời gian tăng nhanh hơn 
và thiết bị có thể được điều khiển bằng sóng có 
phạm vi xa hơn thực hiện nhiều công việc cần 
thiết hơn” - em Phan Thị Hương Bình tâm sự.

Thạc sỹ Trần Thị Ngọc Hà - Tổ trưởng tổ 
Tin học, Trường Cao đẳng Cộng đồng, thành 
viên Hội đồng giám khảo Cuộc thi lần thứ 12 
đánh giá: “Thiết bị phân loại rác thải dựa vào 
thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo của 2 em 
Nguyễn Xuân Hiếu và Phan Thị Hương Bình 
có tính ứng dụng rất cao, được xuất phát từ 
thực tiễn trong học tập, có ý nghĩa tiết kiệm 
năng lượng, bảo vệ môi trường. Được phát 
triển trên nền tảng trí tuệ nhân tạo”.

QT 
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