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1. Những kết quả đạt được năm 2020.
Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Mặc dù 
phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức 
do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tuy nhiên, 
với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các 
ngành, sự tin tưởng, đồng lòng, quyết tâm của 
cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, kinh tế 
- xã hội của tỉnh năm 2020 đạt được nhiều kết 
quả quan trọng:

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 
2020 ước tăng 9,39% so với năm trước, trong 
đó: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 
tăng 4,32%; Khu vực Công nghiệp và Xây 
dựng tăng 15,56%; Khu vực Dịch vụ tăng 
8,68%; Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ 
cấp sản phẩm tăng 5,27%. GRDP bình quân 
đầu người tăng từ 41,27 triệu đồng năm 2019 
lên 46,58 triệu đồng năm 2020.

Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 
năm 2020 khoảng 3.000 tỷ đồng, đạt 85,6% 
dự toán, bằng 92,5% so với cùng kỳ năm 
trước. Chi ngân sách địa phương ước thực 
hiện 9.160 tỷ đồng, đạt 82,8% nhiệm vụ chi, 
bằng 120,6% so cùng kỳ năm trước.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, 
tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả 
quan, đến nay, đã thu hút 76 dự án đầu tư với 
tổng vốn đăng ký trên 7.323 tỷ đồng. 

 Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng 
lên, quy mô trường lớp được đầu tư, nâng cấp 
mở rộng, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của 
người dân. Năm học 2020-2021, tổng số học 
sinh các cấp học ra lớp là 161.610 học sinh, 
tăng khoảng 3.300 học sinh so với năm học 
trước. Toàn tỉnh có 175 trường đạt chuẩn quốc 
gia. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì 

Kỳ họp HĐND tỉnh 
lần thứ 11 đưa ra 

những quyết sách phát 
triển KT-XH năm 2021

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Báo cáo số 363/BC-UBND về tình 
hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 
như sau:
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và nâng cao. Phổ cập giáo dục mầm non cho 
trẻ 5 tuổi được giữ vững tại 102 xã, phường, 
thị trấn. Công tác triển khai chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông mới được triển 
khai tích cực. Xã hội hóa giáo dục và đào tạo 
tiếp tục được tăng cường.

Công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân 
ngày càng được quan tâm; mạng lưới y tế 
từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn 
và hiệu quả hơn. Công tác đào tạo nghề, giải 
quyết việc làm cho người lao động được chú 
trọng thực hiện. Công tác giảm nghèo tiếp tục 
được quan tâm thực hiện tốt; dự kiến đến cuối 
năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 
giảm 3,5% so với năm 2019.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm 
báo cáo, trên địa bàn tỉnh có 27 xã được công 
nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 04 xã đạt 
từ 15 đến 18 tiêu chí, 50 xã đạt từ 10-14 tiêu 
chí, 04 xã đạt từ 8-9 tiêu chí, không có xã đạt 
chuẩn dưới 8 tiêu chí; bình quân đạt 13,87 tiêu  
chí/xã, tăng 0,35 tiêu chí/xã so với năm 2019. 
Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 28 xã 
đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh 
được giữ vững; chủ động, linh hoạt đề ra các 
phương án để ứng phó, xử lý tình huống và 
kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phức 
tạp về an ninh trật tự, không để bị động, bất 
ngờ. Công tác đối ngoại ngày càng mở rộng, 
hội nhập Quốc tế tiếp tục đi vào chiều sâu.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-
XH năm 2021

Năm 2021, tình hình chính trị, xã hội tiếp 
tục được giữ vững ổn định; chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế đúng định hướng; quan hệ hợp tác, 
đối ngoại với các tỉnh của các nước Thái Lan, 
Lào, Campuchia được củng cố; liên kết phát 
triển giữa các tỉnh trong khu vực thuận lợi, tạo 
điều kiện cho việc mở rộng thị trường. Tuy 
nhiên, với diện tích rộng, địa hình chia cắt, 
dân cư thưa; kết cấu hạ tầng tuy được đầu tư 

nhưng chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chưa đáp 
ứng yêu cầu phát triển; năng lực cạnh tranh 
của hầu hết doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh còn 
thấp; hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp chưa cao. Lũ lụt, ngập úng lớn, lũ quét, 
hạn hán, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống 
dân cư, hạ tầng cơ sở, dịch bệnh trên người và 
cây trồng, vật nuôi tiếp tục có nguy cơ xảy ra, 
ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân 
dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Các chỉ tiêu chủ yếu:  
Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trong 

tỉnh đạt trên 9%. Cơ cấu kinh tế năm 2021: 
Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 21-
22%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng: 28-
29%; Khu vực Dịch vụ: 43-44%. GRDP bình 
quân đầu người trên 50 triệu đồng. Thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn 3.000 tỷ đồng, 
trong đó: Thu nội địa trên 2.700 tỷ đồng. Tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 19.030 tỷ đồng. 
Giá trị xuất khẩu: 162 triệu USD.

Dân số trung bình năm 2021 khoảng 567 
ngàn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
54%. Tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh bình 
quân giảm từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo 
tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025. Trong 
năm 2021 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới. Số giường bệnh trên một vạn dân (không 
tính giường trạm y tế xã) đạt 39,6 giường. Tỷ 
lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%.

Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ 
thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 
môi trường đạt 100%. Tỷ lệ che phủ rừng (có 
tính cây cao su) đạt 63,1%. Tỷ lệ nông thôn sử 
dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%.

Có 3 lĩnh vực đột phá gồm: (1) Phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với 
công nghiệp chế biến; (2) Đẩy mạnh phát triển 
du lịch với nhiều loại hình; (3) Tập trung đầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng (đô thị, các khu, 
cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ).   

BBT (Tổng hợp)
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Đến nay, Liên hiệp hội Kon Tum có 11 Hội 
thành viên với hơn 4.700 hội viên (chưa 

tính Hội khuyến học 62.586 hội viên) hoạt 
động trên nhiều lĩnh vực, gồm: Hội Luật gia, 
Hội Đông y, Hội Điều dưỡng, Hội Y Dược 
học, Hội Thủy lợi, Hội Cầu đường, Hội Khoa 
học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Hiệp hội Doanh 
nghiệp, Hội Khuyến học, Hội Sinh vật cảnh 
và Trường Cao đẳng Cộng đồng là thành viên 
liên kết của Liên hiệp hội Kon Tum.

Năm 2020, Liên hiệp hội tỉnh đã bám sát 
chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh để tập trung lãnh đạo cán bộ, viên 
chức, hội viên và người lao động đề cao trách 
nhiệm đối với các hoạt động nghiệp vụ trên 
địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những hoạt động của Liên hiệp 
hội Kon Tum được đánh giá cao là tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội. Từ đầu năm đến nay, 
Liên hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến, 
thẩm định 40 dự thảo quyết định, quy hoạch, 
chương trình, đề cương do các Ban Đảng, 
UBND tỉnh và các đơn vị trong tỉnh đề nghị; 
góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; 
thực hiện nhiệm vụ Ủy viên phản biện của 25 
dự án/đề tài do Sở TN&MT đề nghị; nhận xét 
đánh giá 24 sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh do 
Sở KH&CN tổ chức, tham gia nhận xét, đánh 
giá và bầu chọn sản phẩm OCOP do Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

Hoạt động của Liên hiệp hội luôn bám sát 
chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, 
của Tỉnh ủy, sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND 
tỉnh; thể hiện trong việc vận động tập hợp, 
đoàn kết đội ngũ trí thức tham gia góp phần 
vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 

Phát huy vai trò 
tập hợp đoàn kết đội 
ngũ trí thức khoa học 
và công nghệ, Liên 
hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh 
Kon Tum (Liên hiệp 
hội) thông qua những 
hoạt động của mình, 
đã có những đóng 
góp tích cực vào việc 
thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng và phát 
triển kinh tế - xã hội 
ở địa phương.

Ban chấp hành Liên hiệp hội họp định kỳ để triển khai nhiệm vụ



8

Soá 69/2020 Kinh tế - Xã hội

như: Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn 
kiện đại hội đảng các cấp, các văn bản trình 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, tổ 
chức các cuộc hội thảo khoa học, chủ trì các 
giải thưởng, hội thi sáng tạo kỹ thuật. Những 
ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức ngày 
càng có ý nghĩa hơn, có giá trị về mặt khoa 
học thể hiện tinh thần, trách nhiệm, dân chủ, 
thẳng thắn, sát thực, có giá trị thực tiễn, phù 
hợp với tình hình của địa phương trên cơ sở 
những chủ trương, nghị quyết của Trung ương 
và của tỉnh. 

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức khoa học công nghệ được Liên hiệp hội 
đẩy mạnh; từng bước nâng cao chất lượng của 
Trang thông tin điện tử tổng hợp, đến nay có 
hơn 11 vạn lượt người truy cập; xuất bản 04 
số Bản tin Khoa học kỹ thuật và đời sống (số 
lượng 250 bản/số) phát hành đến tới UBND 
các xã, phường, Hội nông dân trên địa bàn tỉnh 
để tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học 
kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống nhân 
dân, góp phần tạo dựng, áp dụng các tiến bộ 
kỹ thuật, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và 
bền vững, xây dựng nông thôn mới; thông tin 
một số nội dung về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, bệnh Bạch Hầu trên địa bàn tỉnh.
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực, 

Liên hiệp hội đã tích cực phối hợp với các 
ngành có liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu niên, nhi đồng (Cuộc thi) của tỉnh. Riêng 
đối với Cuộc thi lần thứ 12 năm 2019-2020 có 
16 sản phẩm đạt giải của 28 tác giả, đồng tác 
giả, gồm: 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 06 giải Ba 
và 07 giải Khuyến khích) với tổng kinh phí 
trao thưởng là 102.728.000 đồng. 

Phối hợp với UBND huyện Đăk Hà và Liên 
hiệp hội Gia Lai tổ chức Hội thảo sản xuất 
nông nghiệp trong Cách mạng công nghiệp 
4.0, thời cơ và thách thức; phối hợp với Sở 
Công thương, Công ty Điện lực Kon Tum tổ 
chức Hội thảo về “Phát triển năng lượng điện 
mặt trời phục vụ sản xuất và đời sống nhân 
dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; phối hợp với 
Viện tư vấn phát triển Hà Nội và Viện phát 
triển doanh nhân cộng đồng Hà Nội tổ chức 
đánh giá kết quả thực hiện giao đất giao rừng 
và giải pháp quản lý rừng bền vững tại huyện 
Kon Plông, qua đó giới thiệu một số mô hình 
canh tác bền vững và hiệu quả trên đất dốc, 
canh tác nương tựa vào hệ sinh thái để phát 

triển sản phẩm sinh thái... cho 
cộng đồng dân cư đồng bào 
dân tộc thiểu số ở các xã có 
rừng.

Bên cạnh đó, các tổ chức, 
Hội thành viên cũng có nhiều 
công trình, đề tài nghiên cứu 
ứng dụng trong thực tế như: 
Thiết bị lấy dung dịch sát 
khuẩn bằng chân, Máy rửa 
tay sát khuẩn tự động phục vụ 
phòng, chống dịch COVID-19 
của Trường Cao đẳng cộng 
đồng; Đề tài nhận thức văn 
hóa an toàn người bệnh tại Liên hiệp hội tổ chức tập huấn kiến thức sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao (Xem tiếp trang 19)
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Một buổi sinh hoạt định kỳ của Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tỉnh
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Nhiều nghiên cứu của đội ngũ trí thức đã được ứng dụng 
vào thực tế
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Thời gian qua, công tác giám sát và phản biện của 
MTTQ tại huyện Đăk Hà đã góp phần tạo sự đồng 

thuận trong nhân dân.
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Triển khai... (Tiếp theo trang 4)
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Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, 
giảm chi phí tiền điện mỗi tháng, qua tìm 

hiểu về điện mặt trời áp mái, ông Hoàng Minh 
Thực ở thôn 3 xã Đăk La, huyện Đăk Hà đầu 
tư hơn 700 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt 
trời với công suất 49kWp. Sau khi lắp đặt, điện 
lực Đăk Hà đến kiểm tra thiết bị lắp đặt điện kế 
2 chiều và ký hợp đồng mua điện mặt trời với 
gia đình ông.

Ông Thực cho biết: “Kể từ khi lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời nguồn điện sử dụng trong 
gia đình ổn định hơn, chi phí tiền điện hàng 
tháng cũng giảm đi một nửa. Theo ông, việc sử 
dụng hệ thống điện mặt trời này mang lại hiệu 
quả, tiết kiệm và an toàn”.

Điện mặt trời áp mái của gia đình ông Thực 
lắp đặt cho sản lượng bình quân mỗi ngày hơn 
200kWh. Nguyên lý hoạt động của hệ thống 
là dùng tấm pin năng lượng mặt trời chuyển 

đổi bức xạ mặt trời thành nguồn điện một chiều 
(DC) qua hệ thống Solar thành điện xoay chiều 
(AC) để sử dụng. 

Hệ thống điện năng lượng mặt trời cũng đã 
được Công ty Cổ phần phát triển Tài Nguyên 
xanh ở thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện 
Đăk Hà triển khai lắp đặt trên hệ thống thống 
nhà màng được xây dựng kiên cố. Đây là mô 
hình điện năng lượng mặt trời kết hợp với mô 
hình trang trại nhằm tận dụng diện tích mái nhà 
của trang trại trồng nấm để lắp đặt các tấm năng 
lượng. Mô hình này được Công ty Cổ phần phát 
triển Tài Nguyên xanh triển khai thực hiện từ 
tháng 7 năm 2020, có công suất là 3MWp với 
tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Công ty Cổ phần phát triển Tài Nguyên 
xanh lắp đặt điện năng lượng mặt trời tại trang 
trại nấm với mục đích phục vụ nhu cầu bơm 
nước tưới ẩm và điện thắp sáng để duy trì sự 

Người dân huyện Đăk Hà đầu tư lắp đặt điện mặt trời

Với ưu điểm tiện dụng, điện năng lượng mặt trời không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn 
làm giảm áp lực về đầu tư nguồn điện, giảm ô nhiễm môi trường. Thời gian gần đây nhiều 
hộ dân, doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư lắp đặt sử dụng hệ thống điện mặt trời, 
bước đầu mang lại hiệu quả.
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sinh trưởng, phát triển của các loại nấm. Ngoài 
mục đích sử dụng cho doanh nghiệp, phần điện 
dư thừa sẽ bán lại cho ngành điện lực.

Ông Nguyễn Phú Lợi - Trưởng phòng Kinh 
doanh điện lực Đăk Hà, Công ty Điện lực Kon 
Tum đánh giá: “Mô hình trang trại tận dụng mái 
che để lắp đặt điện năng lượng mặt trời như của 
Công ty Cổ phần phát triển Tài nguyên xanh 
này rất có hiệu quả, vừa tận dụng được mái che 
để lắp đặt các tấm pin năng lượng, bên cạnh đó 
vừa đảm đảm nhiệt độ dưới mái che, đồng thời 
có nguồn điện dư để bán lại cho ngành điện”.

Theo khảo sát thống kê của Sở Công thương, 
tỉnh Kon Tum có số giờ nắng trung bình cả 
năm khoảng trên 2500h, phân bố tương đối đều 
quanh năm, lượng bức xạ tổng cộng thực tế 
hàng năm là 1.568,9 kWh/m2, trung bình ngày 
là 4,3kWh/m2. Mặt khác, với địa hình, diện tích 
đồi núi và mặt nước các hồ thủy điện, thủy lợi 
trên địa bàn tỉnh ít bị tác động do gió bão gây 
ra, nên rất thuận lợi cho việc phát triển điện mặt 
trời với tiềm năng khoảng trên 7.000MWp.

 Thời gian qua, tỉnh Kon Tum đã thống 
nhất để các nhà đầu tư khảo sát, lập hồ sơ bổ 
sung vào quy hoạch phát triển năng lượng điện 
32 dự án với tổng quy mô công suất khoảng 

6.782,637MWp. Đến nay, đã có 660 dự án điện 
mặt trời trên mái nhà, tổng công suất 31,35 
MW đã đưa vào vận hành. 

Điện mặt trời áp mái đang là xu hướng phát 
triển năng lượng bền vững được Chính phủ 
khuyến khích sử dụng. Mặc dù hiện nay giá 
mua điện mặt trời cao hơn so với giá bán điện 
bình quân, nhưng xuất phát từ lợi ích chung 
của xã hội, lợi ích của khách hàng, ngành Điện 
đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ, khuyến 
khích phát triển điện mặt trời áp mái như hỗ trợ 
công tơ 2 chiều và kết nối hệ thống điện mặt 
trời với lưới điện; tư vấn, hướng dẫn người dân 
thực hiện hợp đồng mua bán điện…

Ông Đỗ Văn Giáp - Phó Giám đốc Công 
ty Điện lực Kon Tum cho biết: “Ưu điểm của 
điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo thân 
thiện môi trường, không bị cạn kiệt. Việc khai 
thác, tận dụng nguồn năng lượng điện này giúp 
giảm áp lực lên phụ tải lưới điện, tiết kiệm chi 
phí phát triển đường dây truyền tải. Đặc biệt, 
việc phát triển điện năng lượng mặt trời không 
làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch hay 
kế hoạch sử dụng đất, đồng thời khuyến khích 
được nhiều thành phần trong xã hội tham gia 

vào đầu tư cung 
ứng điện”.

Có thể thấy, 
việc các hộ dân, 
đơn vị đầu tư lắp 
đặt điện năng 
lượng mặt trời áp 
mái không những 
giúp tiết kiệm 
chi phí tiền điện, 
quan trong nhất là 
tạo ra nguồn năng 
lượng sạch mang 
lại lợi ích về kinh 
tế, góp phần đảm 
bảo an ninh năng 
lượng.

QT
Hội thảo phát triển năng lượng điện mặt trời phục vụ sản xuất và đời sống 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum
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đó quan điểm nghiên cứu phải trung thực, khách quan và có tính khoa học. 
- Phương pháp cụ thể: Bố trí thí nghiệm trồng 1,5 ha mật độ trồng 1.100 cây/ha theo quy 

trình kỹ thuật trồng rừng hiện hành; Nghiên cứu mức độ tăng trưởng (tăng trưởng bình quân 
chung, tăng trưởng bình quân hàng năm) của cây trồng về chiều cao vút ngọn (HVN), đường kính 
gốc (D g ) và thể tích thân cây (V). Định kỳ 3 tháng/ 6 tháng/một năm một lần đo đếm trên 4 ô 
tiêu chuẩn cố định 100 m2 đo đếm các chỉ số tăng trưởng của cây trồng (HVN ; Dg  );  Nhập số 
liệu thu thập được vào máy tính xử lý số liệu xác định lượng tăng trưởng về thể tích và dự báo 
tăng trưởng trong tương lai bằng phương pháp mô hình hóa theo hàm logarit tương quan giữa 
thời gian và chỉ tiêu nghiên cứu.

* Kết quả nghiên cứu. Sau 3 năm trồng thử nghiệm kết quả như sau.
- Thống kê và xử lý số liệu đo đếm. Kết quả xem biểu 1

TT Tuổi Hvn (cm) Dg (mm) V (cm3) Ghi chú
1 3 tháng 50,0 5,0 11
2 6 tháng 69,5 8,2 42
3 9 tháng 95,0 12,0 85
4 12 tháng 110,0 13,5 140
5 18 tháng 125,0 15,3 160
6 24 tháng 140,0 16,9 195
7 30 tháng 160,0 18,6 240
8 36 tháng 181,0 20,2 290

Biểu 1. Số liệu theo dõi tăng trưởng cây Cáng lò
- Kết quả nghiên 

cứu tăng trưởng về 
chiều cao: Chiều cao 
bình quân cây trồng 
thử nghiệm 181 cm, 
lượng tăng trưởng 
bình quân hàng năm 
về chiều cao 58,9 cm. 
Được mô phỏng bằng 
biểu đồ hình 1.

Kết quả nghiên 
cứu tăng trưởng về 
đường kính thân: 
Đường kính gốc bình 
quân 20,2 mm, lượng Hình 1. Biểu đồ tăng trưởng về chiều cao cây Cáng lò
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Hình 2. Biểu đồ tăng trưởng về đường kính cây Cáng lò

Hình 3. Biểu đồ tăng trưởng về thể tích thân cây Cáng lò
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Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh, hiện nay 

diện tích cây trồng trên cạn áp dụng mô hình 
công nghệ tưới nước tiên tiến trên địa bàn tỉnh 
khoảng 6.451 ha, chủ yếu tập trung vào các 
loại cây trồng như: cà phê (5.825,91 ha), chanh 
dây (180,2 ha), rau, đậu các loại (191,43 ha), 
với hình thức tưới phun mưa (dạng bét) và 
tưới nhỏ giọt áp dụng công nghệ Israel, trong 
đó: Tổng số diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước của doanh nghiệp là 1.064,87 ha, hợp tác 
xã là 103,51 ha.

Việc tưới tiết kiệm đã đem lại hiệu quả khá 
cao trong sản xuất nông nghiệp, cụ thể: Tăng 
năng suất cây trồng khoảng 10-30%; giảm chi 
phí công lao động để tưới và chăm sóc khoảng 
50-70%; lượng nước tiết kiệm so với tưới truyền 

thống khoảng 30-50% tùy từng 
biện pháp và công nghệ tưới áp 
dụng; tăng giá trị sản xuất nông 
nghiệp/ha khoảng 10-50%,...

Giai đoạn 2015-2020 trên 
địa bàn tỉnh đã đầu tư hoàn 
thành một số công trình thủy 
lợi phục vụ tưới cho cây trồng 
cạn có gắn với công nghệ 
tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, 
như công trình thủy lợi phục 
vụ tưới cho khu rau, hoa, quả 
xứ lạnh trên địa bàn huyện 
Kon Plông; triển khai xây 
dựng Cụm công trình thủy lợi 
tại thôn 9, xã Ia Tơi, Hồ chứa 

nước số 2 trung tâm hành chính, công trình 
thủy lợi hồ chứa nước xả IV (thôn 1, thôn 2, 
xã Ia Đal) huyện Ia H’Drai; hoàn thành giai 
đoạn 1 công trình thủy lợi Làng Lung (Đông 
Hưng) với diện tích tưới khoảng hơn 250 ha, 
hiện đang triển khai thi công giai đoạn 2 dự 
kiến hoàn thành trong năm 2020 để phục vụ 
sản xuất ở huyện Sa Thầy...

Để góp phần cho việc sử dụng nước tưới 
hiệu quả, hợp lý, nhiều chương trình, dự án 
được quan tâm đầu tư cho người dân, cụ thể: Dự 
án “Việt Nam có thể sản xuất nhiều cà phê hơn 
với ít nước tưới hơn - Hướng tới giảm lượng 
nước tưới trong sản xuất cà phê”; đã triển khai 
tập huấn tại thị trấn Đăk Hà 55 lớp/2.100 lượt 
hộ dân tham gia; Dự án VnSat tỉnh Kon Tum 

Người dân xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà áp dụng công nghệ tưới 
tiết kiệm cho cây cà phê
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với mục tiêu giảm tác động giảm lượng nước tưới, 
giảm lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật 
trong quá trình canh tác lúa gạo, cà phê được triển 
khai 41 lớp/1.755 lượt hộ dân tham gia...

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, Hợp tác xã 
đã chủ động áp dụng công nghệ tưới tiên tiến cho 
các loại cây trồng như Công ty TNHH MTV cà 
phê 704 diện tích 151ha; Công ty TNHH MTV 
Cà phê 731 diện tích 297,8 ha; Công ty cà phê 
Đăk Uy 270 ha; Hợp tác xã Pôkô Farms 7,2 ha 
cà phê; Hợp tác xã Nông nghiệp - Sản xuất và 
thương mại Sáu Nhung lắp đặt hệ thống tưới 
nước phun mưa trên diện tích 32,7 ha cà phê; Tổ 
hợp tác rau an toàn TDP5 10 ha rau hoa,...

Việc áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm đã mang 
lại hiệu quả, tuy nhiên công tác triển khai thực 
hiện công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm trên địa 
bàn tỉnh vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, 
lợi thế của địa phương. Nguyên nhân là do thiếu 
quy hoạch hồ đập, kênh, mương thủy lợi gắn với 
phát triển tưới tiết kiệm nước; cơ chế, chính sách 
hỗ trợ cho người dân, các giải pháp để thúc đẩy 
ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tưới tiết kiệm còn 
chưa hoàn thiện, đồng bộ, chưa tạo động lực; kiến 
thức của người dân về khoa học công nghệ, đặc 
biệt là công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp 
còn nhiều hạn chế; việc tổ chức thực hiện ở địa 
phương còn thụ động, nhiều địa phương còn chưa 
triển khai áp dụng được các chính sách; chi phí 
đầu tư cho việc áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm 
nước khá cao (khoảng 60-70triệu/1ha)...

Ông Trần Văn Chương - Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: 
“Thời gian tới, Sở tiếp tục rà soát, bổ sung quy 
hoạch; tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách; 
tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật; tăng cường 
công tác tuyên truyền, vận động người dân đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết 
kiệm, qua đó vận động tác tổ chức, cá nhân áp dụng, 
từng bước nhân rộng các mô hình tưới tiên tiến, tiết 
kiệm góp phần nâng cao năng suất cây trồng”.

Ngọc Huyền

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum của Hội 
Điều dưỡng; Đề tài đánh giá hiệu quả giảm 
đau trong điều trị Đau dây thần kinh tọa 
thể Can thận hư bằng phương pháp Cấy 
chỉ catgut tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Ngọc Hồi và Hiệu quả điều trị đau lưng do 
thoái hoá cột sống của phương pháp cấy 
chỉ và phương pháp điện châm kết hợp 
bài thuốc độc hoạt tang ký sinh tại khoa y 
học cổ truyền Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon 
Tum của Hội Đông y…

Kế hoạch công tác năm 2021 và những 
năm tiếp theo; quán triệt và tổ chức thực 
hiện Kết luận số 93-KL/TW ngày 20-11-
2020 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị 42-CT/TW ngày 16-4-2010 của Bộ 
Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật 
Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Liên hiệp hội 
tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp 
tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, phát huy 
năng lực của các tổ chức Hội thành viên 
trong các công tác tuyên truyền, phổ biến 
kiến thức thông tin về khoa học và công 
nghệ, tư vấn, phản biện và giám định xã 
hội; nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ gắn với bảo vệ môi trường. Phát huy 
vai trò là cầu nối, tạo sự gắn kết giữa các 
nhà khoa học và người dân trong các hoạt 
động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 
các thành tựu KHCN vào sản xuất và đời 
sống. Thu hút các chuyên gia đầu ngành, trí 
thức trẻ trong các lĩnh vực chuyên ngành 
để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao 
đạt kết quả tốt, góp phần tích cực vào việc 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang Mạnh

Liên hiệp hội... (Tiếp theo trang 8)
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Già A Nhen chăm sóc cà phê của gia đình

Năm nay 64 tuổi nhưng già làng A Nhen ở làng Đăk Tiêng Kla (thôn 9, xã Đăk La, 
huyện Đăk Hà) đã có 33 năm làm thôn trưởng. Không chỉ gương mẫu, đi đầu trong công 
tác xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, già còn là tấm gương làm kinh tế giỏi để 
dân làng học hỏi và làm theo.

 (Xem tiếp trang 30)



21

Soá 69/2020Người tốt - Việc tốt

Anh Hòa tâm sự, năm 2006 khi đang tham 
gia một dự án miền trung tôi mới có dịp 

về Đăk Hà, rồi may mắn vào làm ở Công ty 
xuất nhập khẩu cà phê Đăk Hà với nhiệm vụ 
chế biến cà phê tươi ra cà phê nhân xô. Sau 
10 năm gắn bó, năm 2016 tôi bắt đầu ấp ủ ước 
mơ làm sao cho ra sản phẩm cà phê rang xay, 
để nâng cao giá trị sản phẩm cà 
phê ở Hà Mòn.

Biến ý tưởng mang đến cho 
người tiêu dùng “một gu” thưởng 
thức cà phê mang đậm chất Tây 
Nguyên. Sau những tháng năm 
nghiên cứu, học hỏi và thử nghiệm 
đầu năm 2019 anh Hòa quyết định 
thành lập hợp tác xã (HTX) Tân 
Sang Hoàng, ban đầu chỉ có 10 
hội viên tham gia sản xuất trên 10 
héc ta cà phê để có thêm điều kiện 
sản xuất, chế biến và kinh doanh 
cà phê. 

Anh Trần Văn Hòa khẳng định, 
điều làm nên sự khác biệt của “Cà 
phê Tây Nguyên Xanh - Vị đắng 
đại ngàn” chính là quả cà phê khi 
thu hái phải đảm bảo chín, đều; quá trình chế 
biến không tẩm hương liệu và được rang mộc 
hoàn toàn. Và ngay cả tên gọi “Vị đắng đại 
ngàn” cũng ẩn chứa thông điệp, mang “tinh 
túy” nhất của vùng Cà phê Hà Mòn đến với 
người thưởng thức.

Anh Lê Văn Dương, hội viên HTX Tân 

Sang Hoàng cho biết: “Với anh Hòa để nâng 
cao chất lượng sản phẩm, thành viên HTX 
phải thực hiện đúng quy trình chăm sóc, thu 
hái đến chế biến sản phẩm”.

Hiện tại, với hệ thống máy rang xay và 
đóng gói gần 1 tỷ đồng, HTX đang tiếp tục 
chú trọng về chất lượng, mẫu mã, bao bì nhỏ 

gọn, bắt mắt để mang đến tiện lợi nhất trong 
pha chế phục vụ người tiêu dùng. 

Theo anh Trần Văn Hòa, đến nay, Cà phê 
Tây Nguyên Xanh đã cho ra ba dòng cà phê 
gồm: Cà phê rang xay pha phin; cà phê pha 
máy gu đậm và cà phê pha máy tinh túy. Riêng 

Anh Trần Văn Hòa kiểm tra độ chín của cà phê rang máy

(Xem tiếp trang 25)
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Là Thạc sỹ kỹ thuật điện, điện tử rất đam 
mê nghiên cứu khoa học, thầy giáo 

Nguyễn Minh Hoàng, công tác tại khoa Kỹ 
thuật và Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng 
đồng luôn tích cực tìm tòi nghiên cứu, sáng 
chế ra những sản phẩm để phục vụ cho công 
tác giảng dạy, có ích cho cộng đồng và xã hội. 
Điển hình mới đây là sản phẩm “Máy rửa tay 
sát khuẩn tự động” do Thạc sỹ Nguyễn Minh 
Hoàng cùng nhóm tác giả vừa thiết kế, chế tạo 
ra. Sản phẩm này đã có nhiều đơn đặt hàng từ 
các tổ chức, cá nhân để phục vụ cho công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thạc sỹ Nguyễn Minh Hoàng cho biết: 
“Chính từ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật của tỉnh 
đã giúp tôi và các đồng nghiệp trong trường có 
nhiều cơ hội và ý tưởng nghiên cứu ra những 
sản phẩm mang hàm lượng khoa học cao, từ 
đó cũng nâng cao được trình độ chuyên môn 
của bản thân để phục vụ cho công tác giảng 
dạy. Đây là một sân chơi thu hút rất nhiều đối 
tượng là những người đam mê nghiên cứu, 
những người tham gia công tác về khoa học, 
giáo dục. Mục đích là muốn cống hiến cho tỉnh 
nhà những công trình, giải pháp thiết thực”.

Với lứa tuổi thanh thiếu niên, Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiếu 
niên-Nhi đồng hằng 
năm của tỉnh đã khơi 
dậy tiềm năng và phát 
huy tư duy sáng tạo 
của các em  từ 6 đến 
19 tuổi trau dồi kiến 
thức, rèn luyện kỹ 
năng và xây dựng ước 
mơ trở thành nhà sáng 
chế trong tương lai, 
qua đó tạo cho các em 
có hứng thú hơn trong 
học tập.

Cuộc thi không 
chỉ giúp các em khẳng 
định bản thân mà còn Nhiều giải pháp và sáng tạo kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn

Phát huy vai trò là bà đỡ cho những sáng tạo, nghiên cứu khoa học; Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật (Hội thi), Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng (Cuộc thi) tỉnh Kon Tum 
đã chắp cánh cho nhiều tác giả, nhóm tác giả hiện thực hóa được ước mơ của mình.
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là cơ hội để gặp gỡ, học hỏi từ các thành viên 
Ban giám khảo. Tác giả Nguyễn Xuân Hiếu 
(lớp 11, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất 
Thành) chia sẻ:  “Em đến tham gia dự thi với 
sản phẩm “Thiết bị phân loại rác thải dựa vào 
thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo”. Sau khi 
thi, các thầy trong Ban giám khảo góp ý, em 
có thêm kiến thức về khoa học để tiếp tục 
hoàn thiện sản phẩm của mình”.

Những giải pháp, mô hình, sản phẩm tham 
gia dự thi năm sau đều có chất lượng cao hơn 
năm trước, các tác giả đã đầu tư, nghiên cứu 
có tính khoa học hơn, đặc biệt ở các lĩnh vực 
công nghệ thông tin, điện, điện tử, cơ khí. Hầu 
hết ý tưởng sáng tạo được xuất phát từ thực 
tiễn, cuộc sống ở địa phương, có ý nghĩa đối 
với việc dạy và học, tiết kiệm năng lượng, bảo 
vệ môi trường.

Ông Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch Liên hiệp 
các Hội KH&KT, thành viên Ban Tổ chức Hội 
thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh cho biết: “Hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu niên-Nhi đồng của tỉnh đã tạo ra phong 
trào thi đua lao động sáng tạo khoa học kỹ 

thuật trong các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, 
trường học, các tổ chức 
kinh tế và cá nhân trên 
địa bàn tỉnh. Các giải 
pháp dự thi đã thể hiện 
sự nhiệt tình, tâm huyết, 
sáng tạo vì sự nghiệp 
phát triển khoa học kỹ 
thuật, góp phần thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng 
và phát triển kinh tế-xã 
hội của tỉnh nhà; với số 
lượng các giải pháp, mô 
hình/sản phẩm dự thi 
năm sau đều cao hơn 
năm trước, có những 
đột phá mới trong tư duy 
sáng tạo”.

Để động viên, khích lệ các đối tượng tham 
gia, ngày 18/7/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh 
đã ban hành Nghị quyết số 21/2019/NQ-
HĐND về Quy định mức chi Hội thi Sáng tạo 
Kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 
niên nhi đồng cấp tỉnh tổ chức trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum. Theo đó, nâng mức tiền thưởng 
đối với giải Nhất từ 20 triệu đồng lên 40 triệu 
đồng đối với Hội thi; từ 7 triệu đồng giải đặc 
biệt, 5 triệu đồng giải Nhất lên 16 triệu đồng 
giải đặc biệt và 12 triệu đồng giải Nhất đối 
với Cuộc thi.

Với những kết quả đạt được và quan tâm 
đầu tư khích lệ, động viên kịp thời của tỉnh, 
hy vọng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 
Sáng tạo Thanh thiêu niên-Nhi đồng của tỉnh 
sẽ tiếp tục là “Địa chỉ chắp cánh cho những 
ước mơ sáng tạo” ươm mầm những tài năng, 
nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật, vận 
dụng kiến thức trong học tập và yêu cầu sản 
xuất thực tiễn để góp phần đẩy mạnh phát triển 
kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

                                                              QT

Học sinh giới thiệu cơ cấu hoạt động của sản phẩm với giám khảo
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Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách 
khoa Đà Nẵng, năm 2006 thầy Trần Quốc 

Bang về làm việc tại Trường Trung cấp Nghề 
Kon Tum (nay là Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Kon Tum). Với trách nhiệm là Trưởng bộ môn 
điện - điện tử, thầy Bang luôn trăn trở phải 
làm sao để học sinh, sinh viên tiếp cận được 
phương thức giáo dục tiến bộ, hiệu quả qua 
những bài giảng để có tay nghề thực sự, ứng 
dụng vào thực tiễn thành thạo khi ra trường. 

Gần 15 năm công tác, thầy giáo Trần Quốc 
Bang đã tham gia đào tạo hàng ngàn lượt học 

viên theo học nghề điện - 
điện tử. Nhiệt huyết, trách 
nhiệm, thầy Bang giúp các 
học viên nắm vững kiến 
thức. Nhiều học viên đã tạo 
lập được cuộc sống bằng 
nghề sau khi tốt nghiệp.

Điểm khác biệt của thầy 
giáo Trần Quốc Bang đó là 
không chỉ giỏi về chuyên 
môn, thầy còn có niềm đam 
mê rất lớn với nghiên cứu, 
sáng tạo khoa học. Thầy 
Bang là tác giả và đồng tác 
giả nhiều đề tài nghiên cứu 
khoa học. Những giải pháp 
do thầy cùng đồng nghiệp 

nghiên cứu, chế tạo đều phát huy tốt hiệu quả 
trong giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn, 
giúp nhà trường tiết kiệm hàng chục triệu 
đồng đầu tư mua sắm thiết bị. 

Một số giải pháp của thầy Bang đạt giải 
cao trong các Hội thi sáng tạo kỹ thuật của 
tỉnh Kon Tum, như giải pháp “Cổng điều khiển 
từ xa (khóa tự động), hiện đã đưa vào lắp đặt 
tại nhà riêng các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum; gần đây là giải pháp “Mô hình Cầu 
trục điều khiển không dây”, mô hình này có 
thể đáp ứng được yêu cầu trong việc giảng dạy 

Thầy Bang (đứng thứ 3 từ phải qua) giới thiệu tính năng 
“Mô hình Cầu trục điều khiển không dây”
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các mô đun về thiết bị điện, thực tập lắp mạch 
điều khiển. Nâng cao tính trực quan, dễ hiểu 
trong việc dạy học lý thuyết và thực hành.

Chia sẻ về hành trình tiếp lửa nghiên cứu 
sáng tạo khoa học kỹ thuật cho sinh viên, thầy 
giáo Trần Quốc Bang cho biết: “Một trong 
những yêu cầu cấp thiết về đổi mới giáo dục 
hiện nay chính là phải đẩy mạnh việc “học đi 
đôi với hành”, cụ thể hóa những kiến thức lý 
thuyết học trên lớp vào thực tế. Qua đó, giúp 
các sinh viên cũng ngày càng tự tin, thích thú 
và chủ động tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo khoa 
học kỹ thuật, đồng thời phát huy tốt tư chất 
thông minh, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng tin 
học và ngoại ngữ”. 

Trên cương vị Trưởng bộ môn điện - điện 
tử, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, thầy giáo 
Trần Quốc Bang đã có nhiều đóng góp để 
nâng cao chất lượng giảng dạy. Đặc biệt, từ 
nhiệt huyết của thầy, phong trào nghiên cứu, 
sáng tạo trong Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 
luôn đạt kết quả tốt. Đến nay, Khoa đã có 11 
đề tài nghiên cứu được nghiệm thu và ứng 
dụng vào thực tiễn.

Nói về đồng nghiệp của mình, Thạc sĩ 
Lê Phi Hùng - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, 
Trường Cao đẳng Cộng đồng cho biết: “Thầy 
Bang là một giáo viên có chuyên môn nghiệp 
vụ giỏi. Trong quá trình giảng dạy, thầy luôn 
chịu khó nghiên cứu, tìm tòi, không ngừng cải 
tiến, sáng tạo kỹ thuật, bên cạnh đó thầy còn 
tích cực tham gia vào các phong trào thi đua 
của trường”.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng 
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Cao 
đẳng Cộng đồng đánh giá: “Với vai trò Trưởng 
bộ môn, Thầy Bang đã có nhiều giải pháp để 
tạo lập phong trào thi đua trong tập thể Khoa. 
Những sản phẩm nghiên cứu khoa học của 
Khoa mang tính tập thể, trong đó có vai trò cá 

nhân của thầy Bang. Thầy là người nhiệt tình 
trong công tác giảng dạy, yêu nghề. Sản phẩm 
của thầy Bang tạo được sức lan tỏa, đem lại 
hiệu quả trong dạy học”.

Nói về những dự định của mình Thầy Bang 
chia sẻ: “Trong thời gian tới, tôi sẽ tiến hành 
nghiên cứu giải pháp “Đèn giao thông thông 
minh” ứng dụng camera xử lý hình ảnh phối 
hợp với phần mềm trí tuệ nhân tạo (AL) để 
điều khiển các đèn giao thông hoạt động linh 
hoạt theo mật độ lưu thông trên các nút giao 
thông. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn học sinh 
có thêm nhiều nghiên cứu, ứng dụng có tính 
khoa học và thực tiễn cao; hỗ trợ các bạn đồng 
nghiệp trẻ tham gia nghiên cứu sáng tạo khoa 
học kỹ thuật”.

                                                           QM

đối với cà phê pha máy tinh túy là để hướng 
tới thị trường nước ngoài, vì người nước 
ngoài rất ưa chuộng dòng cà phê Arabica và 
đây cũng là mong muốn của HTX để đưa sản 
phẩm đặc trưng của địa phương gắn với du 
lịch trải nghiệm trong tương lai gần.

Với những kết quả ban đầu, ngoài thị 
trường trong tỉnh, thì Cà phê Tây Nguyên 
Xanh đã tạo lập được chuỗi nhà phân phối ở 
hai thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên 
Huế, Phú Thọ, Bến Tre… Sản lượng cà phê 
xuất ra thị trường đạt mức doanh thu từ 1 tỷ 
đến 1,5 tỷ đồng/ năm. Đây chính là động lực 
để Chàng kỹ sư Trần Văn Hòa, Giám đốc hợp 
tác xã Tân Sang Hoàng mở rộng quy mô sản 
xuất, chế biến, góp phần vào sự thành công 
của thương hiệu Cà phê Đăk Hà nói riêng, 
những sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh 
Kon Tum nói chung.

Thế Quỳnh

Chàng kỹ sư... (Tiếp theo trang 21)
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Phạm Văn Đạt (trái) và Lê Văn Tính bên sản phẩm của mình
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Đạt và Tính đang chạy thử nghiệm  
sản phẩm của mình

Năm nay mới 10 tuổi, nhưng Vàng Anh 
Khoa, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn 
Bỉnh Khiêm, huyện Đăk Tô đã có hai mô 
hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi Sáng 
tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon 
Tum (Cuộc thi) và cả hai lần đều đạt giải 
Ba cấp tỉnh.

Cuộc thi lần thứ 11 năm 2018-2019 Vàng 
Anh Khoa tham gia với sản phẩm “Nhà 

thông minh “SMAST HOME”. Theo thiết 
kế, mô hình được vận hành tự động, được lập 
trình theo sở thích của chủ nhà. Các thiết bị 
trong nhà được điều khiển thông qua App ứng 
dụng khi có sóng wifi, 3G. Qua đó tiết kiệm 
điện và hạn chế hư hỏng các thiết bị điện trong 
gia đình.

Tại Cuộc thi lần thứ 12 năm 2019-2020, 
Vàng Anh Khoa mang đến Cuộc thi sản phẩm 
“Hệ thống đo mức độ ngập lụt ứng dụng công 
nghệ Internet of things (IoT)”. Thiết bị có 
thể cảnh báo ngập lụt ở các khu dân cư, các 
tuyến đường có hệ thống cống rãnh và cảnh 
báo tràn bồn nước hộ gia đình thông qua điện 
thoại thông minh hoặc gmail; có thể giám sát 
ở bất kỳ nơi nào có Internet, tiết kiệm được 
thời gian, năng lượng tiêu thụ cũng như chi 
phí lắp đặt.

Vàng Anh Khoa chia sẻ: “Có một lần em 
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Mô hình “Hệ thống đo mức độ ngập lụt 
ứng dụng công nghệ Internet of things (IoT)”

được mẹ dẫn đến nhà học sinh của mẹ, là một 
xã vùng khó khăn, để đến được nhà phải qua 
một cây cầu nhỏ. Vào mùa mưa, cây cầu luôn bị 
ngập do nước lũ khiến việc đi lại gặp khó khăn, 
nhiều bạn học sinh không thể đến trường. Từ đó 
em mới nảy ra ý định thiết kế ra một hệ thống 
cảnh báo được tình hình ngập lụt để có thể phát 
hiện sớm được tình hình nước lũ dâng cao có 
thể xảy ra, nhất là tại các vùng khó khăn”.

Với đam mê và đặc biệt là có năng khiếu 
về môn tiếng Anh và tin học, cùng sự giúp đỡ 
của Chú ruột, Vàng Anh Khoa đã sáng chế 
ra mô hình “Hệ thống cảnh báo ngập lụt ứng 
dụng công nghệ Internet of things (IoT)”. Hệ 
thống hoạt động tự động theo lập trình, không 
gian, giám sát trực tiếp trên laptop, điện thoại, 
màn hình LCD, được điều khiển thông qua 
App ứng dụng khi có sóng wifi, 3G.

Hệ thống gồm 2 phần chính: Phần cứng 
được làm bằng que gỗ, xốp, hoa và cỏ nhựa; 
Kit Node MCU ESP8266, dây nối, điện thoại 
Smartphone dùng hệ điều hành Android hoặc 
IOS, màn hình LCD 16x2 + Module 12C, cảm 
biến siêu âm HC-SR04. Phần mềm điều khiển 
thiết bị được viết nạp vào ESP 8266 MOD qua 
ứng dụng Arduino IDE và cài đặt ứng dụng 
App Blynk cho Android hoặc IOS.

Vàng Anh Khoa cho biết: “Hệ thống đo 
mức độ ngập lụt chỉ mới sử dụng Modun Wifi 
ESP8266, thời gian tới em sẽ nghiên cứu bổ 
sung thêm modun RF, Bluetooth, đảm bảo cho 
hệ thống hoạt động khi mất wifi”.

Anh Vàng Minh Tuấn (bố em Khoa) cho 
biết: “Dù nhà không khá giả gì nhưng tôi vẫn 
tạo điều kiện cho cháu thỏa sức đam mê sáng 
tạo. Cháu nó rất ngoan, rất thích nghiên cứu 
sáng tạo về tin học. Mỗi lần cháu nó đi học về, 
chưa kịp ăn cơm là ngồi liền vào chiếc máy vi 
tính, mày mò nghiên cứu. Đến khi biết cháu 
đã tự tìm tòi và sử dụng khá thành thạo máy vi 
tính thì quả tôi cũng bất ngờ, đương nhiên cháu 
cũng nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè 
cháu; nhưng tôi cho đây là một sự sáng tạo”.

Cô giáo Hồ Thị Thúy Duyên - Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện 
Đăk Tô đánh giá: “Từ năm lớp 1 đến lớp 4 Khoa 
đều đạt học sinh xuất sắc và đặc biệt là Khoa rất 
có năng khiếu về các môn học tự nhiên. Nếu có 
điều kiện đầu tư học tập, chắc chắn con đường 
nghiên cứu sáng tạo khoa học, sáng chế của em 
sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tôi hy vọng các mô 
hình, sản phẩm của em sẽ được ứng dụng vào 
thực tiễn để giúp ích cho xã hội”.

                                                Quốc Tuấn

Vàng Anh 
Khoa nhận 
giải Ba tại 
Cuộc thi lần 
thứ 12 năm 
2019-2020
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Mô hình vườn cây ăn quả tại xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà
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Già làng A Nhen (đứng thứ 2 bên trái qua) đang cùng 
bà con trong thôn bê tông hóa đường ra khu sản xuất

Xây dựng nông thôn mới
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