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Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng đoàn Liên hiệp 
hội đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ 
định bổ sung 03 ủy viên Đảng đoàn, gồm lãnh 
đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và 
Công nghệ và Sở Giáo dục và Đào tạo; triển 
khai xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết, 
đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, 
bộ máy của Liên hiệp hội, các Hội thành viên 
và Câu lạc bộ Trí trức KH&CN tỉnh. 

Cùng với đó, chú trọng nội dung đảm bảo 
sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp 
ủy, tổ chức đảng đối với các Hội quần chúng 
do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; phát huy 
vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng 
viên, người đứng đầu trong Hội, bố trí những 
người có năng lực, uy tín, tâm huyết và sức 
khỏe để làm nòng cốt cho các Hội; nâng cao 
hiệu quả hoạt động của Hội.

Liên hiệp hội tiếp tục đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động để nâng cao hơn nữa 
chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm 
vụ được giao; đẩy mạnh và làm tốt công tác 
tuyên truyền vận động để thu hút, tập hợp, 
đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học công nghệ 
của tỉnh tham gia vào các hoạt động của Liên 
hiệp hội; phát huy tính sáng tạo, tinh thần hợp 
tác trong hoạt động khoa học và công nghệ, 
quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn, 

đạo đức nghề nghiệp của trí thức. 
Thông qua “Bản tin khoa học kỹ thuật và 

đời sống”, Trang thông tin điện tử tổng hợp 
(Website) của Liên hiệp hội tỉnh, các cuộc tọa 
đàm, hội thảo, hội thi để tăng cường và nâng 
cao chất lượng hoạt động thông tin, phổ biến, 
truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ; 
tạo phong trào rộng khắp trong sáng tạo và 
ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào 
sản xuất và đời sống để nâng cao năng suất 
lao động, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống 
Nhân dân, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện, 
giám định xã hội theo Quyết định số 48/2017/
QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon 
Tum về ban hành Quy định về hoạt động tư 
vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên 
hiệp các Hội KH&KT tỉnh; tập hợp trí tuệ 
của đội ngũ trí thức tham gia đóng góp ý kiến 
vào dự thảo các văn bản của cấp ủy, chính 
quyền (khi có yêu cầu); tham mưu đề xuất các 
cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển 
giao và ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực 
của đời sống kinh tế, xã hội được Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2020-2025 đã đề ra.

Tạo dựng môi trường thuận lợi cho đội ngũ 
trí thức, nhà khoa học phát huy tốt năng lực, 

(Xem tiếp trang 5)
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Thực hiện nhiệm vụ này là trách nhiệm 
của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, 

qua đó đóng góp năng lực, trí tuệ để đánh 
giá, phân tích các cơ chế, chính sách, chương 
trình, dự án, đề án… nhằm tham mưu cho cấp 
ủy, chính quyền, các tổ chức có thêm căn cứ, 
cơ sở để xem xét quyết định các vấn đề quan 
trọng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã 
quan tâm chỉ đạo công tác TVPB&GĐXH 
của Liên hiệp hội, đặc biệt ngày 27 tháng 9 
năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND, Quy định 
về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh 
Kon Tum.

Những năm qua, Liên hiệp hội tỉnh đã 
chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận 
tổ quốc và các đoàn thể thực hiện công tác 
TVPB&GĐXH; trong đó, tham gia đóng góp 
dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-
2025, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã 
hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2025; các đề án quy hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội đến năm 2020 (tầm nhìn đến 
2025) của các huyện, thành phố; tham gia đóng 
góp ý kiến vào các đề án, dự án, chương trình, 
kế hoạch hành động triển khai chiến lược tăng 
trưởng xanh tỉnh Kon Tum thời kỳ 2011-2020 

và tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng các vùng 
kinh tế động lực của tỉnh, phát triển thủy sản, 
quy hoạch ngành nghề nông thôn...

Tư vấn, phản biện các đề án: Nghiên cứu 
xây dựng định hướng chiến lược phát triển 
bền vững ở tỉnh Kon Tum đến năm 2020; Tư 
vấn việc di dân tái định cư lòng hồ thủy điện 
thượng Kon Tum; Nghiên cứu chế độ dòng 
chảy hạ lưu thủy điện thượng Kon Tum sau 
khi tích nước… 

Hoạt động tư vấn phản biện không chỉ 
tập trung đầu mối tại Liên hiệp hội tỉnh mà 
các hội thành viên đều có các hoạt động này. 
Những năm qua, có tới gần 80% số hội thành 
viên tham gia tư vấn, thẩm định các dự án đầu 
tư, thiết kế dự toán các công trình xây dựng 
hoặc tư vấn, phản biện các qui hoạch, đề án, 
dự án của các sở, chuyên ngành, như: Hội Cầu 
đường, Hội Thủy lợi, Hội Y dược học, Hội 
Đông y, Hội Luật gia, Hội Khoa học Kỹ thuật 
Lâm nghiệp… Nhiều cán bộ, chuyên gia trong 
hệ thống Liên hiệp hội đã tham gia phản biện, 
làm ủy viên trong các hội đồng KH&CN của 
các sở, ngành cấp tỉnh.

Năm 2021, Liên hiệp hội tỉnh đã đăng ký 
08 danh mục dự án để thực hiện tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội, nổi bật như các Đề 
án về: Chính sách tổng thể nông nghiệp nông 
thôn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, tính 
đến năm 2030; Đề án phát triển kinh tế ban 
đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm 

Xác định tư vấn phản biện 

LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG
Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH) của đội ngũ trí thức, 

các nhà khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum (Liên hiệp 
hội) thời gian qua đạt được nhiều kết quả, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế, xã 
hội của địa phương.
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nhìn đến năm 2050; Đề án phát triển vùng 
kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng 
và phát triển các ngành nghề kinh tế mũi nhọn 
và sản phẩm chủ lực của tỉnh Kon Tum đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quy 
chuẩn kỹ thuật về dược liệu…

Năm 2021 và những năm tiếp theo, Liên 
hiệp hội tỉnh đẩy mạnh việc tổ chức triển khai 
thực hiện có hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW, 

ngày 20-11-2020 của Ban 
Bí thư Trung ương Đảng 
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 và Công 
văn số 131-CV/TU, ngày 
09/02/2021 của Tỉnh ủy 
Kon Tum về tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh; Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động 
TVPB&GĐXH, xem đây là một trong những 
mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai 
thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XIII sớm đi vào cuộc sống. 

Quang Mạnh

Liên hiệp hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các chế độ, 
chính sách vừa bảo đảm lợi ích vật chất, tinh 
thần tương xứng với giá trị sức lao động và kết 
quả sáng tạo của đội ngũ trí thức, vừa phù hợp 
với điều kiện thực tế của tỉnh; khuyến khích các 
doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển khoa 
học và công nghệ, gắn với đào tạo, xây dựng 
đội ngũ trí thức, xây dựng nguồn nhân lực chất 
lượng cao. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, nguồn nhân lực cho các cơ sở đào tạo, 
các trung tâm ứng dụng khoa học - kỹ thuật…

Có chính sách ưu đãi cụ thể về thu nhập, 
điều kiện làm việc, sinh hoạt… đối với trí thức 
làm việc tại tỉnh Kon Tum; tạo điều kiện có 
thêm nhiều diễn đàn để trí thức đóng góp, đề 
xuất ý kiến phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện đồng bộ, 
hiệu quả các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền tiếp 
tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, nhiệm 
vụ của đội ngũ trí thức trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần 
thực hiện tốt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn mình. 

Đây là những nhiệm vụ trong tâm mà Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đang 
đẩy mạnh triển khai thực hiện để góp phần vào 
việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 
vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng đề ra.

Ban Biên tập

Triển khai... (Tiếp theo trang 3)
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Theo Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nguyễn 
Văn Bảy, trong thời gian qua, cùng với 

công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, 
các cấp hội luật gia trong tỉnh đã có nhiều 
hoạt động thiết thực, đóng góp tích cực trong 
công tác thông tin, tuyên truyền và PBGDPL, 
tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), tư 
vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở. 
Qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện 
chủ trương xã hội hóa, đa dạng hóa công tác 
PBGDPL, đáp ứng ngày càng thiết thực hơn 
nhu cầu của xã hội và người dân về lĩnh vực 
tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tăng cường 
bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người 
dân, tham gia giữ vững ổn định trật tự an toàn 
xã hội ngay từ cơ sở.

Hội Luật gia đã phối hợp với Công an 

tỉnh tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho 
người đang chấp hành hình phạt tù; người 
đang bị áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm 
hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng 
đồng để trở thành người có ích cho xã hội, hạn 
chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật; thanh 
thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang, cơ 
nhỡ. Đồng thời, tổ chức quán triệt, phổ biến, 
vận động hội viên và Nhân dân tự giác tuân 
thủ, chấp hành các quy định của pháp luật liên 
quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, 
đặc biệt là dịch COVID - 19.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh cùng một 
số cơ quan, đoàn thể như: Sở Tư pháp, Thanh 
tra tỉnh, TAND tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Đoàn Thanh niên, Viện KSND tỉnh…, 
phối hợp trong thực hiện chủ trương đa dạng 

hóa và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công tác tuyên 
truyền và PBGDPL.

“Đây là hoạt động mang 
lại hiệu quả cao, cung cấp 
trực tiếp tới nhóm người 
có nhu cầu lớn về kiến 
thức pháp luật, đồng thời 
tác động tích cực đối với 
sự phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội của tỉnh” - ông 
Nguyễn Văn Bảy nhấn 
mạnh. 

Năm 2020, các cấp 
Tuyên truyền tư vấn pháp luật tại huyện Đăk Tô (Xem tiếp trang 8)
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 HKH xã Hà Mòn hiện có 10 chi hội khuyến 
học, 154 hội viên tham gia. Hàng năm, Hội 
chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới 
nhân dân trên địa bàn về công tác khuyến học; 
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức 
triển khai thực hiện Quyết định của Chính 
phủ, của UBND tỉnh và huyện về đẩy mạnh 
phong trào học tập suốt đời trong gia đình, 
dòng họ, cộng đồng. 

Tổ chức các chương trình xây dựng Quỹ 
Khuyến học bằng nhiều hình thức như: Vận 
động sự đóng góp của các gia đình hội viên; 
tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức 
xã hội, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong 
và ngoài xã. Từ nguồn quỹ thu được, Hội tổ 
chức trao thưởng kịp thời cho học sinh giỏi, 

giáo viên dạy giỏi các cấp, trợ cấp cho học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học 
tập với số tiền gần chục triệu đồng mỗi năm.

Việc xây dựng các mô hình GĐHT, DHHT, 
CĐHT do hội phát động nhận được sự hưởng 
ứng của các chi hội và hội viên trong xã. 
Nhiều mô hình khuyến học, nhiều dòng họ, 
gia đình đã có cách làm hay, sáng tạo góp sức 
đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, 
xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào 
học tập suốt đời. Điển hình như dòng họ Vũ 
ở thôn 4; trong đó có gia đình ông Vũ Ngọc 
Quang, hiện là Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt 
Nam huyện Đăk Hà.

Là một trong số những dòng họ học tập 
tiêu biểu, ban khuyến học dòng họ Vũ được 

HÀ MÒN

đẩy mạnh công tác
khuyến học khuyến tài

Phát huy truyền thống 
hiếu học, những năm qua, Hội 
khuyến học (HKH) xã Hà Mòn 
(Đăk Hà) luôn chú trọng quan 
tâm đến công tác khuyến học, 
khuyến tài, đẩy mạnh các phong 
trào thi đua xây dựng gia đình 
học tập (GĐHT), dòng họ học 
tập (DHHT), cộng đồng học tập 
(CĐHT), đưa phong trào khuyến 
học của xã phát triển.

Ban khuyến học họ Vũ trao thưởng cho con em  
trong họ đạt thành tích trong học tập

Kinh tế - Xã hội
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thành lập từ năm 2000 thu hút hơn 50 thành 
viên tham gia. Công tác khuyến học, khuyến 
tài luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của 
các thành viên và con, cháu trong dòng họ. 
Việc xây dựng quỹ khuyến học của dòng họ 
được thực hiện thông qua sự tự nguyện, từ các 
thành viên có tâm huyết trong việc khuyến 
học, khuyến tài. Vào dịp nghỉ hè hàng năm, 
con cháu về tụ họp đông đủ và tự nguyện đóng 
góp vào quỹ khuyến học của dòng họ. Đến 
nay, quỹ khuyến học của dòng họ Vũ có gần 
10 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, hàng năm, 
ban khuyến học dòng họ đều tổ chức phát 
thưởng cho con cháu có thành tích cao trong 
học tập. 

Việc thực hiện có hiệu quả phong trào 
khuyến học, khuyến tài xây dựng dòng họ học 
tập đã tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà 
trong dòng họ xây dựng nếp sống văn hóa và 
góp phần giữ vững an ninh trật tự thôn, xóm, 
khu dân cư. Hiện nay, dòng họ Vũ 100% hộ 
đạt danh hiệu gia đình học tập và gia đình văn 
hóa, các gia đình không có người vi phạm 
pháp luật và tệ nạn xã hội, không có con em 
bỏ học. 

Ông Vũ Bá Lương - Trưởng Ban khuyến 
học dòng họ Vũ cho biết: “Để phong trào 
khuyến học, khuyến tài của dòng họ được duy 
trì và phát triển, chúng tôi đã đưa ra những 
quy định nhằm giữ gìn và phát huy truyền 
thống của dòng họ như: Con cháu đến tuổi đi 
học đều phải đến trường; mỗi gia đình phải 
quan tâm chăm lo cho con cháu mình, từ việc 
học đến giáo dục đạo đức. Đến nay, dòng họ 
có 10 người có trình độ đại học, cao đẳng và 
nhiều người đang công tác ở các ban, ngành 
cấp huyện và Công ty cà phê Đăk Uy...”. 

Ông Nguyễn Thái Lâm - Chủ tịch UBND 
xã Hà Mòn, Chủ tịch HKH cho biết: “Trên địa 
bàn xã có 918/1311 hộ đạt gia đình học tập 
chiếm 70%; 100% khu dân cư  (thôn) đạt cộng 
đồng học tập; 10/10 đơn vị đạt đơn vị học tập. 
HKH xã nhiều năm liền được nhận bằng khen 
các cấp. Phong trào khuyến học, khuyến tài 
đã tạo sức lan tỏa giữa các gia đình, các cộng 

đồng dân cư ở xã Hà Mòn, từ đó góp phần 
phát huy truyền thống hiếu học theo tinh thần 
học tập thường xuyên, học tập suốt đời. Thời 
gian tới HKH xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong 
trào thi đua xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT; 
nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học tại 
các chi hội; tích cực tuyên truyền vận động 
nhân dân tham gia công tác khuyến học, xã 
hội hóa giáo dục, xây dựng quỹ khuyến học 
đạt kết quả cao”.

QM

hội trong tỉnh đã nghiên cứu, tham gia góp 
ý 03 dự thảo Luật và hàng trăm văn bản quy 
phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh. 
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 
và thường xuyên của Hội Luật gia tỉnh, nhằm 
góp phần bảo đảm tính khả thi của văn bản 
pháp luật trong thực tiễn thi hành, bảo đảm 
đưa pháp luật sát dân, gần dân, phản ánh được 
ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; bảo đảm 
hài hòa các quyền, lợi ích trong xã hội. Ngoài 
ra, Hội Luật gia tỉnh còn thực hiện có hiệu quả 
Chương trình giám sát, phản biện xã hội và 
góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 
do Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Bảy cho biết: “Thời gian 
đến, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với ngành Tư 
pháp các cấp, các tổ hòa giải địa phương làm 
tốt công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời phấn 
đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của đề 
án Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL... 
đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh, tập trung tổ 
chức và vận động các hội viên luật gia tham 
gia, góp ý xây dựng các dự án luật và các văn 
bản quy phạm pháp luật, cũng như tăng cường 
PBGDPL trên địa bàn tỉnh”.

           Quốc Tuấn

Tăng cường...
(Tiếp theo trang 6)
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Hiện tại, ngành Y tế Kon Tum có 03 bệnh 
viện tuyến tỉnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

hơn 500 giường bệnh, Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Ngọc Hồi 170 giường bệnh, Bệnh viện 
Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng 180 
giường bệnh; 10 Trung tâm Y tế huyện, thành 
phố (trong đó có 08 đơn vị có hệ bệnh viện), 03 
Phòng khám Đa khoa khu vực và 102 Trạm Y 
tế xã, phường, thị trấn. Nhờ có mạng lưới cơ sở 
y tế rộng khắp trên địa bàn tỉnh mà hoạt động 
bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân được 
thường xuyên, đạt được nhiều kết quả tốt hơn, 
đảm bảo kế hoạch khám chữa bệnh và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân hàng năm. Tuy nhiên, 
cũng từ hoạt động khám chữa bệnh (KCB) mà 
lượng chất thải rắn y tế phát sinh ra môi trường 
ngày càng tăng.

Theo Bác sĩ Đoàn Thị Tuần - Phó Giám đốc 
phụ trách Bệnh viện đa khoa tỉnh, chất thải y tế 
có chứa đựng một lượng lớn các tác nhân vi sinh 
vật gây bệnh truyền nhiễm từ quá trình KCB như 
máu, đờm, phân, chất tiết, bệnh phẩm sinh thiết, 
các phần cắt bỏ... Các chất thải lây nhiễm này 
có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua da, 
niêm mạc, đường hô hấp, đường tiêu hóa. Hầu 
hết sự lây lan dịch bệnh (tả, lỵ...) tại các bệnh 
viện cũng từ rác thải y tế mà ra. Rác thải y tế 
cũng có thể gây sát thương cho người bởi vật sắc 
nhọn như kim tiêm, dao cắt, ống thủy tinh đựng 
thuốc hay nước cất. Vật sắc nhọn không chỉ gây 
ra vết thương trên da, mà còn gây nhiễm trùng 
vết thương nếu chúng bị nhiễm bẩn.

Đối với môi trường, khi chất thải y tế không 
được xử lý đúng qui định (chôn lấp, thiêu đốt) 

sẽ dẫn đến ô nhiễm môi trường đất, nước, 
không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức 
khoẻ con người, hệ sinh thái.

Những năm trước đây, toàn bộ rác 
thải nguy hại từ các cơ sở y tế này đều 
được xử lý bằng cách chôn lấp, hoặc 
đốt trong các lò đốt. Từ cuối năm 2018 
đến nay, tỉnh Kon Tum đã được đầu tư 
hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy 
hại bằng vi sóng. Hệ thống này áp dụng 
công nghệ xử lý hiện đại do Pháp sản 
xuất, không gây độc hại và thân thiện 
với môi trường.

Cùng với đó, ngày 27/9/2018, Ủy 
ban nhân dân tỉnh đã hành hành kế 

Ứng dụng công nghệ
vào xử lý chất thải y tế
Trước thực trạng rác thải y tế đang làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và xã hội 

thì việc ngành y tế tỉnh Kon Tum triển khai ứng dụng công nghệ xử lý rác thải rắn Y tế 
bằng vi sóng đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế, đồng thời góp phần làm sạch môi trường 
cơ sở y tế và cho cộng đồng.

Nhân viên xử lý rác thải rắn y tế nguy hại bằng lò vi sóng (Xem tiếp trang 11)
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Để hoàn thành chuỗi giá trị sản xuất gắn 
với tiêu thụ theo chương trình sản xuất cà 

phê có chứng nhận, Hợp tác xã Nông nghiệp và 
Thương mại Sáu Nhung huyện Đăk Hà đã liên 
kết thu mua sản phẩm cà phê từ hai cơ sở đã 
được chứng nhận đạt chuẩn VietGap đó là Tổ 
hợp tác sản xuất cà phê an toàn ở xã Diên Bình, 
huyện Đăk Tô (11 ha) và Tổ hợp tác cà phê bền 
vững Đăk Mar xanh, huyện Đăk Hà (40 ha). 
Đồng thời mở rộng thêm 9 cửa hàng bán sản 
phẩm (04 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, 
02 cửa hàng tại Kiên Giang, 01 cửa hàng tại 
Hải Dương, 02 cửa hàng tại Quảng Ninh).

Bên cạnh đó, Hợp tác xã (HTX) đã đầu tư 
xây dựng quy trình sản xuất, chế biến cà phê hạt 
rang, cà phê bột, tinh cà phê và các sản phẩm từ 
tinh cà phê đạt tiêu chuẩn Việt Nam 5603:2008 
(HACCP) phân tích mối nguy và điểm kiểm 

soát tới hạn, là những nguyên tắc được sử dụng 
trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn 
thực phẩm. Việc hoàn thành chuỗi giá trị sản 
xuất gắn với tiêu thụ theo chương trình sản xuất 
cà phê có chứng nhận là cơ sở để Hợp tác xã 
Sáu Nhung nâng cao được chất lượng, giá trị và 
uy tín sản phẩm. 

Theo ông Nguyễn Tri Sáu - Giám đốc Hợp 
tác xã Nông nghiệp và Thương mại Sáu Nhung, 
được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, đến 
nay HTX đã được công nhận hệ thống quản lý 
chất lượng tiên tiến theo HACCP; nâng cấp, đầu 
tư mua sắm thêm máy móc trang thiết bị như: 
Nhà màng phơi cà phê nhân chất lượng cao, nồi 
nấu cô đặc, máy đóng gói tinh coffee dạng viên 
nén,…. Qua đó, đã tạo ra các sản phẩm cho 
chất lượng cao như cà phê bột, tinh cà phê và 
các sản phẩm từ tinh (cà phê Sầu riêng, cà phê 
Ca cao, cà phê sữa dừa, cà phê Hạnh nhân, cà 
phê sữa thượng hạng, cà phê hòa tan 3 trong 1). 
Trong thời gian tới HTX sẽ tiếp tục liên kết để 
mở rộng sản xuất, thị trường tiêu thụ nhằm tạo 
công ăn việc làm ổn định, tăng thu nhập cho 
người nông dân.

Tính đến nay, tỉnh Kon Tum có trên 21.600 
ha cà phê và có hàng trăm cơ sở chế biến, cung 
ứng sản phẩm cà phê từ quy mô gia đình đến tổ 
hợp tác và công ty. Mô hình xây dựng chuỗi giá 
trị sản xuất gắn với tiêu thụ theo chương trình 
sản xuất cà phê có chứng nhận tại Hợp tác xã 
Nông nghiệp và Thương mại Sáu Nhung huyện 
Đăk Hà là hướng đi có thể nhân rộng để nâng 

Xây dựng 

chuỗi giá trị sản phẩm cho cà phê
Sau gần 2 năm, được sự hỗ trợ của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và 

Thủy sản tỉnh Kon Tum, đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại Sáu Nhung, 
huyện Đăk Hà đã hoàn thành chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ theo chương trình sản 
xuất cà phê có chứng nhận.

Hệ thống phơi, sấy cà phê bằng năng lượng 
mặt trời của HTX Sáu Nhung
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cao giá trị sản phẩm và thương hiệu cà phê Kon 
Tum, giúp người trồng cà phê và các cơ sở chế 
biến nâng cao thu nhập, nâng cao thương hiệu 
sản phẩm.

Bà Vũ Thị Bình Minh - Phó Phòng Quản lý 
chất lượng Chi cục Quản lý Nông Lâm sản và 
Thủy Sản tỉnh Kon Tum cho biết: “Hiện trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum có rất ít vùng sản xuất 
và cơ sở chế biến cà phê được công nhận đạt 
chuẩn về sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Bên cạnh đó, việc liên kết chuỗi giá trị từ sản 
xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê 
còn hạn chế. Vì vậy, giá trị sản phẩm cà phê 
của tỉnh Kon Tum chưa cao, tính cạnh tranh 
sản phẩm cà phê thấp. Việc thực hiện liên kết 
chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến chế biến 
và tiêu thụ theo chương trình sản xuất cà phê 
có chứng nhận của HTX Sáu Nhung là hướng 

đi mới trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm hiện nay”.

Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị 
mới, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê 
vối theo chương trình sản xuất cà phê có chứng 
nhận nhằm nâng cao năng lực quản lý cho cán 
bộ cơ sở; đẩy mạnh chế biến tinh, chế biến sâu 
tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, tăng thu 
nhập cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội; 
xây dựng vùng sản xuất an toàn chất lượng cao, 
tạo dựng thương hiệu và uy tín sản phẩm đủ 
sức cạnh tranh thị trường trong nước và tiến tới 
xuất khẩu; nông dân tiếp cận được thị trường 
thông qua liên kết giữa người sản xuất với cơ 
sở kinh doanh bao tiêu sản phẩm, vì vậy nông 
dân luôn an tâm sản xuất, không còn lo tình 
trạng được mùa mất giá…

Quốc Tuấn

hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 
rắn y tế nguy hại theo mô hình cụm trên địa 
bàn tỉnh. Cụm thứ nhất đặt tại Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Ngọc Hồi với vốn đầu tư hơn 10 
tỉ đồng, công suất xử lý 200kg/ngày, xử lý toàn 
bộ chất thải rắn y tế nguy hại thu gom từ các cơ 
sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập 
tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Tô, Tu Mơ Rông 
và Đăk Glei; Cụm thứ 2 đặt tại Bệnh viện Y 
dược cổ truyền - Phục hồi chức năng với vốn 
đầu tư hơn 13 tỉ đồng, công suất xử lý 400kg/
ngày, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại gom từ 
các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài 
công lập tại thành phố Kon Tum và các huyện 
lân cận như Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plong và 
Sa Thầy. 

Rác thải y tế sau khi được thu gom, phân 
loại, buộc kín và bảo quản trong tủ lạnh âm 
100c để lưu trong nhà lạnh biệt lập sau đó xử lý 
hàng ngày bằng công nghệ vi sóng. Số rác thải 
này sau khi cho vào khoang sẽ được cắt nghiền 
nhỏ bằng lưỡi cắt quay tốc độ cao rồi duy trì 
nhiệt độ 1100c để diệt khuẩn. 

Sau khi được xử lý, chất thải có dạng bông 

tơi xốp, đầu ra được công nhận là rác thải thông 
thường và công ty Môi trường đô thị sẽ thu 
gom, xử lý chung theo quy định. Một lần máy 
xử lý được khoảng 35-40kg trong thời gian 35 
phút. Chỉ cần 6 lần là sẽ xử lý hết 200kg rác 
thải y tế rắn nguy hại trong ngày. Đặc biệt công 
nghệ mới này còn giúp tiết kiệm được rất nhiều 
chi phí so với cách làm cũ. Xử lý bằng vi sóng 
chỉ tốn khoảng 20.000 đồng/kg rác thải trong 
khi trước đây phải tốn khoảng 50.000 đồng tiền 
nhiên liệu chỉ để đốt 1kg rác thải y tế mà còn 
không có khói bụi gây ảnh hưởng tới sức khỏe, 
môi trường.

Hiện nay cụm xử lý rác thải y tế tại Bệnh 
viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng 
tiếp tục tiến hành ký hợp đồng với một số cơ 
sở ngoài ngành Y tế có giường bệnh như bệnh 
xá 24 thuộc Sư đoàn 10, Bệnh xá Công an tỉnh, 
bệnh xá Tỉnh đội… với thời gian thu gom, vận 
chuyển và xử lý 01 lần/ngày. 

Có thể khẳng định, việc áp dụng các công 
nghệ để xử lý chất thải y tế bằng vi sóng đã 
đem lại hiệu quả rất thiết thực, phù hợp với xu 
hướng chung hiện nay về bảo vệ môi trường và 
sức khỏe con người. 

QT

ỨNG DỤNG...  (Tiếp theo trang 9)
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Trồng rau, nghề gắn bó với gia đình ông 
Phan Lương ở thôn Hoà Bình, xã Sa Nghĩa, 

huyện Sa Thầy gần 40 năm nay. Trước đây, với 
uy tín của gia đình, người dân quanh vùng vẫn 
tìm đến gia đình ông để mua rau. Tuy nhiên, để 
sản phẩm của gia đình có thể vươn ra thị trường 
thì trồng rau theo phương pháp truyền thống 
không còn đủ sức cạnh tranh. Thực hiện việc 
chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng 
dẫn của ngành chức năng; qua quá trình tìm 
hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
ông suy nghĩ phải thay đổi phương pháp sản 
xuất để có sản phẩm bán cho người tiêu dùng, 
song phải đảm bảo là sản phẩm sạch, theo yêu 
cầu của xã hội và người tiêu dùng.

Tháng 7/2020, Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Kon Tum đã khảo 

sát và lựa chọn vùng trồng rau của thôn Hoà Bình, 
xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy để hỗ trợ chuyển đổi 
mô hình trồng rau an toàn. Ông Phan Lương cùng 
4 hộ gia đình lân cận đã liên kết thành Tổ hợp tác 
Sản xuất rau củ quả an toàn xã Sa Nghĩa. 

Anh Đặng Quốc Oai, chuyên viên Chi cục 
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản 
tỉnh Kon Tum nói: “Trong quá trình triển khai 
nhiệm vụ, đơn vị cũng đã đi khảo sát địa bàn 
ở các địa phương và chọn lựa những vùng sản 
xuất rau tập trung và phù hợp với vùng sản xuất 
rau an toàn của địa phương sẽ chọn vùng có 
mẫu đất, mẫu nước đạt an toàn các chỉ tiêu sẽ 
hướng dẫn họ thành lập các tổ hợp tác liên kết 
sản xuất rau để tiêu thụ”.

“Cái lợi của tổ hợp tác thứ nhất không ảnh 
hưởng đến sức khoẻ 
của người làm, thứ 
hai đem ra bán không 
ảnh hưởng cộng đồng 
người mua, thứ ba 
không ảnh hưởng 
môi trường. Chúng 
tôi học, làm theo sinh 
học là chính, phân 
sinh học, các loại chế 
phẩm sinh học để an 
toàn trên rau, đảm bảo 
bán tại chợ Sa Thầy 
và trưng bày mặt hàng 
để bán”. Ông Phan 

Rau an toàn - 
Hướng đi bền vững cho nông dân

Nếu như trước đây, việc trồng rau của người dân chỉ để đáp ứng cho bữa ăn gia đình, 
hoặc trồng bán với tính chất lợi nhuận là chính, ít quan tâm đến an toàn vệ sinh thực 
phẩm, thì đến nay tại không ít vùng trồng rau chuyên canh của tỉnh, bà con đã chuyển 
sang sản xuất rau an toàn đại trà, đem lại hiệu quả kinh tế khá, hứa hẹn một hướng đi bền 
vững cho người trồng rau.

Mô hình trồng rau an toàn của gia đình ông Phan Lương (Xem tiếp trang 14)
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Nằm trong Dự án đầu tư nghề trọng điểm 
của Trường CĐCĐ được UBND tỉnh phê 

duyệt với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng, 2 năm 
qua, mô hình “Nhà vườn thông minh giá rẻ” 
đã được đầu tư 10 tỷ đồng, lắp đặt 13 nhà vườn 
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất với tổng 
diện tích 2.600m2. Tại đây, bước đầu, việc ứng 
dụng công nghệ cao (nhà màng, tưới nhỏ giọt, 
sử dụng giống mới, giá thể…) vào trồng một 
số loại cây như bí ngô, dưa leo, cà chua, nho 
… đã đạt kết quả bước đầu. Bên cạnh đó, mô 
hình nuôi cấy mô với chủ yếu các giống lan 
rừng và cây dược liệu cũng được triển khai.

Các mô hình thực nghiệm trồng trọt ứng 
dụng công nghệ cao không chỉ đáp ứng thiết 
thực yêu cầu giảng dạy, học tập của thầy trò 

khoa Nông Lâm, mà còn phát huy 
tác động “học đi đôi với hành” 
của các bộ phận chuyên môn 
khác như đào tạo ngành cơ khí, 
điện - điện tử... Dưới sự hướng 
dẫn của giáo viên, các sinh viên 
tự lắp ráp nhà màng, hệ thống 
điện - nước, trồng và chăm sóc 
các loại cây trồng. Qua đó, từng 
bước hoàn thiện các quy trình kỹ 
thuật, không chỉ phục vụ học tập, 
mà còn có thể chuyển giao ứng 
dụng đến các đơn vị, cá nhân 
có nhu cầu sản xuất ngoài nhà 
trường.

Phấn đấu xây dựng nhà 
trường thành cơ sở đào tạo chất 
lượng, uy tín; trong định hướng 
phát triển, Trường CĐCĐ xác 
định xây dựng 03 trụ cột  “kiềng 

ba chân” vững chắc. Theo Tiến sĩ Lê Trí Khải 
- Hiệu trưởng nhà trường: Cùng với “chân” 
đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực 
theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ; 
“chân” đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt 
động, là “chân” thực nghiệm và cung ứng dịch 
vụ trong quá trình đào tạo, chú trọng sản xuất, 
tư vấn, cung ứng các sản phẩm theo chuỗi giá 
trị phục vụ nhu cầu xã hội.

Sự ra đời Trung tâm Thực nghiệm và Cung 
ứng dịch vụ trực thuộc trường càng khẳng 
định quyết tâm đổi mới hoạt động, chú trọng 
gắn “học” với “hành” góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo của nhà trường. Trong đó, hoạt 
động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và 
đào tạo lái xe ô tô đã mang lại kết quả bước 

Trường CĐCĐ Kon Tum: 

Chú trọng thực nghiệm và cung ứng dịch vụ
Từ thực tế công tác, hoạt động thực nghiệm và cung ứng dịch vụ được Trường Cao 

đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Kon Tum xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần 
tập trung tăng cường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới.

Xuống giống dưa lưới tại Trung tâm Thực nghiệm và  
Cung ứng dịch vụ, Trường Cao đẳng Cộng đồng
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đầu đáng ghi nhận.
Chiến lược phát triển Trường CĐCĐ 

Kon Tum giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 
đến năm 2045 đang được xây dựng, trình 
UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Song 
trước mắt, để đảm bảo thực hiện trụ cột 
thực nghiệm và cung ứng dịch vụ, sắp tới, 
nhà trường sẽ tiến hành sắp xếp lại một 
số khoa, phòng, trung tâm theo đề án tổ 
chức lại các đơn vị trực thuộc và đề án 
vị trí việc làm. Trong đó, chuyển bộ phận 
thực nghiệm nông nghiệp vào khoa Nông 
Lâm, để phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt 
động “học đi đôi với hành”. Bên cạnh đó, 
Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch 
vụ hiện nay sẽ được sáp nhập với Trung 
tâm Phát triển doanh nghiệp và Giới thiệu 
việc làm thành Trung tâm Khởi nghiệp, 
hỗ trợ doanh nghiệp. 

Xác định nguồn lực tài chính là điều 
kiện quyết định kết quả công tác, “các 
đơn vị trực thuộc nhà trường cần khảo sát, 
tổng hợp nhu cầu, khả năng thực nghiệm, 
cung ứng dịch vụ và đề xuất xây dựng kế 
hoạch, lộ trình thực hiện phù hợp” - Tiến 
sĩ Lê Trí Khải cho biết thêm.

Để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thực 
nghiệm và cung ứng dịch vụ, nhà trường 
cũng đề nghị UBND tỉnh đầu tư xây dựng 
phòng khám đa khoa thuộc khoa Y, đề 
nghị các bộ ngành Trung ương sớm phê 
duyệt đề án đào tạo nghề cho vùng tam 
giác phát triển Campuchia - Lào - Việt 
Nam...

Phát huy hiệu quả hoạt động thực 
nghiệm, cung ứng dịch vụ góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo, mở rộng gắn kết 
giữa nhà trường và xã hội, đó cũng là cơ 
sở để Trường CĐCĐ Kon Tum tăng cường 
hợp tác đào tạo và liên thông đào tạo lên 
bậc đại học trong thời gian tới đối với các 
ngành đã đăng ký (trồng trọt, kỹ thuật sửa 
chữa, lắp ráp máy tính, chế tạo cơ khí, 
công nghệ kỹ thuật điện - điện tử).

Nguồn:baokontum.com.vn

Lương, Tổ trưởng Tổ hợp tác Sản xuất rau củ quả 
an toàn xã Sa Nghĩa chia sẻ.

Với sự hỗ trợ của Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh Kon Tum, tổ hợp 
tác đã chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất rau theo 
chương trình VietGAP. Trên tổng diện tích 3,5 ha, 
Tổ hợp tác đã được hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà 
lưới, giống, phân bón, kệ trưng bày, nhãn mác, 
tem truy xuất nguồn gốc, dụng cụ nhà sơ chế và 
cấp Giấy chứng nhận VietGAP.

Hiện nay, hơn 10 loại rau, củ, quả đã được 5 
hộ gia đình phân chia nhau trồng theo quy trình kỹ 
thuật đã được tập huấn. Sản phẩm rau VietGAP 
đưa ra thị trường có giá bán cao hơn rau sản xuất 
theo phương pháp truyền thống 1,5 lần. Chị Vi 
Thị Hồng Cam, khách hàng thôn Hoà Bình, xã Sa 
Nghĩa nói: “Rau chuẩn VietGAP có giá cao hơn 
nhưng bữa nay mình vì sức khoẻ cho nên chọn 
mua những sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khoẻ 
chứ giá cả cao hơn tý cũng không có vấn đề gì”.

Anh Đặng Quốc Oai, chuyên viên Chi cục 
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tỉnh 
Kon Tum cho biết: “Hiệu quả ban đầu của tổ hợp 
tác là bà con đã liên kết với nhau và nắm bắt được 
tiêu chuẩn kỹ thuật của quá trình sản xuất rau 
VietGAP, sản xuất rau an toàn và ý thức của mỗi 
thành viên trong tổ hợp tác được nâng cao, sản 
phẩm được đón chào rất tốt trên thị trường. Đơn 
vị có phối hợp với UBND huyện và Phòng Nông 
nghiệp huyện Sa Thầy tổ chức hội nghị kết nối để 
đưa sản phẩm vào bếp ăn tập thể trường học và 
cung ứng cho nhân dân trên địa bàn”.

Sản xuất nông sản theo hướng an toàn, chuẩn 
quy trình kỹ thuật là xu hướng tất yếu của ngành 
nông nghiệp. Bởi, sản phẩm an toàn mang đến lợi 
ích cho người sản xuất, người tiêu dùng và kể cả 
môi trường sống. Hi vọng, Tổ hợp tác Sản xuất rau 
củ quả an toàn xã Sa Nghĩa sẽ tạo tiền đề cho việc 
hình thành vùng sản xuất rau an toàn đạt chuẩn 
VietGAP trên địa bàn huyện Sa Thầy trong thời 
gian tới.

Ngọc Huyền

RAU AN TOAØN... (Tiếp theo trang 12)
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Khoảng 8 năm trở lại đây, cây thanh long 
bắt đầu phát triển trên địa bàn thành phố 

Kon Tum và nhanh chóng khẳng định vị thế 
là một trong những cây kinh tế chủ lực tại địa 
phương. Nhờ trồng thanh long nhiều hộ dân 
đã vượt lên làm giàu trên chính mảnh đất quê 
hương.

Gia đình bà Nguyễn Thị Mai Lan, ở đường 
Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum là một 
trong những gia đình đầu tiên phát triển mô 
hình trồng Thanh Long trên địa bàn và hiện 
đang gặt hái thành công. Nhờ sản xuất an toàn, 
chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, vườn 
thanh long của gia đình bà Lan có thể cho thu 
hoạch quanh năm, chất lượng quả vượt trội.

Bà Lan cho biết, nhận thấy cây thanh long 
có năng suất và hiệu quả kinh tế cao, năm 

2012, gia đình bà đã mạnh dạn chuyển đổi 
gần 1,3ha đất vườn và đất trồng rau sang trồng 
hơn 1.500 gốc thanh long ruột trắng và ruột 
đỏ. Qua tìm hiểu thực tế, học hỏi kinh nghiệm, 
bà bắt tay xây dựng mô hình trồng thanh long. 
Gia đình bà đã chuẩn bị rất kỹ từ khâu làm 
đất, chuẩn bị trụ bê tông, lựa chọn cây giống 
để trồng. Tổng kinh phí ban đầu thực hiện mô 
hình gần 1 tỷ đồng.

Để đảm bảo cho việc trồng thanh long 
mang lại hiệu quả, sau khi thực hiện mô hình, 
gia đình bà Lan chú trọng việc chăm sóc, 
phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng, 
đồng thời ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
mới, áp dụng hệ thống tưới phun mưa, đặc biệt 
là kỹ thuật thắp đèn cho thanh long ra hoa trái 
vụ. Với kinh nghiệm tích lũy sau hơn 8 năm 
trồng thanh long mô hình của gia đình bà luôn 

đạt hiệu quả kinh tế cao, mỗi 
năm cho thu nhập hơn 1,2 tỷ 
đồng.

Theo bà Lan, trồng thanh 
long cần chú trọng phòng trừ 
rệp sáp, nếu bị rệp  sáp cây rất 
dễ bị thối quả và có thể gây 
chết cả cây. Để phòng trừ cần 
vệ sinh vườn cây sạch sẽ sau 
khi thu hoạch hết quả thanh 
long, mỗi năm thực hiện một 
lần.

Quy trình sản xuất an 
toàn cũng đòi hỏi các hộ 
trồng thanh long hạn chế 

Vườn thanh long của gia đình bà Lan

Ứng dụng khoa học kỹ thuật 
vào trồng thanh long

Việc chủ động ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là kỹ thuật 
thắp đèn để kích thích cây ra quả trái vụ, đang giúp các nhà vườn trồng thanh long trên 
địa bàn thành phố Kon Tum gặt hái thành công, mang lại lợi ích kép về kinh tế.

(Xem tiếp trang 17)
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Năm 2015, nắm bắt được tiềm năng lợi 
thế về đất đai, khí hậu và xu hướng của 

thị trường, các thành viên HTX đã thống nhất 
trồng các loại cây ăn quả. Để tránh tình trạng 
sử dụng thuốc hóa học ảnh hưởng đến môi 
trường, người sản xuất và người tiêu dùng, 
HTX Đoàn Kết đặt ra mục tiêu là trồng cây 
ăn quả theo hướng hữu cơ, bởi đó là hướng đi 
bền vững và phù hợp với nhu cầu của người 
tiêu dùng hiện nay.

Trong phát triển sản xuất HTX luôn chủ 
động nâng cao nhận thức của các thành viên 
về kinh tế HTX, nâng cao ý thức về bảo vệ 

môi trường thông qua các quy định trong sử 
dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đồng 
thời HTX tổ chức cho các thành viên đi thăm 
quan, học hỏi kinh nghiệm trồng cây ăn quả 
ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh sau đó thống 
nhất thực hiện đúng quy trình canh tác theo 
hướng hữu cơ.

Để đa dạng các sản phẩm cho người tiêu 
dùng, HTX Đoàn Kết đã thống nhất và định 
hướng để mỗi thành viên lựa chọn và phát 
triển riêng từng loại cây ăn quả. Đối với anh 
Nguyễn Đình Văn, thành viên HTX Đoàn Kết 
đã lựa chọn trồng cây sầu riêng, với diện tích 

10 ha, anh đầu tư hơn 
2 tỷ đồng để trồng 2 
giống sầu riêng đó là 
giống Musang Kinh 
và Monthong, toàn 
bộ quy trình sản xuất 
đều theo hướng hữu 
cơ, mặc dù chi phí 
đầu tư cao hơn so với 
trồng thông thường 
nhưng đối với anh 
đó là hướng đi bền 
vững và sẽ mang lại 
thu nhập cao hơn khi 
vườn cây cho thu 
hoạch.

 Anh Nguyễn 
Đình Văn, HTX 
Đoàn Kết, xã Mo 
Rai, huyện Sa Thầy 

Bưởi da xanh của HTX Đoàn Kết được chứng nhận sản phẩm OCOP 
3 sao cấp tỉnh

    Hợp tác xã Đoàn Kết 

đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ
Với phương châm đưa ra thị trường các sản phẩm sạch, chất lượng và an toàn cho 

người tiêu dùng, Hợp tác xã (HTX) Đoàn Kết ở xã Mo Rai, huyện Sa Thầy đã đầu tư trồng 
các loại cây ăn quả theo hướng hữu cơ. Hiện nay 4 sản phẩm của HTX đã được chứng 
nhận sản phẩm 3 sao cấp tỉnh.
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cho biết: “Cây sầu riêng trồng đến nay được 
hơn 2 năm, thấy mức độ phát triển rất tốt, phù 
hợp với khí hậu ở vùng đất Mo Rai này”.

Ngoài sầu riêng, hiện các thành viên khác 
của HTX Đoàn Kết tập trung đầu tư trồng 
bưởi da xanh, cam xoàn, quýt đường, ổi Đài 
Loan, dưa lê, dưa lưới, tất cả đều thống nhất 
thực hiện theo quy trình hữu cơ, sử dụng phân 
bón vi sinh, không sử dụng phân hóa học.

Sau nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm, 
đến nay HTX Đoàn Kết đã có gần 20 ha cây 
ăn quả, quy trình sản xuất của HTX được thực 
hiện một cách khoa học, chặt chẽ từ khâu chọn 
giống, trồng và chăm sóc, không dùng thuốc 
bảo vệ thực vật. Hệ thống nước tưới được đầu 
tư bài bản, phun tưới tự động. Thảm thực vật 
được duy trì để giữ độ ẩm cho cây và góp phần 
cải tạo đất. Riêng quy trình phòng chống dịch 
bệnh cho vườn vây được thực hiện nghiêm 
ngặt theo hướng an toàn.

Anh Nguyên Xuân Trường, thành viên 
HTX Đoàn Kết, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy 
chia sẻ: “Khi có hiện tượng con trùng chích 
hút thì chủ yếu là dùng bẫy đèn vào buổi tối để 
thu hút côn trùng, không sử dụng các chất hóa 
học. Sắp tới HTX sẽ triển khai xử lý nấm bệnh 
bằng cách dùng các vi sinh chủng nấm xanh, 
nấm 3 màu để xử lý dịch bệnh ở vườn cây”.

Với diện tích gần 20 ha, hiện HTX đã 
có các sản phẩm thu hoạch gồm, cam xoàn, 
quýt đường, ổi Đài Loan, dưa lê, dưa lưới. 
Sản phẩm của HTX có truy xuất nguồn gốc 
rõ ràng, đảm bảo an toàn nên tiêu thụ tốt, hiện 
chỉ đủ cung ứng cho thị trường trong tỉnh và 
một vài địa phương lân cận.

Năm 2020 có 4 sản phẩm là cam xoàn, bưởi 
da xanh, quýt đường, ổi Đài Loan của HTX đã 
được chứng nhận sản phẩm CCOP đạt 3 sao 
cấp tỉnh. Đây là động lực để các thành viên 
tiếp tục đầu tư và theo đuổi mục tiêu sản xuất 
an toàn, phục vụ người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Xuân - Giám đốc HTX 

Đoàn Kết, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy nhấn 
mạnh: “Khi đã có chứng nhận OCOP thì các 
thành viên yên tâm hơn về đầu ra, người tiêu 
dùng sẽ tìm để sử dụng. Tiến tới HTX sẽ liên 
kết và mở rộng các cây trồng khác”.

Từ khi tham gia mô hình sản xuất của 
HTX Đoàn Kết các thành viên dần thay đổi 
tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tự phát sang sản xuất 
quy mô lớn, cho ra sản phẩm sạch, đáp ứng 
nhu cầu người tiêu dùng. Với những bước đi 
thận trọng và chắc chắn, hiện Hợp tác xã Đoàn 
Kết đã đầu tư máy móc để thử nghiệm chế 
biến các sản phẩm sau thu hoạch như nước 
cam xoàn và các sản phẩm khác nhằm nâng 
cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho các 
thành viên trong HTX.

Ngọc Chí

tối đa dùng các loại phân bón hóa học, thuốc 
trừ sâu độc hại… qua đó giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người sản 
xuất.

Nhờ chăm sóc theo quy trình hữu cơ, nên 
quả thanh long của gia đình bà Lan tạo được 
chỗ đứng trên thị trường, được nhiều thương 
lái tìm đến thu mua với giá ổn định từ 20.000 
đến 25.000 đồng/1kg. Vài năm trở lại đây, 
thanh long ruột đỏ và ruột trắng đã góp phần 
nâng cao thu nhập cho hộ gia đình bà Lan và 
các hộ dân khác trên địa bàn thành phố Kon 
Tum.

Có thể nhận thấy, mô hình trồng cây thanh 
long của gia đình bà Nguyên Thị Mai Lan ở 
đường Phan Chu Trinh thành phố Kon Tum đã 
từng bước khẳng định giá trị kinh tế của cây 
trồng này đem lại, giúp bà con nông dân nâng 
cao thu nhập, góp phần vào mục tiêu giảm 
nghèo bền vững tại địa phương.

Quang Mẫn

Ứng dụng...
(Tiếp theo trang 15)
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Về huyện Đăk Hà, nói đến sản 
xuất dược liệu quý thì không ai 

không biết đến sản phẩm “Nấm linh 
chi sấy khô” của Hợp tác xã Cựu quân 
nhân Đăk Hring.

Hợp tác xã (HTX) Cựu quân nhân 
Đăk Hring được thành lập đầu năm 
2013, hoạt động theo mô hình Hợp tác 
xã kiểu mới, tập trung trồng các loại 
nấm thương phẩm như nấm mèo, nấm 
sò và nấm dược liệu. Ngày đó, mặc 
dù được đánh giá là một trong những 
mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu 
trên địa bàn tỉnh. Thế nhưng không 
lâu sau đó, HTX phải đứng trước cảnh 
“chẳng thành”. 

Anh Lê Ngọc Khanh - Chủ nhiệm 
HTX kể, lúc đó quy mô sản xuất thì nhỏ, việc 
liên kết các hộ tham gia sản xuất thì khó… Rồi 
thị trường tiêu thụ lại càng khó hơn. Mặt khác 
HTX chưa tiếp cận được công nghệ sản xuất, nên 
sản phẩm làm ra thu không đủ bù chi. 

Thế rồi “cái chí, cái chất” của người lính đã 
thôi thúc anh đi tìm lời giải. Gần một năm 
sau đó, Hợp tác xã đã mạnh dạn liên hệ với 
Trung tâm dạy nghề Krông Ana (Đắk Lắk) và 
Học viện nông nghiệp Việt Nam để học hỏi 

kinh nghiệm và tìm hiểu về quy trình trồng 
nấm. Quá trình vừa học vừa thử nghiệm, cuối 
cùng Hợp tác xã cũng đã thành công và cho 
ra mắt thị trường sản phẩm “Nấm Linh Chi 
Sấy Khô”, giúp bảo quản được lâu hơn mà 
vẫn giữ được chất lượng tốt nhất đến tay người 
tiêu dùng.

Đến nay, sau gần 8 năm tổ chức sản xuất, 
HTX Cựu quân nhân Đăk Hring đã phát triển 
quy mô sản xuất từ 1.000 m2 lên trên 6.500 m2 để 

Nấm linh chi 

và câu chuyện làm nên “OCOP” 
ở huyện Đăk Hà

“Cách đây 4000 năm, sách thần nông bản thảo của Trung Quốc đã viết về nấm Linh 
Chi là một loại thực vật quý hiếm sống ở những vùng cao trên đỉnh núi, vách đá”. Ngày 
nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, nấm linh chi được nhân giống, sản xuất và 
đảm bảo được chất lượng của nó. Việc mà Hợp tác xã Cựu quân nhân Đăk Hring (Đăk 
Hà) ra đời, sản xuất và chế biến nấm linh chi đang ngày càng đáp ứng tốt hơn về thị hiếu 
và nhu cầu chăm lo cho sức khỏe của người tiêu dùng.

Anh Lê Ngọc Khanh (đứng đầu tiên bên trái qua)  
giới thiệu quy trình trình sản xuất nấm linh chi

(Xem tiếp trang 22)
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 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) và Cuộc 
thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng 

(Cuộc thi) nhằm đẩy mạnh phong trào toàn 
dân tham gia vào lĩnh vực khoa học và công 
nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 
sáng chế, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả 
các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống; khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy 
sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo 
sân chơi khoa học bổ ích cho học sinh, sinh 
viên, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện 
kỹ năng, xây dựng ước mơ để trở thành nhà 
sáng chế trong tương lai, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.

Năm 2021 diễn ra Hội thi lần thứ 9 và 

Cuộc thi lần thứ 
13. Đối với Hội 
thi, mọi tổ chức, 
tập thể, cá nhân 
trong và ngoài 
tỉnh có các giải 
pháp kỹ thuật 
được tạo ra là kết 
quả hoạt động 
sáng tạo, sáng 
kiến cải tiến và 
ứng dụng khoa 
học và công nghệ 
trong hoạt động 
kinh tế - xã hội 
được áp dụng tại 
tỉnh Kon Tum và 
đã mang lại hiệu 
quả cao về kinh 

tế - xã hội đều có quyền tham gia Hội thi.
Các giải pháp dự thi đăng ký theo 7 lĩnh 

vực bao gồm: Công nghệ thông tin, điện tử, 
viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, 
giao thông; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; 
Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi 
trường; Y dược; Giáo dục, đào tạo; Các lĩnh 
vực khác (cải cách hành chính, phát triển nông 
thôn,…).

Trong đó, các giải pháp dự thi phải đảm 
bảo tính mới và sáng tạo, chưa đoạt giải Hội 
thi Sáng tạo tỉnh Kon Tum, Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật toàn quốc hoặc Giải thưởng VIFOTEC 
những năm trước đây; giải pháp có sử dụng 

Liên hiệp hội tuyên truyền về Hội thi và Cuộc thi năm 2021 
tại huyện Ngọc Hồi
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một phần đề tài, giải pháp của người khác đã 
được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào 
hiện có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở 
Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi thì phải 
chứng tỏ được cải tiến sáng tạo và tính hiệu 
quả cao hơn của giải pháp dự thi; Khả năng áp 
dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam. 
Cần lưu ý giải pháp dự thi đã dược áp dụng 
hoặc đã thử nghiệm, sản xuất thử và chứng 
minh khả năng áp dụng có hiệu quả trong tỉnh 
(hoặc rộng hơn trong toàn quốc); giải pháp 
mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với 
giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không 
gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã 
hội.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất 
trị giá 40 triệu đồng; 01 giải Nhì, trị giá 32 
triệu đồng; 02 giải Ba, mỗi giải trị giá 24 triệu 
đồng; 03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 8 
triệu đồng.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những giải pháp 
đạt giải xuất sắc cấp tỉnh gửi tham gia Hội thi 
Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Đến hết ngày 
30/6/2021.

Về Cuộc thi lần thứ 13, dành cho tất cả các 
em Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng trong tỉnh 
từ 6 đến 19 tuổi đều có quyền đăng ký tham 
gia Cuộc thi. Khuyến khích các em là người 
dân tộc thiểu số, các em khuyết tật tham gia.

Các mô hình/sản phẩm tham dự Cuộc thi 
thuộc 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; 
Phần mềm tin học; Đồ chơi trẻ em và đồ dùng 
phục vụ giải trí; Các dụng cụ sinh hoạt gia 
đình; Bảo vệ môi trường và phát triển kinh 
tế. 

Trong đó yêu cầu: Các mô hình/sản phẩm 
dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo; được 
thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi; 
mô hình/sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, 
nguyên liệu không ảnh hưởng đến môi trường 

(khuyến khích sử dụng vật liệu sẵn có), là các 
mô hình thông minh, hữu ích, dụng cụ đa năng, 
các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động 
hoá, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển, 
đồng thời bắt buộc phải có một bản thuyết 
minh, hình ảnh kèm theo. Bản thuyết minh 
phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, 
vật liệu chế tạo, cách sử dụng vận hành, tính 
mới, tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế, khả năng 
áp dụng.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Đặc biệt 
trị giá 16 triệu đồng; 01 giải Nhất trị giá 12 
triệu đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 8 triệu 
đồng; 03 giải Ba, mõi giải trị giá 6 triệu đồng 
và 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 4 
triệu đồng.

Ban Tổ chức sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân 
tỉnh tặng Bằng khen và phần thưởng cho các 
tác giả đạt giải Nhất, Nhì và đơn vị, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên 
truyền, phổ biến và tham gia tổ chức Cuộc thi. 
Xét chọn những mô hình, sản phẩm xuất sắc 
gửi tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu 
niên - Nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 
2021.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 15 
tháng 6 năm 2021. Địa chỉ nhận hồ sơ Hội thi 
và Cuộc thi: Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh Kon Tum, số 413 U Rê, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Để Hội thi lần thứ 9 và Cuộc thi lần thứ 13 
đạt kết quả cao, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 
phương, các trường học trong tỉnh quan tâm 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội thi, 
Cuộc thi; tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho 
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
và nhân dân, các em học sinh và thanh thiếu 
niên trên địa bàn tỉnh biết tham gia.

Ban Biên tập
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Chứng kiến cảnh rác thải nổi lềnh bềnh trên 
mặt hồ, công nhân vệ sinh phải lội xuống 

hoặc dùng vợt để vớt rác rất cực khổ, hai em 
đã nảy ra ý tưởng thiết kế “Robot dọn rác trên 
mặt nước” để thuận tiện hơn trong việc dọn rác 
trên mặt hồ.

Với các kiến thức được học trên lớp, tìm 
tòi trên internet và sự hướng dẫn nhiệt tình của 
giáo viên chủ nhiệm, hai em đã đưa ra bản thiết 
kế mô hình, sau đó tìm các vật liệu phù hợp rồi 
tiến hành lắp ghép.

Nguyễn Hoàng Sang cho biết: Vì đây là 
robot hoạt động trên mặt nước, nên cần thiết kế 
cẩn thận, để khi đi vào hoạt động, động cơ robot 
không bị tiếp xúc với nước và độ thăng bằng 
của robot phải chính xác tuyệt đối để không bị 
nghiêng trong quá trình di chuyển.

Robot hoạt động nhờ nguồn 
điện từ tấm pin năng lượng mặt 
trời (dài 35cm, rộng 25cm, công 
suất 35W), 1 pin dự phòng 12v, 
bình tích điện 12v, được tận dụng 
từ các vật liệu của đồ chơi cũ 
như động cơ điều khiển của ô tô, 
máy bay và các vật liệu khác như 
dây điện, mạch dẫn, mạch điều 
khiển, trục quay, xốp, ốc vít, dây 
thép…

Khung robot được làm bằng 
các sợi dây thép tạo thành hình 
con thuyền dài 98cm, rộng 
26cm; hai bên thân gắn hai cánh 
dài 30cm, được trang bị túi lưới, 

miệng túi hướng về phía trước, có chức năng 
dọn rác; giữa thân robot được thiết kế 1 khung 
hình hộp chữ nhật để làm giá đỡ tấm pin năng 
lượng mặt trời; phần đáy được gắn các mảnh 
xốp vào khung, dán keo nến kĩ càng để nước 
không lọt vào khoang thuyền.

Thiết bị hoạt động như con thuyền nổi trên 
mặt nước với hai động cơ riêng, một động cơ 
gắn với trục và bánh lái, động cơ còn lại gắn 
với trục và chân vịt. Cả hai động cơ được đặt 
trong khoang robot, trong khoang có gắn thêm 
hệ thống bơm nước làm mát động cơ. Những 
lúc không có nắng, robot sẽ hoạt động bằng 
bình tích điện hoặc pin dự phòng được đặt 
trong khoang. Ngoài ra robot còn được lắp đèn 
chiếu sáng để hoạt động vào ban đêm.

Khi robot hoạt động, trục đóng vai trò truyền 

Sáng chế góp phần bảo vệ môi trường
của 2 học sinh lớp 9

Đó là sản phẩm “Robot dọn rác trên mặt nước” của hai em Nguyễn Minh Nhật và em 
Nguyễn Hoàng Sang - học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn 
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Em Hoàng Sang đang đứng và em Minh Nhật  
đang lắp ráp robot
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lực từ động cơ đến chân vịt và bánh lái. 
Khi muốn robot tiến lùi linh hoạt thì điểu 
khiển chân vịt. Còn điều khiển sang trái, 
phải thì sử dụng bánh lái. Trong quá trình 
di chuyển, túi lưới hai bên cánh robot sẽ 
có nhiệm vụ thu gom rác trên mặt nước, 
di chuyển theo sự quan sát của người điều 
khiển. Khi rác đầy túi, người điều khiển 
đưa robot vào bờ và thu dọn rác trong túi 
lưới.

“Phải mất hơn 2 tuần để chúng em 
hoàn thiện bản thiết kế, vì đây là robot 
hoạt động nhờ pin năng lượng mặt trời 
được gắn trực tiếp với robot và hoạt động 
dưới nước nên phải hết sức cẩn thận, mọi 
bộ phận phải được đo đạc một cách chính 
xác nhất. Lúc thử nghiệm cũng gặp không 
ít khó khăn, nhưng các em cùng động viên 
nhau để vượt qua” - em Nguyễn Minh 
Nhật chia sẻ.

Nhờ sự hướng dẫn tận tình của giáo 
viên chủ nhiệm, động viên của phụ huynh, 
niềm đam mê và quyết tâm, sau hơn 2 
tháng, Nguyễn Minh Nhật và Nguyễn 
Hoàng Sang đã hoàn thành được sáng 
kiến “Robot dọn rác trên mặt nước” với 
chi phí 900.000 đồng.

Cô Nguyễn Thị Nhung - Giáo viên 
chủ nhiệm lớp 9C, Trường THCS Nguyễn 
Thị Minh Khai đánh giá: “Hai em Nhật 
và Sang không chỉ chăm chỉ trong học tập 
mà còn đam mê sáng tạo. Ngoài giờ học, 
hai em lại tranh thủ đem robot ra bờ hồ 
ngồi lắp ráp rồi chạy thử nghiệm. Có mấy 
lần tôi xuống xem, hướng dẫn hai em làm, 
robot đang chạy thì gặp sự cố đứng giữa 
mặt hồ, trời thì lạnh mà các em vẫn lội 
xuống để đưa robot lên rồi kiểm tra. Khi 
biết tin sản phẩm của các em đạt giải Nhì 
tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho 
học sinh trung học, năm học 2019-2020 
của tỉnh Kon Tum, tôi rất vui và thấy rất 
xứng đáng với công sức của hai em.

QM

trồng các loại nấm và thu hút 20 hộ gia đình hội viên 
tham gia sản xuất bình quân đạt 40 tấn nấm ăn; 2 tấn 
linh chi sấy khô (nguyên đai và thái lát) mỗi năm. Với 
tổng doanh số bán ra từ 2 đến 3 tỷ đồng, mang về lợi 
nhuận cho HTX, góp phần giải quyết việc làm cho 8 
lao động thường xuyên và 12 lao động theo thời vụ tại 
địa phương, với mức thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng/ 
người/ tháng.

Hiện nay, nấm linh chi sấy khô cũng đã được công 
nhận về chất lượng sản phẩm, nhãn mác và bao bì 
theo qui định; năm 2018 là sản phẩm nông nghiệp đầu 
tiên của xã Đăk Hring được công nhận “sản phẩm đặc 
trưng” của địa phương. 

Để thoát ra cái “ao làng”, năm 2020 HTX cựu 
quân nhân đã mạnh dạn đưa sản phẩm của mình đi dự 
thi OCOP, kết quả là được Hội đồng thẩm định huyện 
Đăk Hà chấm điểm đạt sản phẩm 4 sao và đang hoàn 
thành các thủ tục dự thi cấp tỉnh. Đây cũng là điều 
kiện để HTX tiếp tục được hỗ trợ cải tiến quy trình sản 
xuất, xây dựng chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì 
sản phẩm; tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại, hỗ 
trợ tín dụng mở rộng quy mô sản xuất theo điều kiện 
mà Chương trình OCOP đã đề ra - Anh Khanh không 
giấu nổi niềm vui nói về những kỳ vọng này.

Với suy nghĩ “đi trước đón đầu” HTX đang mở 
rộng thị trường tiêu thụ nấm trong nước mà đang hoàn 
thành các bước liên kết để đưa sản phẩm linh chi sấy 
khô sang thị trường nước bạn Lào - Một lợi thế về địa 
lý, thông thương trong xuất khẩu sản phẩm.

Với mục tiêu sản xuất, cung ứng sản phẩm chất 
lượng để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và sản 
xuất, chế biến phải gắn với bảo vệ môi trường; tận 
dụng nguồn nguyên liệu, nhân lực, vật lực sẵn có ở địa 
phương để phát triển HTX, góp phần giải quyết việc 
làm, tăng thêm thu nhập cho người lao động.

Mục tiêu đã đề ra và với những dự định mới, tin 
rằng Hợp tác xã Cựu quân nhân Đăk Hring, huyện 
Đăk Hà luôn vững bước trên con đường phát triển. 
Để những câu chuyện về người nông dân Đăk Hà đã 
và đang làm nên thành công của chương trình OCOP 
(Chương trình mỗi xã một sản phẩm) sẽ được kể 
tiếp…

Thế Quỳnh

Nấm linh chi... (Tiếp theo trang 18)
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Mở đầu
Môi trường chính là những gì xung quanh 

chúng ta, cho chúng ta không gian sống, 
tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, hiện nay 
môi trường trên thế giới nói chung và Việt 
Nam, tỉnh Kon Tum nói riêng bị ô nhiễm rất 
nghiêm trọng. Việt Nam là nước nằm trong 
top 10 quốc gia ô nhiễm môi trường biển 
và top 11 ô nhiễm không khí, hiện đứng thứ 
4 trên thế giới về khối lượng rác thải nhựa 
với mỗi năm có khoảng 730.000 tấn rác thải 
nhựa ra biển. Biểu hiện rõ nhất về ô nhiễm 
không khí hiện nay là ở hai thành phố lớn 
(Hà Nội và Hồ Chí Minh) và ô nhiễm môi 
trường biển ở tất cả các vùng biển của Việt 
Nam đã ảnh hướng rất lớn đến động thực vật 
ở biển, sức khỏe, sinh hoạt của nhân dân, 
nhất là học sinh - thế hệ tương lai của đất 
nước. Theo các nhà khoa học, rác thải nhựa 
phải mất tới 400 năm mới tự phân hủy hết 
nên đã đe dọa nghiêm trọng môi trường sống 
của sinh vật biển như cá heo, hải cẩu, rùa... 
mỗi năm có khoảng 1,5 triệu động vật trên 
biển chết vì ngộ độc do ăn phải rác nhựa.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ô 
nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm 
chất thải nhựa nói riêng, trong đó nguyên 
nhân cơ bản là do nhận thức và hành động 
của con người về môi trường và bảo vệ môi 
trường còn rất hạn chế.

Ngày 31 tháng 8 năm 2016 Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các 

Bộ, ngành, các cấp, các đoàn thể, mỗi doanh 
nghiệp, gia đình, người dân cùng chung tay, 
góp sức bảo vệ môi trường từ những hành 
động nhỏ nhất, nỗ lực xây dựng đất nước 
Việt Nam xanh - sạch - đẹp, thân thiện trong 
con mắt bạn bè thế giới.

Đặc biệt, kỉ niệm ngày môi trường thế 
giới (5/6/2018) tổ chức Môi trường Thế 
giới đã kêu gọi cả thế giới chung tay bảo 
vệ môi trường với chủ đề “Giải quyết Chất 
thải nhựa và Nilon”. Đây là vấn đề lớn, rất 
phức tạp đối với Việt Nam nói chung và tỉnh 
Kon Tum nói riêng hiện nay, vì là một trong 
những nước đứng đầu trên thế giới đang thải 
ra môi trường rất nhiều chất thải nhựa và túi 
nilon.

Là học sinh lớp 9, em nhận thức được 
rằng, chúng em phải chung tay bảo vệ môi 
trường bằng những hành động dù rất nhỏ. 
Chúng em phải tìm hiểu, nghiên cứu thực 
hiện những hoạt động cụ thể để góp phần nhỏ 
giữ cho môi trường trong lành, cảnh quan 
xanh, sạch đẹp. Với ý nghĩa đó và qua quan 
sát thực tiễn cuộc sống em nhận thấy, cần 
phải làm một việc để góp phần hạn chế được 
chất thải nhựa mà người dân Kon Tum nói 
chung và HS tỉnh Kon Tum nói riêng hàng 
ngày đang thải ra môi trường rất nhiều. 

Do vậy, để góp phần nhỏ, chung tay bảo 
vệ môi trường, em đã thực hiện ý tưởng dự 
án “Tái chế chất thải nhựa thành chậu 
trồng cây, hoa trên cạn và dưới nước” với 
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mục đích: tận dụng 
các canh, thẩu, chai,… 
nhựa phế thải để thiết 
kế thành các chậu, 
tấm bè trồng cây, hoa 
trên cạn và thả trên 
mặt nước ở sông, hồ, 
đập để góp phần bảo 
vệ môi trường và tạo 
cảnh quan du lịch 
xanh, sạch, đẹp.

Phương pháp 
nghiên cứu, thiết kế, 
gia công

- Nghiên cứu tài 
liệu: Đọc các tài liệu 
liên quan đến bảo vệ 
môi trường, nhất là 
các biện pháp bảo vệ 
môi trường phù hợp 
với đối tượng học sinh 
chúng em và xem kĩ 
các video trên Internet về thiết kế các vật 
liệu nhựa để trồng rau, hoa.

- Nghiên cứu thực tiễn: Tìm hiểu các 
đồ dùng sử dụng bằng nhựa mà thải ra môi 
trường có thể tái sử dụng để thiết kế thành 
chậu, bè trồng cây, hoa là: các loại chai 
nhựa đựng: nước uống, nước mắm, dầu ăn, 
nước xà phòng, nước rửa chén nhựa, nước 
thuốc,…; thẩu nhựa; li uống nước, chén, bát, 
ca bằng nhựa; ống nhựa; thùng, lon đựng 
sơn bằng nhựa; canh nhựa; lon đựng thuốc, 
vỏ bóng đèn bằng nhựa, ... 

+ Xác định nguồn chất thải nhựa: thu 
lượm từ các nơi bỏ rác thải của các hộ dân 
ở khu dân cư; từ các gia đình; nơi mua phế 
liệu; thùng rác ở các trường học, quán ăn, 
quán nước, công viên, ...

Phương pháp thiết kế:
+ Thiết kế các loại chậu trồng cây, hoa 

trên cạn: thiết kế các chậu nhựa từ những 
chất thải nhựa nhỏ như các loại chai, lon 
nhựa thành những con vật, những quả, hình 
của những đồ vật mà mình yêu thích. 

+ Thiết kế bè bằng nhựa để trồng cây, hoa 
trên mặt nước (sông, hồ, ao,…): Thiết kế các 
chậu bằng các chất thải nhựa lớn như canh, 
thùng, thẩu nhựa,... và ghép vào những tấm 
xốp (phế liệu) hoặc gỗ để tạo thành những 
tấm bè nổi trên mặt nước theo những hình 
yêu thích và tạo điểm nhấn phù hợp với từng 
vị trí khác nhau trên sông, hồ, ao để tạo cảnh 
đẹp đối với khách tham quan, du lịch. 

- Phương pháp gia công: 
+ Sử dụng vật liệu gia công đơn giản: 

Dùng dao, kéo, thước, keo dán nhựa, xốp; 
sơn; bút chì, bút màu, dây nhợ.

+ Cách gia công: 
+ Chọn chất thải nhựa phù hợp với kích 

Những đồ dùng bằng nhựa được tác giả thu gom gia công
thành những vật dụng có ích
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cỡ và ý tưởng thiết kế: con vật, đồ 
dùng mà mình yêu thích.

+ Dùng bút chì hay bút màu vẽ 
lên chất thải nhựa những phần được 
cắt bỏ.

+ Dùng dao, kéo cắt những phần 
được vẽ để cắt bỏ hoặc cắt các bộ 
phận của chất thải nhựa khác để dán 
vào mô hình chất thải nhựa chính.

+ Dùng keo dán các bộ phận vào 
chất thải nhựa chính để tạo nên các 
mô hình.

+ Dùng sơn hoặc bút màu sơn lên 
các mô hình để tạo thành mô hình 
chậu nhựa mà mình muốn thiết kế.

+ Chọn những loại cây, hoa phù 
hợp với sở thích, thời tiết, mùa, vị trí 
để trồng vào chậu. 

+ Chọn đất, phân phù hợp với 
từng loại cây, hoa muốn trồng cho 
vào chậu và trồng cây, hoa vào.

+ Đặt chậu ở những nơi phù hợp 
nhất để tạo nên quan cảnh đẹp.

* Riêng đối với ý tưởng trồng cây, hoa 
trong bè nhựa để trồng trên nước (sông, 
ao, hồ): Sau khi tạo thành mô hình chậu 
nhựa theo thiết kế, dùng các tấm xốp phế 
thải khoắc thành những hình theo ý tưởng 
thiết kế, ghép các tấm xốp lại với nhau và 
ghép vào các chậu nhựa đã thiết kế để tạo 
nên những tấm bè. Sau đó cho đất, phân vào 
chậu và trồng vào chậu cây, hoa phù hợp.

Tiến hành thực hiện
Bước 1: Đọc tài liệu liên quan đến bảo 

vệ môi trường và xem kĩ các video về thiết 
kế các vật liệu nhựa để trồng cây, hoa.

Bước 2:  Thu thập chất thải nhựa. 
Chúng em sưu tầm chất thải nhựa tại 

nhà, tại các quán ăn, uống và tại nơi mua 
phế liệu.

Bước 3: Thiết kế các chậu và bè nhựa.
Sau khi chọn chất thải nhựa phù hợp với 

phương án trồng trên cạn hay dưới nước, em 
vẽ thiết kế các con vật hay đồ vật phù hợp 
với ý tưởng của mình. Sau đó dùng dao, kéo 
cắt và dùng keo dán, dùng sơn, bút màu tạo 
thành màu phù hợp với con vật hay đồ vật. 
Vẽ lên con vật hoặc đồ vật những thông điệp 
(bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc bằng 
biểu tượng) chung tay bảo vệ môi trường.

Riêng thiết kế bè nhựa cần dựa vào biểu 
tượng (là thông điệp bảo vệ môi trường) để 
tính toán trọng lượng của bè, diện tích bè, 
loại cây, hoa trồng vào các chậu và kết nối 
các chậu, các lọ, bình hoặc thùng để bè có 
thể nổi trên mặt nước và thuận lợi trong tưới 
nước, cách bảo quản.

Bước 4: Trồng cây, hoa vào chậu và bè 

Sản phẩm bè hoa với 24 lọ hoa được kết từ  
24 vỏ chai nhựa phế thải

Sáng tạo kỹ thuật
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nhựa. 
Chọn những loại cây, hoa phù hợp với sở 

thích, thời tiết, mùa, vị trí để trồng vào chậu 
và ghép thành bè (đối với phương án trồng 
dưới nước).

Bước 5: Đặt chậu cây, hoa và bè hoa ở 
vị trí thích hợp đã chọn.

Đối với việc trồng cây, hoa trên cạn: Đặt 
các chậu hoa trên bàn học, bàn khách, bàn 
ăn, quanh hồ cá ở nhà, treo trên tường,...; 
trên bàn giáo viên, góc học tập trên lớp; ở 
hành lang, xung quanh hồ nước, thư viện 
ở trường học, đặt hoặc treo ở các quán ăn, 
quán nước, cà phê, nhà sách, công viên, thư 
viện địa phương,.... 

Đối với việc trồng cây, hoa trong bè 
nhựa hiện nay có thể đặt trên các hồ nước 
trong trường học, hồ nước ở các quán cà phê 
(Sỏi đá, Indochina, Làng Việt,...) ở thành 
phố Kon Tum; các hồ, ao là điểm câu cá; hồ 
Thủy Tạ ở thành phố Kon Tum, Hồ Đăk Ke 
ở khu du lịch sinh thái Măng Đen; trên các 
đập thủy điện ở tỉnh Kon Tum,... để tạo cảnh 
quan du lịch đẹp, thu hút du khách và góp 
phần bảo vệ môi trường. 

Và trong tương lai gần (năm 2021-2025), 
các bè cây, hoa này hy vọng sẽ được thả trên 
dòng sông ĐăkBla thơ mộng, khi dòng sông 
này được ngăn và dâng nước bởi đập tràn 
dưới cầu bắc qua sông giữa Xã Vinh Quang 
và Phường Nguyễn Trãi.

* Đánh giá sản phẩm: Sản phẩm được 
tái chế từ chất thải nhựa, dễ gia công, dễ 
sử dụng, tiết kiệm kinh phí, an toàn, đảm 
bảo kỹ thuật, thẩm mỹ, đẹp, tạo cảnh quan 
xanh, sạch đẹp và rất thân thiện với môi 
trường. Đặc biệt, thiết kế bè trồng cây, hoa 
dưới nước là ý tưởng mới, đầy sáng tạo. Sản 
phẩm bè hoa với 24 lọ hoa được kết từ 24 vỏ 
chai nhựa phế thải tạo nên một hình trái tim 
và gắn với dòng chữ “Clean up the world - 

vì một hành tinh xanh” hy vọng sẽ gởi đến 
mọi người một thông điệp “Vì một hành 
tinh xanh hãy luôn hành động bảo vệ môi 
trường ở bất kỳ thời điểm nào trong mỗi 
ngày” 

Kết luận:  
+ Chung tay bảo vệ môi trường là trách 

nhiệm của mọi người, nhất là các bạn học 
sinh vì tương lai của chúng ta mà hãy hành 
động dù nhỏ nhất.

+ Tận dụng chất thải nhựa để tạo ra các 
chậu, bè nhựa để trồng cây, hoa cả trên cạn 
và dưới nước là việc làm đơn giản nhưng 
đầy hứng thú, đam mê và sáng tạo khoa học 
nhất là đối với học sinh. Đây là hành động 
nhỏ, nhưng góp phần nâng cao nhận thức và 
hành động bảo vệ môi trường là không nhỏ 
và đầy ý nghĩa.

+ Dự án sẽ được tiếp tục nghiên cứu 
phát triển trong thời gian đến với việc ứng 
dụng công nghệ tưới nước tự động cho cây, 
hoa, nhất là cây hoa trồng trên những tấm 
bè nhựa thả trên sông, hồ, đập góp phần tiết 
kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường bền 
vững hơn.

* Khuyến cáo:
+ Các trường học có thể đưa Dự án này 

vào tổ chức thành hoạt động ngoại khóa 
cho học sinh toàn trường, mỗi cá nhân hoặc 
nhóm học sinh làm một sản phẩm trưng bày 
ở trong lớp, ngoài sân trường, trên hồ nước 
ở sân trường hoặc ở nhà, qua đó góp phần 
nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ 
môi trường.

+ Thông điệp gởi đến các bạn học sinh: 
“Hạn chế sử dụng chất thải nhựa, tận dụng 
triệt để chất thải nhựa để làm cho môi trường 
xanh sạch đẹp hơn”.

 Nguyễn Tôn Bảo Ngọc- Lớp 9G 
 Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc -  

             Thành phố Kon Tum

Sáng tạo kỹ thuật



Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum 27

Soá 70/2021

Bắt tay vào thực hiện xây dựng xã NTM 
nâng cao, Đảng ủy, chính quyền xã 

Đăk La chỉ đạo các thôn phối hợp thực hiện 
đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm duy trì 
và nâng cao chất lượng các tiêu chí. 

Ông Nguyễn Quang Thịnh - Chủ tịch 
UBND xã cho biết: “Thời gian qua, xã tuyên 
truyền để người dân hiểu được quan điểm, 
mục tiêu, nội dung xây dựng NTM, xác 
định việc hoàn thành các tiêu chí trên chỉ là 

bước đầu, cần phải giữ vững và tiếp tục phát 
triển; xây dựng lộ trình thực hiện theo thứ 
tự ưu tiên và các công việc phải tiến hành. 
Từng bước chuyển lao động nông nghiệp 
có khả năng chuyển đổi nghề nghiệp sang 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, 
thương mại, giải quyết việc làm thường 
xuyên cho lao động trong độ tuổi; chuyển 
dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng sản 
xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao; phát 

Nông thôn mới

Xã Đăk La dồn sức xây dựng
xã nông thôn mới nâng cao

Về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2015, đến nay, xã Đăk La (Đăk Hà) vẫn 
giữ vững chuẩn 19/19 tiêu chí, có những tiêu chí còn “vượt khung” so với quy định. Xã 
đang phấn đấu, từng bước xây dựng xã NTM nâng cao.

Chợ nông thôn được xây dựng kiên cố đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân
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triển các mô hình kinh tế gắn với liên kết 
tiêu thụ sản phẩm bền vững...”. 

Trong quá trình xây dựng xã NTM nâng 
cao, xã chọn thôn 2 để xây dựng thôn dân 
cư NTM kiểu mẫu. Đây là một trong những 
điểm sáng của địa phương trong các phong 
trào và nhiều năm liền đạt danh hiệu thôn 
văn hóa. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Trần Văn 
Minh - Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng thôn 2 
cho biết: “Hiện, thôn có 82 hộ với 331 nhân 
khẩu. Thực hiện chương trình xây dựng 
NTM kiểu mẫu, bà con trong thôn đồng 
tình ủng hộ, đoàn kết, chung tay đóng góp 
sức người, sức của góp phần nâng cao đời 
sống văn hóa, tinh thần của người dân”. 

“Để góp phần xây dựng khu dân cư 
NTM kiểu mẫu, Ban quản lý thôn đã vận 
động người dân chỉnh trang cổng ngõ, giải 
phóng mặt bằng, trồng cây xanh và trồng 
200m đường hoa dọc đường liên thôn; 
quyên góp bàn ghế trang bị trong hội trường 
thôn, đồng thời chỉnh trang khu vui chơi 
giải trí cho thanh thiếu niên trong thôn” - 
ông  Trần Văn Minh cho biết thêm.

Cùng với đó, xã Đăk La đã vận động 
người dân tích cực phát triển kinh tế hộ, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
người dân. Điển hình như hộ gia đình ông 
Nguyễn Văn Đại, thôn 6 với diện tích 1ha, 
ngoài mô hình vườn ao chuồng khép kín, 
gia đình ông đã trồng xen các loại cây ăn 
quả như: mít, ổi, sầu riêng, cam, quýt hiện 
đã cho thu hoạch. Đây là nguồn thu ổn định 
để tăng thu nhập cho gia đình.

Bên cạnh đó, lãnh đạo xã Đăk La đặc 
biệt quan tâm tạo điều kiện để nhân rộng 
mô hình kinh tế hợp tác, các loại hình sản 
xuất có hiệu quả. Củng cố các tổ hợp tác, 
hợp tác xã hoạt động đạt hiệu quả và có lãi, 
khuyến khích mô hình kinh tế trang trại. 

Xã chú trọng công tác tạo việc làm, thường 
xuyên rà soát lao động thiếu việc làm, nắm 
bắt nguyện vọng để giới thiệu việc làm cho 
người lao động tại địa phương.

Ông Nguyễn Quang Thịnh - Chủ tịch 
UBND xã Đăk La khẳng định: “Do xã 
thường xuyên chú trọng, củng cố và nâng 
cao các tiêu chí của xã NTM nên đã tạo 
thuận lợi để thực hiện các nhóm tiêu chí 
của xã NTM nâng cao. Đến nay, đối chiếu 
với Quyết định số 825, ngày 8/8/2018 của 
UBND tỉnh Kon Tum thì xã có 5/10 tiêu 
chí cơ bản đạt tiêu chí NTM nâng cao, gồm 
tiêu chí số 2 về điện; tiêu chí số 4 về duy tu, 
bảo trì các công trình sau đầu tư; tiêu chí số 
5 về thu nhập; tiêu chí số 8 về giáo dục và 
tiêu chí số 9 về văn hóa”.

Để tiếp tục hoàn thành chương trình xây 
dựng xã NTM nâng cao, xã Đăk La tăng 
cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính 
quyền trong quá trình thực hiện, huy động 
cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện 
chương trình kiên trì, quyết liệt “làm đến 
đâu, chắc đến đó”, không chủ quan, nóng 
vội. 

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội đồng bộ, đặc biệt là giao 
thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa; đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đẩy 
mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo bền 
vững. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của 
người dân; huy động nhiều nguồn lực để 
xây dựng NTM nâng cao; thực hiện tốt việc 
lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, 
dự án, sự đóng góp của các tổ chức chính 
trị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Quang Mạnh

Nông thôn mới
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Để sớm xây dựng thôn 1 thành khu dân 
cư Nông thôn mới kiểu mẫu, đầu năm 

2020, xã Đăk Mar đầu tư bê tông hóa tuyến 
đường liên thôn dài gần 2km nối liền mạch 
giao thông từ thôn 1 đi thôn Kon K’Lốc. 
Phấn khởi trước sự thay đổi rõ rệt của khu 
dân cư sau khi tuyến đường hoàn thiện đưa 
vào sử dụng, Chi hội người cao tuổi thôn 1 
đã đứng ra phát động các hội viên người cao 
tuổi tham gia trồng hoa 2 bên tuyến đường.

“Trong chi hội có hơn 160 hội viên, có 
cụ đã ngoài 60, cá biệt có những cụ đã ngoài 
80, 90 tuổi vẫn hưởng ứng rất nhiệt tình. Chỉ 
trong thời gian hơn ba tháng, dưới bàn tay 
cần mẫn, tỉ mỉ trồng và chăm sóc của các cụ. 
Đã hình thành nên tuyến đường xanh, sạch, 
đẹp như hôm nay” - Ông Nguyễn Đức Biệt 
- Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn 1, xã 
Đăk Mar, huyện Đăk Hà nói.

Tại thôn 5, xã Đăk Mar, để sớm xây dựng 
thôn đạt tiêu chuẩn khu dân cư Nông thôn 
mới kiểu mẫu. Bên cạnh việc phát huy vai 
trò nêu gương, tuyên truyền, vận động con 

cháu phát triển kinh tế. Chi hội người cao 
tuổi của thôn đã đảm nhiệm và luân phiên 
cùng với các đoàn thể trong thôn chăm sóc 
cây, hoa trên tuyến đường dài hơn 1km nối 
liền từ thôn 4 đến hết thôn 5. Cùng với đó, 
thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ 
(CLB), nhóm hộ người cao tuổi để đẩy mạnh 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao. Tham gia các hoạt động giữ gìn vệ 
sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư… 
Đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền 
và hướng người dân thực hiện nếp sống tiến 
bộ.

Bà Đỗ Thị Đễnh - Chủ nhiệm CLB liên 
thế hệ thôn 5, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà 
chia sẻ: “Với tinh thần còn trẻ xông pha, về 
già mẫu mực, bên cạnh đóng góp tích cực 
trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tiêu 
chí nông thôn mới (NTM) của xã. Như trực 
tiếp tham gia giám sát quá trình làm đường 
bê thông nông thôn, hay kịp thời giúp đỡ, 
động viên các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó 
khăn ở thôn cố gắng vươn lên trong học tập. 

Người cao tuổi xã Đăk Mar
     góp sức xây dựng 

Nông thôn mới kiểu mẫu
Phát huy tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) 

xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc nêu gương 
và hưởng ứng các phong trào xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu tại địa 
phương.

Nông thôn mới
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Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, 
thể thao cũng được các cụ nhiệt tình hưởng 
ứng để rèn luyện sức khỏe và làm điểm tựa 
tinh thần cho con cháu”.

Ông Nguyễn Duy Khương - Trưởng Ban 
đại diện Hội người cao tuổi xã Đăk Mar, 
huyện Đăk Hà phấn khởi cho biết: “Hội 
người cao tuổi xã Đăk Mar có gần 700 hội 
viên thuộc 7 Chi hội cơ sở. Trong đó, có 3 
chi hội là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời 
gian qua, phong trào phát huy tuổi cao, 
gương sáng trong xây dựng NTM đã nhận 
được sự quan tâm, tham gia tích cực của tất 
cả các chi hội. Đến nay, 100% chi hội NCT 
của xã đã và đang trực tiếp xây dựng, quản 
lý các tuyến đường hoa tại các khu dân cư. 
100% hội viên NCT tham gia các hoạt động 
tự quản, giám sát đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội. Riêng đối với thôn 1 và thôn 5, 
được chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu 
mẫu. các Hội viên NCT đã đóng góp trên 
500 ngày công, hiến đất và tài sản có giá 
trị trên đất để góp phần chỉnh trang bộ mặt 
nông thôn mới”.

Qua hơn 5 năm giữ vững xã đạt chuẩn 
Nông thôn mới, diện mạo nông thôn của xã 
Đăk Mar đã có những sự khởi sắc vượt bậc. 
Thành quả này, có sự đóng góp rất lớn của 
thế hệ cây cao bóng cả - những người với 
vai trò trách nhiệm, tâm huyết của mình, 
đang trở thành điểm tựa vững chắc để cán 
bộ, nhân dân xã Đăk Mar vũng bước trên 
lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng 
cao.

Trọng Nghĩa

Người cao tuổi xã Đăk Mar chăm sóc đường hoa
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