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Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của 
Nhà nước, sự nỗ lực phấn đấu của cả 

hệ thống chính trị cũng như của các cấp, 
các ngành và toàn xã hội, đất nước ta đã đạt 
được những thành tựu quan trọng và toàn 
diện. Trong thành tựu chung đó, có đóng 
góp quan trọng của khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, khoa 
học công nghệ và đổi mới sáng tạo 
(KHCN&ĐMST) đã đóng góp quan trọng, 

toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội. Cụ 
thể, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, 
năng suất lao động nâng lên rõ rệt. Năng suất 
các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào 
tăng trưởng tăng từ 33,6% giai đoạn 2011 - 
2015 lên 45,2% giai đoạn 2016 - 2020, tính 
chung 10 năm 2011 - 2020 đạt 39,0% (vượt 
mục tiêu 35%). Tỉ trọng giá trị xuất khẩu 
sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị 
hàng hoá tăng từ 19% năm 2010 lên khoảng 
50% năm 2020. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn  

Đại hội lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2020-2025 
Đảng Cộng Sản Việt 
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cầu - GII tăng 17 bậc trong giai đoạn 2016 
- 2020, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á, 
đứng đầu trong số các quốc gia ở mức thu 
nhập trung bình thấp. 

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác 
động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh 
tế - xã hội, khi nhiều nước rơi vào suy thoái, 
Việt Nam nằm trong nhóm ít các quốc gia 
duy trì tăng trưởng dương, kiểm soát tốt 
dịch bệnh, đạt nhiều kết quả ấn tượng. Với 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 
tăng 2,91%, Việt Nam thuộc nhóm nước có 
tăng trưởng cao nhất thế giới… Trong thành 
tựu chung đó, có đóng góp quan trọng của 
KHCN&ĐMST.

KHCN đóng góp trên mọi lĩnh vực
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN), nhằm thực hiện thắng lợi mục 
tiêu kép Chính phủ đề ra, Bộ đã tập trung 
triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải 
pháp được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ phân công. Thời gian qua 
Bộ đã phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa 
phương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ 
KH&CN quốc gia, các chương trình phát 
triển khoa học cơ bản, nhiệm vụ trong lĩnh 
vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học 
tự nhiên, khoa học kỹ thuật - công nghệ. 

Cụ thể về nông nghiệp, KH&CN giúp 
các ngành địa phương chọn tạo, công nhận 
chính thức 32 giống cây trồng, vật nuôi, 36 
tiến bộ kỹ thuật, trong đó 2 giống lúa được 
sản xuất quy mô lớn; nghiên cứu thành công 
việc sinh sản nhân tạo tôm mũ ni, hải sâm 
vú, trai tai tượng - là các nguồn gen thủy 
sản có giá trị kinh tế cao… Các chương 
trình, nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được 
triển khai hiệu quả, góp phần duy trì xuất 
khẩu ở mức cao so với các năm trước những 
mặt hàng nông sản chủ lực trong đại dịch 
COVID-19.

Trong công nghiệp, KH&CN đã chế tạo 
thành công nhiều thiết bị, dây chuyền sản 
xuất, chủng loại vật liệu mới phục vụ phát 
triển ngành cơ khí chế tạo, năng lượng, công 
nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp… 

Về y dược, trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19, Bộ KH&CN đã huy động các 
chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp 
triển khai các nhiệm vụ cấp bách với nhiều 
kết quả quan trọng: Việt Nam là 1 trong 3 
nước đầu tiên phân lập, nuôi cấy thành công 
vi rút; làm chủ công nghệ sản xuất bộ KIT 
phát hiện SARS-CoV-2 đạt tiêu chuẩn quốc 
tế; sản xuất vắc xin phòng COVID-19 bằng 
công nghệ protein tái tổ hợp và thuốc kháng 
thể đơn dòng điều trị đặc hiệu COVID-19, 
trong đó vắc xin Nanocovax đang thử nghiệm 
lâm sàng trên người tình nguyện; tổng hợp 
trên 1.700 công bố khoa học quốc tế về dịch 
bệnh; phát huy đề án Hệ tri thức việt số hóa 
trong truy vết người tiếp xúc; nghiên cứu 
chế tạo, thử nghiệm thành công Robot vận 
chuyển, Robot khử khuẩn sàn nhà trong khu 
cách ly… Bên cạnh đó, các nhà khoa học 
đã nghiên cứu thành công quy trình ghép 
chi thể từ người cho chết não, ghép ruột từ 
người cho sống, phẫu thuật tách cặp trẻ bị 
dính liền cơ thể.

Công tác bảo đảm an toàn bức xạ và hạt 
nhân, đã đẩy mạnh ứng dụng năng lượng 
nguyên tử vì mục đích hòa bình tập trung vào 
việc đảm bảo nguồn cung đồng vị phóng xạ, 
dược chất phóng xạ cho các cơ sở y tế; trình 
Thủ tướng Chính phủ hồ sơ nhiệm vụ lập 
Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng 
nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050.

Về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường, đã công 
bố 895 tiêu chuẩn quốc gia, tăng 127% so 
với 2019; thẩm định 148 quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật địa phương, 
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tăng 60% so với năm 2019. Cơ chế hậu kiểm 
đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí 820 
tỉ đồng… Đã xử lý 68.971 đơn đăng ký xác 
lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 8,3% 
so với năm 2019). Cấp văn bằng bảo hộ cho 
47.168 đối tượng sở hữu công nghiệp (tăng 
15,6% so với năm 2019).

Không chỉ trong một số lĩnh vực nổi bật, 
KHCN còn thể hiện ở việc hoàn thiện cơ 
chế, chính sách phát triển nhân lực KHCN. 
Nhiều dự án đầu tư lớn được triển khai tại 
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Số vốn đăng 
ký và giá trị sản xuất của 3 khu công nghệ 
cao quốc gia đều tăng. Cơ cấu chi cho KHCN 
đã có sự thay đổi theo xu hướng tích cực: 
Chi từ ngân sách nhà nước là 52%; từ doanh 
nghiệp tăng lên 48%.

Các nhiệm vụ KHCN đã góp phần giải 
quyết nhiều vấn đề cấp thiết của địa phương. 
Thị trường KHCN tiếp tục được phát triển 
thông qua nhiều hoạt động xúc tiến như 
triển lãm chuyên ngành, xây dựng các điểm 
kết nối cung - cầu công nghệ, chợ công nghệ 
và thiết bị…

Số lượng doanh nghiệp KHCN tăng 
nhanh với hàng nghìn doanh nghiệp đang 
hoạt động theo mô hình doanh nghiệp 
KHCN. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo ngày càng phát triển.

Theo báo cáo của Bộ KHCN, năm 2020 
Việt Nam tiếp tục giữ vững thứ hạng 42/131 
quốc gia, vùng lãnh thổ về Chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu và tiếp tục được xem là 
hình mẫu của các nước đang phát triển khác 
trong việc thiết lập đổi mới sáng tạo như một 
ưu tiên quốc gia.

Triển khai Nghị quyết số 50 năm 2020 
của Chính phủ ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết số 52 năm 2019 
của Bộ Chính trị về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiều hoạt 
động KHCN đã được triển khai như: xét 
duyệt các nhiệm vụ thuộc Chương trình hỗ 
trợ các tổ chức nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư; tổ chức Ngày hội trí tuệ nhân tạo 
AI4VN2020; chuỗi sự kiện 3 tọa đàm online 
giúp doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
vào sản xuất, kinh doanh.

KHCN sẽ tạo đột phá mới theo tinh 
thần Nghị quyết

Có thể khẳng định, trong bối cảnh mới 
Đảng, Nhà nước đã nâng tầm vai trò của 
KHCN&ĐMST. Văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng khẳng định coi khoa học công nghệ 
và đổi mới sáng tạo là một trong các đột 
phá chiến lược quan trọng nhất tiến tới phát 
triển nhanh, bền vững. Đồng thời yêu cầu: 
“Có thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù, 
vượt trội, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, 
làm chủ một số công nghệ mới, hình thành 
năng lực sản xuất mới có tính tự chủ và khả 
năng thích ứng, chống chịu của nền kinh tế; 
lấy doanh nghiệp làm trung tâm nghiên cứu 
phát triển, ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ, ứng dụng công nghệ số. Phát triển hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo”.

Những kết quả đạt được trong thời gian 
qua là sự tiếp nối quan trọng các thành tựu, 
là nền tảng quan trọng tạo đà phát triển trong 
giai đoạn mới. Năm 2021 - năm đầu tiên thực 
hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của 
Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 
đất nước đến năm 2030. Bằng sự quyết tâm, 
đoàn kết thống nhất, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước, cùng sự phối hợp chặt 
chẽ của các bộ, ngành, địa phương, KH&CN 
sẽ tạo nên những đột phá mới trong việc giải 
quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, 
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tham gia phát triển các ngành, lĩnh vực, góp 
phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền 
vững.

Đánh giá cao các kết quả hoạt động 
KHCN&ĐMST trong cả nước thời gian 
qua, Bộ  trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành 
Đạt cho biết: Trong bối cảnh toàn thế giới 
gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, 
suy thoái kinh tế chung, Việt Nam đã vượt 
qua nhiều khó khăn, thực hiện “mục tiêu 
kép” mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
chỉ đạo: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch 
với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, 
vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế 
- xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Trong 
thành công này, KH&CN có những đóng 
góp quan trọng khi kinh tế Việt Nam tăng 
trưởng dương 2,91%, là một trong những 
quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực 
và trên thế giới.

Bộ trưởng cũng khẳng định: Để phòng, 
chống COVID-19, Bộ KH&CN đã phê 
duyệt 10 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
đột xuất. Các nhiệm vụ thực hiện nuôi cấy, 
phân lập virus SARS-CoV-2; sản xuất Kit 
thử; nghiên cứu phát triển vaccine phòng 
COVID-19 Nanocovax đã được thử nghiệm 
lâm sàng trên người; chiếu xạ khử khuẩn 
miễn phí thiết bị, vật phẩm y tế phục vụ 
công tác phòng, chống dịch; phối hợp cùng 
các bộ, ngành xây dựng bản đồ vùng dịch sử 
dụng Vmap, phát hiện những người có nguy 
cơ lây nhiễm tại các điểm du lịch; xây dựng 
phần mềm khai báo y tế...

Để KHCN&ĐMST đáp ứng được yêu 
cầu trở thành nền tảng, quốc sách, động lực 
cho phát triển kinh tế -xã hội như kỳ vọng, 
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết: Quán 
triệt các nội dung KHCN&ĐMST đã được 
nêu trong dự thảo Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, trong thời 

gian tới, ngành KH&CN sẽ tập trung thúc 
đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới sáng tạo 
như là cầu nối để KH&CN phục vụ trực tiếp 
phát triển kinh tế -xã hội. Qua đó tạo bứt phá 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đổi 
mới mô hình tăng trưởng, trong đó doanh 
nghiệp giữ vai trò trung tâm, viện nghiên 
cứu và trường đại học là chủ thể nghiên cứu 
mạnh.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện thể chế, 
chính sách, pháp luật về KHCN & ĐMST, 
trong đó chú trọng đến việc xây dựng thể 
chế vượt trội và chấp nhận rủi ro trong hoạt 
động KHCN & ĐMST; cần có nỗ lực toàn 
diện và đồng bộ để tháo gỡ các rào cản trong 
hệ thống luật pháp và chính sách để KHCN 
& ĐMST phục vụ phát triển kinh tế -xã hội, 
đặc biệt là các rào cản, vướng mắc từ các cơ 
chế, chính sách kinh tế, đầu tư, thương mại.

Đặc biệt, phải tăng cường nguồn lực xã 
hội đầu tư cho KHCN & ĐMST nhất là từ 
doanh nghiệp; chú trọng phát triển khoa học 
xã hội và nhân văn; gắn kết chặt chẽ, đồng bộ 
khoa học xã hội và nhân văn với khoa học tự 
nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ phục 
vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước; 
tiếp tục đầu tư để phát triển, hiện đại hoá hạ 
tầng và tiềm lực KHCN & ĐMST.

Bộ trưởng cũng nêu rõ: Cần triển khai 
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; 
trong đó rà soát, xây dựng cơ chế chính 
sách, nhất là cơ chế chính sách có tính nổi 
trội, đột phá, minh bạch, công khai; sắp xếp 
tổ chức bộ máy của các sở KH&CN; tổ chức 
sắp xếp các nhiệm vụ KHCN&ĐMST ở các 
địa phương… tạo bứt phá về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đất 
nước./.

Nguồn: daihoi13.dangcongsan.vn

Tin tức - Sự kiện
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Một trong những định hướng mà Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 
phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 
là tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực cao, thu hút và trọng dụng nhân 
tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng 
dụng mạnh mẽ thành tựu cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của 
đời sống xã hội. 

Theo ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh, muốn đột phá, phải bắt đầu tư nhận 
thức đúng về thế giới quanh ta. Thế giới 
chúng ta đang sống khác hẳn với những gì 
mà ngay cả các bậc tiền bối chỉ mới trước 
chúng ta 1-2 thế hệ. Dự báo chúng ta sẽ còn 
chứng kiến một thế giới sẽ vận động với 
tốc độ nhanh hơn nhờ sự phát triển thần tốc 
của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, đồng 
thời phân cực nhanh hơn do khoảng cách 
xuất phát của trình độ KHCN và chất lượng 
nguồn nhân lực giữa các quốc gia, các nền 
kinh tế khác nhau. Trong thế giới đó, mọi 

chần chừ do dự, mọi bước đi sai lầm trong 
chính sách đều có thể phải trả giá bằng sự 
thụt lùi, tụt hậu về công nghệ.

Ông Đặng Thanh Long cho rằng, khoa 
học công nghệ và chất lượng nguồn nhân 
lực đóng vai trò chủ đạo, sống còn. Hệ thống 
KHCN và đào tạo nguồn nhân lực công lập 
là cần thiết và không thể thiếu của mọi quốc 
gia. Việc thu hút sự tham gia của nguồn lực 
trí tuệ dồi dào trong trong xã hội, nằm ngoài 
khu vực công vào cho phát triển đất nước là 
hết sức cần thiết. Nhưng cũng chính vì lực 
lượng này rất đông đảo, việc lắng nghe và 
tiếp thu tất cả hàng ngàn, hàng vạn đề xuất 
kiến nghị, trong hầu hết các vấn đề đặt ra 
đều có những quan điểm trái chiều, không 
thống nhất, là thách thức và không thể đối 
với chính quyền. Chính vì vậy, Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật là nơi chưng 
cất cô đặc những kiến nghị đề xuất của hàng 
chục, hàng trăm thành viên thành những 
tinh chất tinh túy nhất tham mưu cho Đảng 
và Nhà nước trong mọi vấn đề phát triển của 
đất nước.

Liên hiệp hội không chỉ dừng lại ở phản 

Xác định vai trò định hướng, 
 cầu nối của 
                 trí thức

Quang Mạnh

Đất nước đã bước sang thời kỳ phát triển mới 2021-2030 với những khát vọng lớn lao 
như phấn đấu đưa đất nước trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Để 
làm được điều này, cần phải có những đột phá về tư duy, về chính sách, về khoa học công 
nghệ (KHCN) và khoa học quản lý.

Tin tức - Sự kiện
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biện chính sách theo đơn đặt hàng của cơ 
quan quản lý, mà phải chủ động nghiên cứu, 
cập nhật tình hình xu thế trong mọi lĩnh vực 
để tham mưu cho Đảng và Nhà nước tốt 
nhất. Đồng thời là cầu nối, điểm kết tụ của 
các nguồn tri thức KHCN để tham gia giải 
quyết các vấn đề đặt ra trong phát triển đất 
nước, đóng vai trò tốt nhất trong việc đưa ra 
đánh giá khoa học khách quan nhất.

Xây dựng mối quan hệ đối tác tương hỗ, 
tin cậy và hiệu quả giữa hệ thống Liên hiệp 
hội với các cơ quan Đảng và Nhà nước. Một 
mặt cần sự trân trọng, tiếp thu nghiêm túc 
của các cơ quan chính quyền đối với các sản 
phẩm tham mưu của các thành viên của Liên 
hiệp hội. Mặt khác, hệ thống Liên hiệp hội 
cũng phải chặt chẽ trong thẩm định các đề 
án, đề tái, đề xuất, khuyến nghị gửi Đảng và 
Nhà nước. Không thể xuề xòa, đưa cả những 
“sản phẩm” chưa “chín”, chất lượng kém lên 
chính quyền.

Khi KHCN là sống còn trong giai đoạn 

phát triển mới thì tham nhũng trong KHCN 
có thể là tội đồ số một kéo đất nước thụt 
lùi hàng thập kỷ. Bởi muốn bứt phá khỏi 
bẫy thu nhập trung bình thì mô hình kinh tế 
phải dựa trên các sản phẩm, dịch vụ có hàm 
lượng chất xám có giá trị gia tăng cao. Kéo 
dài mô hình kinh tế thâm dụng lao động, 
thâm dụng tài nguyên và thâm dụng vốn là 
đưa đất nước rơi vào vòng luẩn quẩn của 
bẫy thu nhập trung bình mãi mãi.

Vì vậy, Liên hiệp hội luôn phải xác định 
vai trò nhận diện, định hướng và dẫn dắt các 
hội thành viên, là cầu nối của đội ngũ trí thức, 
hướng nghiên cứu KHCN bám sát theo các 
nhiệm vụ, đề tài cụ thể nhằm đưa KHCN là 
động lực để thúc đẩy nâng cao giá trị nội địa 
trong từng mắt xích của chuỗi giá trị trong 
mỗi cụm liên kết ngành của từng sản phẩm, 
dịch vụ để nâng cao năng lực cạnh tranh của 
cả nền kinh tế.

QM

Liên hiệp hội tỉnh tổ chức Hội nghị sản xuất nông nghiệp trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Tin tức - Sự kiện
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Trong lịch sử mọi thời đại, tri thức luôn là 
nền tảng tiến bộ xã hội và đội ngũ trí thức 

luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền 
bá tri thức. Sinh ra và trưởng thành trong lòng 
dân tộc, trí thức Việt Nam luôn gắn bó với dân 
tộc, luôn có đóng góp to lớn và quan trọng vào 
sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển 
đất nước. Nhiều thế hệ trí thức, nhiều nhà trí 
thức đã trở thành những tấm gương sáng ngời 
về yêu nước, hết lòng vì nước, vì dân. Vì vậy, 
Nhân dân ta đã ghi công và tôn vinh trí thức 
“Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của đội 
ngũ trí thức và sức mạnh của tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật trong sự phát triển đất nước, Đảng 
Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Trí thức Việt 
Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt 
quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển 
nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 
sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững 
mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, 
sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh 
đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ 
thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí 
thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Một trong những định hướng phát triển đất 
nước giai đoạn 2021-2030 đã ghi trong Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng xác định “Tạo đột phá trong đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút 
và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng 
một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm 

năng, lợi thế làm động 
lực cho tăng trưởng 
theo tinh thần bắt kịp, 
tiến cùng và vượt lên ở 
một số lĩnh vực so với 
khu vực và thế giới”.

Xây dựng đội ngũ 
trí thức đáp ứng yêu cầu 
của cách mạng khoa 
học công nghệ, thúc 
đẩy công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước 
và hội nhập quốc tế là 
quan trọng và cấp thiết, 

Trí thức khoa học công nghệ
  trong
                              Cách mạng công nghiệp 4.0

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tỉnh   (Xem tiếp trang 12)

Trần Hùng

Tin tức - Sự kiện
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Kinh tế - Xã Hội

Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh với chức 
năng tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng 

tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội 
bền vững ở tỉnh Kon Tum. Tham mưu, đề xuất 
với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam 
tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo 
dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc 
sức khỏe nhân dân góp phần thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Liên hiệp Hội, đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh 
là thành viên tham vấn, phản biện đề án trước 
khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định 
do Văn  phòng Tỉnh ủy chủ trì, là thành viên 
Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh, Hội đồng 
nhận xét và công nhận sáng kiến kinh nghiệm 

tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ KHCN tỉnh, Hội 
đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường/phương án cải tạo phục hồi môi trường, 
Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh; đã tham gia đầy đủ các hoạt động này. 
Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới 
theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Trong  những  năm qua, thực hiện phong 
trào thi đua “Kon Tum chung sức xây dựng 
nông thôn mới” Liên hiệp hội đã lãnh đạo, chỉ 
đạo triển khai thực hiện  nhóm tiêu chí văn hóa 
- xã hội - môi trường (tiêu chí số 14 đến tiêu chí 
số 17), trong đó tập trung vào nhiệm vụ quản 
lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường gắn với xây 
dựng nông thôn mới tại địa phương. Qua đó 
đã khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết,  tạo 

động lực mới, hăng 
hái thi đua thực hiện 
các nhiệm vụ chính 
trị được cấp trên 
giao. Liên hiệp hội 
đã tuyên truyền, phổ 
biến gương điển hình 
tiên tiến, người tốt 
việc tốt, các mô hình 
nông thôn mới tiêu 
biểu, các sáng kiến 
kinh nghiệm, cách 
làm hay trong thực 
tế để truyền thông và 
quảng bá đến với các 
địa phương, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với nhiệm vụ 
quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường 

gắn với xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh

Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tổ chức gặp mặt đầu Xuân

Lê Văn Hùng
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Liên hiệp hội đã phổ biến, vận động học 
sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân trong 
tỉnh tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc 
thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh 
trên Báo Kon Tum; Đài phát thành và truyền 
hình tỉnh; Trang thông tin điện tử tổng hợp của 
Sở khoa học và công nghệ; Bản tin và Trang 
thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội. 
Khơi dậy phong trào thi đua phát huy sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phong trào 
toàn dân tiến quân vào khoa học, sáng tạo kỹ 
thuật phục vụ sản xuất và đời sống; đã có nhiều 
giải pháp/mô hình/sản phẩm có chất lượng 
tham gia các Hội thi và đề cử giải pháp/mô 
hình/sản phẩm đạt giải cao cấp tỉnh tham gia 
và đạt giải các Hội thi quốc gia, quốc tế; trong 
đó có giải pháp đạt giải với kết quả cao về tạo 
dựng môi trường xanh, sạch, đẹp góp phần vào 
việc xây dựng nông thôn mới...

 Liên hiệp hội, Câu lạc bộ trí thức tỉnh đã 
phối hợp với các Viện, Trung tâm tư vấn ở Hà 
Nội, UBND các huyện: Sa Thầy, KonPlông, 
TuMơRông; triển khai thực hiện chương trình 
thí điểm hỗ trợ các cộng đồng thôn, làng đồng 
bào DTTS các xã vùng sâu trong việc thực hiện 
giao rừng cho cộng đồng quản lý, bảo vệ, phục 
hồi rừng gắn với sinh kế, tập quán văn hóa 
truyền thống, bảo tồn và phát triển các nghề 
truyền thống, du lịch sinh thái, bảo vệ nguồn 
nước để sinh hoạt và sản xuất. Đến nay đã có 
3161 ha rừng được giao cho 19 cộng đồng làng 
nơi có rừng trên địa bàn tỉnh, cụ thể là:

Mô hình giao đất giao rừng khu vực đầu 
nguồn cho 04 cộng đồng dân cư dân tộc thiểu 
số (gồm dân tộc Jarai làng Ka Bay, dân tộc Rơ 
Ngao/BaNa làng Đăk Wơk, Đăk Do và Cờ Tu) 
với 836 hộ của xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy 
sau tái định cư của dự án thủy điện Plei Krông 
với 86,1 ha rừng.

Mô hình giao đất giao rừng cho 04 cộng 
đồng dân tộc H’Rê (Violak, Vik’lâng 2, Vi Pờ 
Ê 2, Vi K’oa) của xã Pờ Ê, huyện Kon Plông 
với diện tích 675 ha, để bảo tồn và phát triển 
văn hóa, sinh kế truyền thống, không gian văn 
hóa rừng và đất rừng gắn với du lịch sinh thái 

Măng Đen. 
Mô hình giao đất giao rừng cho 10 cộng 

đồng của xã Đăk Nên, huyện Kon Plông có 
2223, 4 ha, quản lý vảo vệ và phát triển đa 
dạng sinh học và các nghề tuyền thống, tăng 
thu nhập cho người dân, trồng hơn 22.000 cây 
lâm nghiệp bản địa các loại, hỗ trợ thí điểm 
trồng 5.000 cây sa nhân tím dưới tán rừng.

Trồng mới 24.000 cây sa nhân tím tại vùng 
đệm rừng quốc gia Chư Mom Ray thuộc địa 
bàn làng Bargốc, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy; 
giao khoán bảo vệ rừng kết hợp với phát triển 
cây dược liệu dưới tán rừng để tạo sinh kế, tăng 
thu nhập cho người dân vùng đệm và thực hiện 
công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy định.

Từ kết quả đạt được, Liên hiệp hội đã phối 
hợp với các đơn vị tổ chức các chuyến thăm 
quan chia sẻ kinh nghiệm quản lý bảo vệ rừng 
của cộng đồng tại các tỉnh Gia Lai, Quảng Bình, 
Hà Tĩnh cho cộng đồng các làng của xã Pờ Ê, 
Đăk Nên huyện KonPlông và xã Hơ Moong, 
huyện Sa Thầy học tập các mô hình quản lý, 
bảo vệ rừng gắn với văn hóa truyền thống của 
cộng đồng các dân tộc đã có nhiều kết quả tốt 
về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông 
thôn mới, đề xuất những giải pháp về xây dựng 
nông thôn mới phù hợp với từng địa phương; 
đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân. 
Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thực 
hiện thường xuyên công tác dân vận của Đảng, 
gắn bó mật thiết với nhân dân; vận động nhân 
dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung sản 
xuất phát triển kinh tế và nâng cao đời sống.

Đặc biệt trong những năm qua, Liên hiệp 
hội và đội ngũ trí thức khoa học và  công nghệ 
đã trực tiếp thực hiện 02 đề tài, dự án đó là: 
phản biện dự án tái định cư  thủy điện Thượng 
Kon Tum, qua đó làm rõ các yêu cầu về kinh 
phí hỗ trợ người dân từ 27,7 tỷ lên 66,5 tỷ (tăng 
2,4 lần); bồi thường đất và sản phẩm trên đất từ 
111,7 tỷ lên 119,5 tỷ. Từ đó đã có những điều 
chỉnh quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, 
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chính sách tái định cư đối với người 
dân trong vùng dự án; đề tài Nghiên 
cứu xây dựng định hướng chiến lược 
phát triển bền vững ở tỉnh Kon Tum 
đến năm 2020 (giai đoạn 2010-2020), 
kết quả nghiên cứu đã xác lập định 
hướng chiến lược và các giải pháp 
phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
của tỉnh về phát triển bền vững các 
ngành kinh tế, các địa phương trong 
tỉnh cụ thể, đầy đủ, toàn diện cả về 
khoa học và thực tiễn.      

Đến nay toàn tỉnh đã có 28 xã 
được công nhận xã đạt chuẩn nông 
thôn mới; 10 xã đạt từ 15 đến 18 
tiêu chí; 45 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu 
chí… Liên hiệp hội tỉnh, đội ngũ trí 
thức KH&CN tỉnh; quán triệt và tiếp 
tục thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh trong việc tập 
hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa 
học và công nghệ; qua đó phát huy trí 
tuệ và năng lực của đội ngũ, để phối 
hợp, tham gia thực hiện nhiệm vụ 
tư vấn, phản biện và tham mưu, đề 
xuất với cấp trên; giám định xã hội 
và định hướng các hoạt động, giúp 
các địa phương thực hiện tốt hơn nữa 
nhóm tiêu chí văn hóa-xã hội-môi 
trường gắn với xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao; 
tuyên tuyền, quảng bá các mô hình 
tốt, các điển hình tiên tiến, các gương 
người tốt, việc tốt… khơi dậy, cổ vũ 
sức mạnh đoàn kết, hăng hái thi đua 
lao động và cống hiến, góp phần thiết 
thực vào việc thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới ở địa phương; 
gắn kết nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới với việc thực hiện nội dung cuộc 
vân động “làm thay đổi nếp nghĩ, 
cách làm của đồng bào dân tộc thiểu 
số, làm cho dân tộc thiếu số vươn lên 
thoát nghèo bền vững” do Mặt trận 
TQVN tỉnh phát động.   

nhất là trong bối cảnh tác động của cách mạng công 
nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng công nghiệp này với cả 
thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, luôn đặt 
ra yêu cầu cao đối với việc phát huy vai trò của đội 
ngũ trí thức. 

Theo ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở 
Khoa học Công nghệ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ 
Trí thức KH&CN tỉnh, trong cách mạng công nghiệp 
4.0, trí thức khoa học công nghệ là lực lượng đi tiên 
phong trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu 
sắc cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở đó, tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức về cách mạng khoa học 
công nghệ nói chung và cách mạng công nghiệp 4.0 
nói riêng tới các tầng lớp Nhân dân (công nhân, nông 
dân, doanh nhân, học sinh, sinh viên...); làm cho họ 
thấu hiểu được cơ hội và thách thức do cách mạng 
công nghiệp 4.0 mang đến để họ tự nguyện chuẩn bị 
các điều kiện cần thiết, tham gia vào những chương 
trình, dự án “lập thân, khởi nghiệp” áp dụng công 
nghệ mới vào cuộc sống. Trí thức khoa học công 
nghệ là lực lượng nòng cốt tham gia nghiên cứu, phổ 
biến kiến thức về khoa học công nghệ, đồng thời áp 
dụng những tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0 
vào cuộc sống. Bên cạnh đó, trí thức khoa học công 
nghệ cũng là lực lượng đi đầu, đảm nhận sứ mệnh 
lịch sử định hướng, dẫn dắt xã hội thích ứng với cách 
mạng công nghiệp 4.0, nắm bắt và hiện thực hóa cơ 
hội do cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để đưa 
đất nước phát triển.

Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, nhất 
là cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mang đến 
cho Việt Nam cả những thuận lợi, cơ hội lớn để phát 
triển và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. 
Trong điều kiện này, lịch sử trao cho đội ngũ trí thức 
khoa học công nghệ Việt Nam nói chung, đội ngũ 
trí thức khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum nói riêng 
sứ mệnh định hướng và dẫn dắt xã hội thích ứng với 
cách mạng công nghiệp 4.0. Nắm bắt và thực hiện tốt 
những cơ hội mà nó mang lại, góp phần đưa đất nước 
phát triển nhanh và bền vững.  

Trí thức...  (Tiếp theo trang 9)

Kinh tế - Xã Hội
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Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ 
và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; huy động, 

khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đây là một 
trong những mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 
2020-2025 đề ra.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVI, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã 
xây dựng 19 chương trình hành động, trong đó 
chú trọng đến phát triển nông nghiệp đi vào chiều 
sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng 
công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường 
tiêu thụ, với mục tiêu, phát huy tiềm năng, lợi 
thế về nông nghiệp của tỉnh, nhất là nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao. Quy hoạch, phát triển 
một số vùng, khu sản xuất nông nghiệp tập trung, 
ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, 
nông nghiệp hữu cơ, gắn chế biến với thị trường 
tiêu thụ tại các huyện Đăk Hà, Kon Plông, Sa 
Thầy, Ia H’Drai, Kon Rẫy, thành phố Kon Tum 
và những địa bàn có điều kiện, phấn đấu đến năm 
2030 mỗi huyện có một khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao.

Tiếp đó, ngày 03 tháng 12 năm 2020, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 
4485 về phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 
2021 - 2025, đây chính là điều kiện, cơ sở để các 

địa phương, các ngành, các doanh nghiệp triển 
khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án 
cụ thể nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công 
nghệ tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực của đời 
sống kinh tế - xã hội, đưa khoa học và công nghệ 
trở thành lực lượng sản xuất chủ yếu để nâng cao 
hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm, 
đáp ứng yêu cầu cạnh tranh sản phẩm, cạnh tranh 
doanh nghiệp, cạnh tranh quốc gia trong hội nhập 
kinh tế quốc tế chủ động ngày càng sâu, rộng để 
tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.

Ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ cho biết: “Để triển khai 
thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh, Sở đã xây 
dựng kế hoạch thực hiện, trong đó đưa ra các lĩnh 
vực khoa học công nghệ ưu tiên, gồm: Lĩnh vực 
khoa học y, dược; lĩnh vực khoa học nông nghiệp; 
lĩnh vực công nghệ sinh học và những giải pháp 
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của 
khoa học - công nghệ và ứng dụng, làm chủ khoa 
học công nghệ. Đồng thời, xây dựng cơ chế đặc 
biệt để tạo nguồn đầu tư cơ sở hạ tầng khoa học 
công nghệ và thu hút, sử dụng, đào tạo nhân lực 
khoa học công nghệ; phát huy vai trò của doanh 
nghiệp trong phát triển khoa học và công nghệ 
trên địa bàn; xây dựng các cụm phát triển và tạo 
mối liên kết cụm trong quy hoạch khoa học và 

Kinh tế - Xã Hội

(Xem tiếp trang 17)
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Đoàn giám sát của UBMTTTQVN tỉnh giám sát sản xuất 
gắn với bảo vệ môi trường tại huyện Đăk Tô
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công nghệ; xây dựng cơ chế hỗ trợ hoạt động nghiên 
cứu và huy động nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư 
cho khoa học và công nghệ; đổi mới, nâng cao hiệu 
quả công tác tổ chức và quản lý nhà nước về khoa 
học và công nghệ trên địa bàn tỉnh”.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã 
tham mưu triển khai nghiên cứu, đánh giá tính thích 
nghi của một số cây trồng (dược liệu, cây ăn quả,..); 
nghiên cứu, chọn tạo các giống cây  trồng, vật nuôi 
chủ lực, nhất là các loại cây dược liệu, cà phê, cao 
su, rau hoa, giống cỏ, cây ăn quả, gia súc, thủy sản 
cá nước ngọt; tuyển chọn, bổ sung danh mục các 
loài dược liệu, cây trồng lâm nghiệp có năng suất, 
chất lượng cao; chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ 
KH&CN trong canh tác, phòng trừ sâu bệnh hại để 
nâng cao hiệu quả sản xuất đối với các loại cây trồng 
chủ lực; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, 
công nghệ nano, công nghệ mới... trong bảo quản, 
chế biến, sản xuất thực phẩm và đồ uống; sản xuất 
phân bón, thức ăn gia súc, thủy sản; sản xuất vật 
liệu mới... Chuyển giao, ứng dụng các thành tựu 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục 
vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh như: 
chính quyền điện tử; quản lý đô thị, giao thông; 
thiên tai; tài nguyên rừng và đất đai; du lịch; quản 
lý biên giới...

“Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ đẩy 
mạnh triển khai hoạt động quản lý công nghệ, phát 
triển thị trường; quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân; 
sở hữu trí tuệ; hoạt động thông tin và thống kê; quản 
lý tổ chức khoa học và công nghệ; hoạt động thanh 
tra, kiểm tra; tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng. 
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; các nhiệm vụ nghiên 
cứu, ứng dụng hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ; hỗ trợ đổi mới công nghệ; phát triển tài sản 
trí tuệ; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - 
ông Đoàn Trọng Đức cho biết thêm.

Việc triển khai và đưa khoa học công nghệ vào 
cuộc sống là vấn đề lâu dài. Tin tưởng rằng với sự 
tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, chắc chắn 
khoa học và công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng, 
làm nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Động lực... (Tiếp theo trang 13)
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Trước đây, công tác bảo vệ môi trường nông 
thôn trên địa bàn huyện Đăk Hà còn nhiều 

bất cập, một số nơi chậm khắc phục tình trạng 
ô nhiễm môi trường; tỷ lệ hộ gia đình đảm 
bảo “3 công trình vệ sinh” nhà tiêu, nhà tắm, 
hố xử lý nước thải còn thấp; việc chăn nuôi 
gia súc thả rông vẫn còn phổ biến; chưa kiểm 
soát được việc xử lý bao bì, thuốc bảo vệ thực 
vật… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới, các địa phương đã có nhiều 
giải pháp thiết thực vận động người dân thay 
đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm 
với công tác bảo vệ môi trường, chung sức 
cùng cộng đồng góp phần cải tạo cảnh quan, 
nâng cao chất lượng môi trường sống.

Theo báo cáo của UBND huyện Đăk Hà, 
thời gian qua, huyện đã vận động được trên 
5.400 hộ tự đào hố thu gom, xử lý rác thải 
trong vườn nhà, lắp đặt 59 bể thu gom vỏ bao 
bì thuốc bảo vệ thực vật tại khu dân cư, khu 
sản xuất. Kêu gọi 01 doanh nghiệp tham gia 

đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn 
với công suất 75 tấn/ngày, đêm, nhằm tăng 
cường năng lực thu gom, thúc đẩy tái sử dụng, 
tái chế chất thải, hạn chế tối đa việc chôn lấp 
rác thải. Đến nay huyện Đăk Hà có 07/10 xã đã 
đạt tiêu chí về văn hóa - xã hội - môi trường. 
Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước 
sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,71%.  

Ông Nguyễn Quang Thịnh - Chủ tịch 
UBND xã Đăk La (Đăk Hà) cho biết: “Xác 
định môi trường là một trong những tiêu chí 
quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của người dân, thời gian qua, xã Đăk La 
đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tăng 
cường chỉ đạo công tác bảo vệ môi trường đạt 
kết quả tốt. Theo đó, Đảng ủy, UBND xã đã 
ban hành các nghị quyết chuyên đề, xây dựng 
kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm để triển 
khai trên địa bàn xã”.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức đoàn thể xã tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
người dân về tiêu chí môi trường trong 
xây dựng nông thôn mới bằng nhiều 
hình thức khác nhau, như: phổ biến trên 
hệ thống loa truyền thanh, khẩu hiệu, 
lồng ghép trong các buổi họp thôn; tổ 
chức trồng hoa dọc các tuyến đường, thu 
gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên 
các cánh đồng, tuyến đường nông thôn 
mới kiểu mẫu... Đến nay, 10/10 thôn của 
xã đạt tiêu chí môi trường.

Không chỉ ở xã Đăk La, các địa 
phương khác trên địa bàn huyện Đăk Hà 
cũng quan tâm đến công tác bảo vệ môi 

Kinh tế - Xã Hội

Đăk Hà 
chú trọng bảo vệ môi trường nông thôn

Xác định tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, thời gian 
qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Đăk Hà 
đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn.

Người dân xã Hà Mòn ra quân dọn vệ sinh đường 
giao thông nông thôn (Xem tiếp trang 20)

Quốc Tuấn
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Xác định công tác nghiên 
cứu khoa học, ứng dụng 

công nghệ tiên tiến vào công 
tác quản lý, giảng dạy là một 
trong những giải pháp quan 
trọng để nâng cao chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực cho 
địa phương, những năm qua, 
Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Kon Tum đã có nhiều giải 
pháp khuyến khích, thúc đẩy 
phong trào thi đua nghiên 
cứu, thực hiện các đề tài khoa 
học, các sáng kiến, sản phẩm 
thiết bị công nghệ trong đội 
ngũ cán bộ, giảng viên và học 
viên. 

Hiện nay, tranh thủ thời gian học viên nghỉ 
học để phòng chống dịch COVID-19, các 
nhóm giảng viên bộ môn Điện - Điện tử, Khoa 
Kỹ thuật Công nghệ - Trường Cao Đẳng Cộng 
đồng Kon Tum đã tập trung nghiên cứu, khẩn 
trương hoàn thành các công đoạn cuối của 2 đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong năm 
2021. Đó là Mô hình về hệ thống Scada cho 
máy thủy điện công xuất nhỏ và Mô hình điều 
khiển đèn giao thông thông minh.

Thạc sĩ Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng khoa 
Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum cho biết: “Trong năm 2021 cán 
bộ giáo viên Trường Cao đẳng Cộng đồng đã 
đã đăng ký đầu tư nghiên cứu khoảng 30 đề 
tài với nhiều lĩnh vực. Trong đó lĩnh vực khoa 
học công nghệ có hai đề tài, hai đề tài này trong 

thời gian tới sẽ tham gia thi tại cấp cơ sở sau đó 
hoàn thiện để tham gia dự thi các Hội thi cấp 
tỉnh và của Bộ Lao động tổ chức”.

Với sự quan tâm chỉ đạo của nhà trường, 
sự đam mê, nỗ lực của thầy và trò, những năm 
qua, phong trào nghiên cứu khoa học, ứng dụng 
công nghệ tại trường Cao đẳng Cộng đồng Kon 
Tum đã đạt nhiều kết quả. Riêng trong 3 năm 
gần đây, nhà trường đã thực hiện thành công 9 
công trình nghiên cứu khoa học và 64 sáng kiến 
các cấp. Qua đó, không chỉ phục vụ cho nhu 
cầu đổi mới phương pháp dạy học trong nhà 
trường mà còn có nhiều sáng kiến, sản phẩm 
khoa học công nghệ đạt giải cao trong các Hội 
thi Sáng tạo Kỹ thuật cấp tỉnh và nhiều Hội thi 
của các Bộ, ngành tổ chức.

Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 

Khoa học - Kỹ thuật

Nhiều công trình nghiên cứu của trường được ứng dụng vào thực tế
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cho biết: “Trong công tác nghiên cứu khoa học 
thời gian qua, trường đã có những công trình, 
giải pháp tiêu biểu như: Máy in 3D giá rẻ; giải 
pháp thiết kế và chế tạo thiết bị lấy dung dịch 
sát chuẩn bằng chân; Máy rửa tay sát khuẩn tự 
động; sản phẩm túi xách bảo vệ môi trường. 
Những hoạt động nghiên cứu này của nhà 
trường đã góp phần đưa tri thức khoa học vào 
ứng dụng trong thực tiễn đời sống”.

Bên cạnh nghiên cứu khoa học, công tác 
hợp tác quốc tế cũng được nhà trường chú 
trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. 
Trường thường xuyên làm việc với các tổ 
chức nước ngoài liên kết hợp tác như: Công ty 
4Ways PTY LTD (Australia), Công ty TNHH  
Hwaseung Vina (Hàn Quốc), Trường Đại học 
Kyongbuk Science College, Trường Đại học 
Polytechnics (Hàn Quốc), Tổ chức Poussieres 
De Vie (Pháp)… để phối hợp tổ chức các hoạt 
động giao lưu, diễn đàn đối thoại; hợp tác về 
phương pháp đào tạo, kỹ năng làm việc nhóm.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam - Trưởng phòng 
Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế chia 

sẻ: “Các chuyên gia nước ngoài gắn song song 
lý thuyết với thực hành, giải thích xong vấn đề 
gì là triển khai thực hành ngay và xem người 
học là trung tâm. Các chuyên gia luôn đảm 
bảo rằng, sau mỗi buổi học, tất cả học viên 
phải hiểu những vấn đề vừa truyền đạt. Sau khi 
tiếp xúc, giáo viên của nhà trường học hỏi các 
chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong tác phong 
làm việc cũng như phương thức giảng dạy để 
từ đó nghiên cứu tìm hiểu và đưa vào áp dụng 
trong công tác giảng dạy”.

“Với định hướng tiếp tục đẩy mạnh công tác 
nghiên cứu và hợp tác quốc tế là nhiệm vụ trọng 
tâm trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo 
của trường, thời gian đến, trường tiếp tục khích 
lệ, hướng dẫn cán bộ, giáo viên tham gia công 
tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, 
để tiếp tục ứng dụng các thành tựu nghiên cứu 
cũng như kinh nghiệm hợp tác trong giảng dạy 
cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 
nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh” - Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 
cho biết.

Khoa học - Kỹ thuật

trường và đạt nhiều kết quả tích cực. Theo lãnh 
đạo UBND xã Hà Mòn, công tác thu gom và 
xử lý rác thải sinh hoạt tập trung được thực hiện 
thường xuyên. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và 
người dân đều có cam kết bảo vệ môi trường, qua 
đó cảnh quan môi trường luôn được quan tâm 
chỉnh trang, phát động các phong trào người dân 
chỉnh trang nhà ở, làm hàng rào, trồng cây xanh, 
hoa dọc các tuyến đường.

Việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường 
và an toàn thực phẩm đòi hỏi sự tham gia tích 
cực của người dân để đạt hiệu quả cao. Do 
đó, công tác tuyên truyền, vận động người 
dân tham gia xây dựng nông thôn mới được 
các địa phương chú trọng thực hiện. Khi nhận 
thấy phong trào bảo vệ môi trường mang lại 
lợi ích thiết thực, người dân đã tự giác, tích 
cực chung sức tham gia thực hiện các biện 
pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường. 
Tại nhiều nơi, ý thức về môi trường của người 

dân đã có những bước chuyển biến đáng kể, 
nhiều hộ dân đã xem việc vệ sinh đường làng, 
ngõ xóm, trồng cây, trồng hoa, cải tạo cảnh 
quan môi trường... là việc làm thường xuyên, 
với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm cao. 

Ông Vũ Quang Vân - Thôn 4, xã Hà Mòn 
(Đăk Hà) cho biết: “Tham gia xây dựng nông 
thôn mới, tôi và bà con trong xã đã ý thức hơn 
trong việc bảo vệ môi trường nông thôn, chúng 
tôi tham gia trồng cây xanh, hoa để góp phần cho 
vùng quê mình ngày càng xanh - sạch - đẹp”.

Có thể thấy, việc xây dựng cảnh quan môi 
trường ngày càng xanh - sạch - đẹp đã mang 
đến luồng sinh khí mới cho nhiều địa phương 
trên địa bàn huyện Đăk Hà. Khi người dân 
đồng lòng cùng thực hiện các biện pháp bảo vệ 
môi trường, thay đổi thói quen không vứt rác 
sai nơi quy định thì môi trường nông thôn sẽ 
trong lành hơn, góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần trong 
xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đăk Hà...  (Tiếp theo trang 18)
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Bắt đầu triển khai từ tháng 4/2020, đến 
nay 100% Đoàn cơ sở thuộc Thành đoàn 

Kon Tum đã xây dựng hộp thư sáng kiến, ý 
tưởng sáng tạo. Theo đó, đã có 305 sáng kiến, 
ý tưởng sáng tạo có chất lượng được ĐV-TN 
gửi vào hộp thư với những góp ý, đề xuất chủ 
yếu về vấn đề môi trường, giữ gìn cảnh quan 
để xây dựng đô thị văn minh - sáng - xanh 

- sạch - đẹp. Những ý tưởng, sáng kiến hay 
được Thành đoàn lựa chọn để đăng tải trên 
Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt 
Nam.

Bí thư Huyện đoàn Đăk Hà - Trần Thị Yến 
cho biết: “Sau khi triển khai mô hình, Huyện 
đoàn đã xây dựng 32 hộp thư sáng kiến, ý tưởng 
sáng tạo ở khắp các Đoàn cơ sở trực thuộc. Tính 

đến cuối năm 2020, các hộp thư 
đã nhận được 1.156 sáng kiến, 
ý tưởng sáng tạo trong ĐV-TN 
địa phương. Trong đó, có 107 ý 
tưởng được ứng dụng. Ngoài các 
ý tưởng liên quan đến đồ dùng 
phục vụ sản xuất, sinh hoạt, học 
tập thì còn có nhiều hiến kế hay 
để phát triển du lịch địa phương; 
góp ý cho hoạt động Đoàn, Hội 
ngày càng hiệu quả, thu hút ĐV-
TN… Bước đầu, hộp thư đã phát 
huy được hiệu quả tại cơ sở và là 
cầu nối để Ban Chấp hành Huyện 
đoàn hiểu hơn những tâm tư, 
nguyện vọng, tạo điều kiện thuận 
lợi để những ý tưởng, sáng kiến 
của các bạn trẻ được phát huy, áp 
dụng vào thực tế”.

Khoa học - Kỹ thuật

Hiệu quả từ mô hình 

hộp thư sáng kiến, 
ý tưởng sáng tạo

Với phương châm mỗi đoàn viên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi Đoàn cơ sở là một hộp 
thư sáng kiến, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đồng loạt triển khai mô hình hộp thư sáng 
kiến, ý tưởng sáng tạo nhằm hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong 
đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN), học sinh - sinh viên. Đến nay mô hình bước đầu đã đạt 
được những kết quả khả quan.

Hộp thư sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được huyện đoàn Đăk Hà 
triển khai mang lại hiệu quả thiết thực (Xem tiếp trang 26)
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Sau khi sáng kiến của 2 em Quốc Anh và 
Đức Tài đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học 

kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung 
học, năm học 2020-2021, nhà trường đã lựa 
chọn sản phẩm này để tham gia cuộc thi 
Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho 

học sinh trung học năm học 2020 - 2021 và 
đã đạt giải Ba quốc gia. Để có được kết quả 
tốt trong lần đầu tiên tham dự, Quốc Anh và 
Đức Tài đã mất nhiều thời gian suy nghĩ, 
thực hiện dự án của mình.

Em Quốc Anh chia sẻ, vào thời điểm nhà 

Khoa học - Kỹ thuật

Hệ thống 

         GIÁM SÁT NGƯỜI 
         ĐEO KHẨU TRANG

 
Nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch Covid-19, hai em học sinh Lê Quốc 

Anh (học sinh lớp 12 chuyên Tin) và Phạm Công Đức Tài (học sinh lớp 12 chuyên 
Toán), Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã nghiên cứu thành công sáng kiến 
“Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang”, giúp phát hiện những người không đeo 
khẩu trang tại nơi công cộng.

Em Quốc Anh 
(phải) cùng Đức 

Tài đang giới 
thiệu về sản 

phẩm. Ảnh: V.T

Văn Tùng - baokontum.com.vn
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trường thông báo tỉnh sắp tổ chức cuộc thi 
Khoa học kỹ thuật cũng là lúc dịch Covid-19 
bùng phát trở lại tại Việt Nam. Khi đó, các 
ngành chức năng ngày đêm thực hiện các 
giải pháp để bảo đảm an toàn sức khoẻ cho 
người dân. Tuy nhiên, việc giám sát theo 
cách thủ công sẽ tốn nhiều thời gian và nguy 
hiểm. Do đó, hai em nghĩ đến việc ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo và máy móc để giảm thiểu 
rủi ro dịch bệnh và thời gian, công sức của 
con người.

“Em luôn muốn góp chút sức của mình 
để cùng chống lại dịch bệnh. Do đó, em cùng 
bạn Đức Tài quyết định thực hiện sáng kiến 
“Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang”. 
Hệ thống là sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, 
thị giác máy tính và loa phát thanh. Qua đó, 
có thể nhắc nhở người dân ý thức về việc 
đeo khẩu trang để tránh dịch bệnh lây lan” - 
Quốc Anh cho hay.

Để tiết kiệm chi phí, hai nam sinh tìm 
những nguyên vật liệu có thể tận dụng được 
ở xung quanh mình. Đối với những mạch 
điện, camera, loa… Quốc Anh và Đức Tài 
hỏi mượn của gia đình mình hoặc đặt mua 
trên Internet.

“Khi thực hiện sáng tạo thiết bị chúng 
em gặp rất nhiều khó khăn về kỹ thuật. Bên 
cạnh đó, trong quá trình hoàn thiện phần 
mềm liên tục bị lỗi, bởi tùy môi trường ánh 
sáng thiết bị sẽ hoạt động khác nhau. Bên 
cạnh đó, thiết bị giám sát người đeo khẩu 
trang của chúng em cần cấu hình mạnh, 
nhưng ban đầu các nguyên vật liệu chưa đáp 
ứng được. Không những vậy, trong quá trình 
thực hiện em và bạn Quốc Anh đã có nhiều 
lúc chưa đồng thuận trong quy trình thực 
hiện. Tuy nhiên, chúng em đã ngồi lại, cùng 
nhau thí nghiệm từng ý kiến. Ý nào tốt và 
phù hợp hơn chúng em sẽ thống nhất, vui vẻ 

chọn và đưa vào dự án” -  Đức Tài chia sẻ.

Sau khoảng 3 tháng lên ý tưởng và thực 
hiện, dự án của Quốc Anh và Đức Tài đã 
hoàn thiện, hoạt động trơn tru. Theo đó, thiết 
bị gồm: Camera, máy chủ, ổ lưu trữ dữ liệu, 
loa, màn hình theo dõi. Những thiết bị này 
sẽ được đặt tại những nơi công cộng, trường 
học… Khi có người đi qua, camera sẽ ghi lại 
hình ảnh và xác định được trường hợp này 
có đeo khẩu trang hay không. Nếu người đi 
qua không đeo khẩu trang, thiết bị sẽ phát ra 
cảnh báo và ghi lại khuôn mặt. Còn trường 
hợp đeo khẩu trang sẽ không phát ra bất kì 
cảnh báo nào.

“Hệ thống giám sát người đeo khẩu trang 
của nhóm em sẽ nhắc nhở và tuyên truyền 
mọi người tự giác đeo khẩu trang. Qua đó, 
hạn chế dịch bệnh lây lan ở những nơi đông 
người. Đồng thời, đây cũng là cơ sở, bằng 
chứng để xử phạt đối với những người vi 
phạm” - Quốc Anh cho hay.

Theo hai em, thời gian tới sẽ tiếp tục 
nghiên cứu và nâng cấp “Hệ thống giám sát 
người đeo khẩu trang”. Qua đó, sẽ phát triển, 
cải tiến để phần mềm hoạt động ổn định và 
phản hồi nhanh hơn. Bên cạnh đó, kết hợp 
camera đo thân nhiệt cho hệ thống. Đồng 
thời, đưa vào hệ thống chương trình khóa 
cửa ngăn không cho người vi phạm tham gia 
hoạt động trong cộng đồng.

Thầy Phan Đức - Hiệu trưởng Trường 
THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết, 
em Lê Quốc Anh và Phạm Công Đức Tài 
là hai học sinh giỏi của trường. Dự án “Hệ 
thống giám sát người đeo khẩu trang” là sản 
phẩm đầu tiên hai học sinh tham gia và đạt 
giải tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 
cũng như cấp quốc gia. Đây sẽ là động lực 
để nhà trường tiếp tục đồng hành cùng các 
em trong những cuộc thi sắp tới.

Khoa học - Kỹ thuật
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Cung cấp đủ vitamin C cho cơ thể được 
xem là chìa khóa giúp tăng cường sức đề 

kháng, nhất là trong thời điểm dịch COVID-
19 đang lây lan rộng như hiện nay.

Tăng cường sử dụng các loại rau quả tự 
nhiên giàu vitamin C trong bữa ăn hàng ngày 
được xem là cách bổ sung an toàn, hiệu quả 
nhất. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ngoài các loại 
trái cây họ cam quýt thì có nhiều loại rau quả 
rất gần gũi với chúng ta có lượng vitamin C 
dồi dào hơn cam.

Một quả cam cỡ trung bình chỉ có 69,7mg 
vitamin C, ít hơn so với nhiều loại trái cây và 
rau thông thường khác. Để bổ sung vitamin C 
tối ưu và có chế độ dinh dưỡng đa dạng, hãy 
thêm các loại rau quả dưới đây trong bữa ăn 
hàng ngày.

Ổi
So với cam, ổi chứa lượng Vitamin C cao 

gấp 4 lần. Ngoài ra, ổi cũng chứa rất nhiều 
vi chất khác như Vitamin A, axit folic, chất 
khoáng như kali, đồng. Ổi cũng có nhiều 
chất xơ, ít cholesterol. Theo thống kê, lượng 
Vitamin trong 100g ổi là 200mg, hơn hết thảy 
những loại trái cây khác mà trước nay bạn đều 
lầm tưởng.

Ớt chuông
Một chén ớt chuông đỏ chứa 190mg 

vitamin C, nhiều hơn gần ba lần so với một 
quả cam. Ớt chuông đỏ cũng là một nguồn 
cung cấp vitamin A tuyệt vời, giúp tăng cường 
sức khỏe đôi mắt.

Tuy hàm lượng vitamin C không nhiều 
bằng ớt chuông đỏ, nhưng một chén ớt chuông 
xanh cũng chứa 120mg vitamin C, cao hơn 
nhiều so với cam. Đây là loại quả được khuyến 
nghị sử dụng hàng ngày và cũng chứa hàm 
lượng chất xơ cao.

Sức khỏe - Đời sống

“Chìa khóa vàng ” 
tăng sức đề kháng mùa COVID

Vitamin C rất quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch. Bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng 
này có thể giúp giảm thời gian và mức độ nghiêm trọng của nhiễm trùng đường hô hấp 
trên, bao gồm cả cảm lạnh thông thường và COVID-19.
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Cải xoăn
Ngoài lượng vitamin A được khuyến nghị 

hàng ngày gấp đôi và lượng vitamin K gấp bảy 
lần được khuyến nghị, một chén cải xoăn cung 
cấp 80,4mg vitamin C. Nó cũng cung cấp một 
lượng lớn khoáng chất và axit béo.

Bông cải xanh
Loại rau họ cải này cung cấp 132mg 

vitamin C cộng với một lượng chất xơ bổ sung 
cho 30kal mỗi khẩu phần. Thêm vào đó, nhiều 
nghiên cứu cho thấy bông cải xanh có thể có 
đặc tính ngăn ngừa ung thư.

Súp lơ trắng
Một khẩu phần ăn súp lơ trắng sẽ cung cấp 

cho bạn 127,7mg vitamin C, cộng với 5g chất 
xơ và 5g protein. Cũng giống bông cải xanh, 
súp lơ trắng chứa một vài hợp chất chống ung 
thư, giàu vitamin B và vitamin K.

Đu đủ
Nghiên cứu cho thấy rằng ăn đu đủ có thể 

giúp thông xoang, sáng da và chắc xương. Một 
khẩu phần ăn (một cốc đu đủ) cung cấp 88,3mg 
vitamin C, ngoài ra đu đủ cũng giàu chất chống 
oxy hóa như carotene và flavonoid, vitamin A, 
folat và hỗ trợ tốt cho tiêu hóa. 

Dâu tây
Một cốc dâu tây chứa 84,7mg vitamin C, 

cùng với liều lượng folate lành mạnh và các 
hợp chất khác được chứng minh là có tác dụng 
tăng sức khỏe tim mạch. Một lợi ích bất ngờ 
khác của dâu tây là chúng có thể giúp làm 
trắng răng.

Sức khỏe - Đời sống
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Dứa 
Ngoài 78,9mg vitamin C, dứa còn chứa 

bromelain - một loại enzym tiêu hóa giúp 
phân hủy thức ăn và giảm đầy hơi. Bromelain 
cũng hoạt động như một chất chống viêm tự 
nhiên có thể giúp bạn phục hồi nhanh hơn sau 
một buổi tập luyện khó khăn.

Kiwi
Một khẩu phần kiwi (khoảng 2 quả) chứa 

137,2mg vitamin C. Kiwi cũng rất giàu kali, 
chất chống oxy hóa, omega-3.

Xoài
Một quả xoài trung bình chứa 122,3mg 

vitamin C. Xoài cũng là một nguồn cung cấp 

vitamin A tuyệt vời. Giống như vitamin C, 
vitamin A cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong khả năng miễn dịch và giữ cho đôi mắt 
của bạn khỏe mạnh.

Suckhoedoisong.vn 

Sức khỏe - Đời sống

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, trong năm 
2020 có hơn 3.300 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo 
của ĐV-TN, học sinh - sinh viên, hàng nghìn 
ý tưởng được cập nhật, đăng tải trên Ngân 
hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam. 
Những ý tưởng, sáng kiến thuộc mọi lĩnh vực, 
bắt nguồn từ thực tế đời sống, sinh hoạt, học 
tập, công tác tại địa phương, đơn vị.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn A Xây cho biết: “Đây 
là mô hình mới, nên ngoài những ý tưởng có 
tính sáng tạo được đăng tải và thực hiện, cũng 
vẫn còn nhiều ý kiến mang tính chung chung, 
chưa thực sự chú trọng đến tính khả thi. Vì 
vậy, việc thực hiện và duy trì hộp thư sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên có 
cơ hội được bộc lộ chính kiến, những ý tưởng 
sáng tạo có ích, hoặc những mô hình, sáng 
kiến hay. Từ đó, từng bước nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến vì sự 
phát triển của quê hương, góp phần xây dựng 
thế hệ trẻ vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp 
vụ, năng động, sáng tạo chủ động hội nhập, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Việc xây dựng hộp thư sáng kiến, ý tưởng 
sáng tạo đã giúp các cơ sở Đoàn trong tỉnh đang 
đi trước một bước trong thu thập các sáng kiến, 
ý tưởng mới của ĐV-TN, từ đó liên kết, phối 
hợp tổ chức các hoạt động như: Hội thi “Sáng 
tạo trẻ”, “Tin học trẻ”, các hội thi nhằm truyền 
cảm hứng, động lực cho thanh niên dám nghĩ, 
dám làm, dám dấn thân vào những việc khó, 
những việc mới, nhất là nêu cao khát vọng của 
giới trẻ trên các lĩnh vực, khởi động trí tuệ vào 
đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ. 

QT

Hiệu quả... (Tiếp theo trang 21)
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Nhiều năm nay, người dân ở xã Đăk Mar, 
huyện Đăk Hà đã khá quen thuộc khi 

nhận thông tin từ hệ thống loa truyền thanh 
của xã. Với 7/7 thôn, có loa truyền thanh 
nên hầu hết các thông tin tuyên truyền của 
địa phương đều được đông đảo bà con tiếp 
nhận.

Ông  Lê Trọng Hảo - Phó Chủ tịch UBND 
xã Đăk Mar khẳng định: “Có thể nói, vai 
trò của hệ thống đài truyền thanh xã được 
coi như mắt xích cuối cùng trong chuỗi các 
phương tiện, hình thức truyền thông ở cơ 
sở. Tại đây, các chủ trương của Đảng, chính 
sách của Nhà nước, các văn bản của tỉnh, 
huyện được chuyển tải đến nhân dân”.

Cũng theo ông Hảo, để đạt hiệu quả về 
nội dung thông tin, ngoài những văn bản yêu 
cầu đọc nguyên văn, cán bộ phụ trách công 
tác này đã chia tách, cụ thể hóa, cô đọng lại 
để nhân dân dễ nghe, dễ hiểu. Trong xây 
dựng NTM thì địa phương đã làm tốt công 
tác tuyên truyền, thông qua hệ thống loa 
truyền thanh. Từ đó, Đăk Mar đã huy động 
được sự vào cuộc mạnh mẽ của các tầng lớp 
nhân dân trong việc đóng góp công sức, vật 
chất, trí tuệ vào xây dựng đạt 19/19 tiêu chí 
NTM năm 2014.

Được biết, ngoài các yêu cầu về điểm 
phục vụ bưu chính, dịch vụ viễn thông 

internet, hệ thống truyền thanh thì hoạt động 
ứng dụng công nghệ thông tin trong điều 
hành, quản lý ngày càng được nâng cao. 
Đến nay, hầu hết UBND cấp xã trên địa bàn 
tỉnh được trang bị máy tính, máy in, kết nối 
mạng nội bộ và internet. Một số địa phương 
còn mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, phần 
mềm chuyên dụng phục vụ cho việc số hóa 
tài liệu, văn bản. Với việc hầu hết hệ thống 
máy móc được trang bị kết nối mạng đã giúp 
cho cán bộ, công chức cấp xã dễ dàng trong 
việc truy cập internet để tra cứu, tìm kiếm 
thông tin, truy cập email và các phần mềm 
ứng dụng khác...

Ông Phạm Xuân Khanh - Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tỉnh khẳng định, sau hơn 13 năm thực hiện 
Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn và 10 năm thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, 
với sự chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc sâu rộng, 
đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng 
thuận, tham gia tích cực của người dân trên 
địa bàn tỉnh, bộ mặt khu vực nông thôn có 
nhiều chuyển biến tích cực; hạ tầng thiết yếu 
về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo 
dục... được quan tâm đầu tư, xây dựng, nâng 
cấp; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, 

Xây dựng nông thôn mới

Vai troø truyeàn thoâng 

trong phát triển kinh tế, 
xây dựng nông thôn mới

 Phú Quang

Với sự bùng nổ của thông tin như hiện nay, truyền thông ngày càng khẳng định vai trò 
không thể thiếu trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới (NTM).
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đời sống vật chất, tinh thần của người dân 
nông thôn từng bước được cải thiện.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã có 28 xã đạt 
chuẩn xã NTM, số tiêu chí đạt chuẩn bình 
quân 14,8 tiêu chí/xã; có 02 thôn đạt chuẩn 
khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đạt được kết 
quả trên, trước hết có sự lãnh đạo sâu sát 
của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự nỗ lực 
và đóng góp công sức của nhân dân, sự vào 
cuộc của các cơ quan báo chí, những người 
làm báo góp phần tuyên truyền, phổ biến 
chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của 
Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để 
cán bộ và nhân dân hiểu, thực hiện.

Công tác tuyên truyền là một trong những 
giải pháp rất quan trọng để tạo sự chuyển 
biến trong nhận thức, tư duy của cán bộ, 
đảng viên và giúp người dân hiểu để đồng 
thuận với chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước về xây dựng NTM. Báo chí không chỉ 
tuyên truyền về chủ trương, chính sách mà 
còn có những bài viết để định hướng cho 
nhân dân có cái nhìn tổng thể và đồng thuận 

cao trong công tác xây 
dựng NTM và phát 
triển nông nghiệp bền 
vững. Phải bắt đầu từ 
sự chuyển biến tích 
cực trong thực tế thì 
sức lan tỏa sẽ nhanh 
hơn, từ đó có nhiều 
mô hình, cách làm hay 
trong xây dựng NTM 
và phát triển nông 
nghiệp bền vững ở địa 
phương được truyền 
tải đến với cơ sở và 
người dân.

Theo ông Phạm 
Xuân Khanh - Phó 
Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát triển 

nông thôn, những kết quả đạt được trong phát 
triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 
trong thời gian qua có vai trò quan trọng và sự 
đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí ở 
địa phương cũng như ở Trung ương trong việc 
tham gia truyền tải thông tin về các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 
về nông nghiệp, nông thôn, nhất là cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp và xây dựng NTM... Báo 
chí hiện nay đã và đang là cầu nối nhanh nhất 
để các thành tựu khoa học - công nghệ về sản 
xuất nông nghiệp được chuyển tải nhanh hơn, 
thường xuyên hơn, để người dân sớm tiếp cận 
và áp dụng vào sản xuất nông nghiệp và phát 
triển kinh tế nông thôn.

Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, 
nâng cao đời sống nông dân là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, đồng 
thời cũng là một nội dung quan trọng trong 
công tác tuyên truyền của báo chí, góp phần 
thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền 
vững trên cơ sở ổn định đời sống của nhân 
dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Xây dựng nông thôn mới

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức năm 2021



Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum 29

Soá 71/2021

Theo báo cáo số 75-BC/TU ngày 01/6/2021 
của Tỉnh ủy tổng kết thực hiện Nghị quyết 

số 01-NQ/TU, ngày 01-6-2016 của Tỉnh ủy 
“về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020, có tính đến năm 2025”, đến tháng 12 
năm 2020 có 85/85 xã hoàn thành quy hoạch 
chung xây dựng NTM. Sử dụng nguồn ngân 
sách Nhà nước bê tông hóa trên 1.000 km 
đường giao thông nông thôn; 100% xã có 
điện lưới quốc gia; xây dựng và sửa chữa 80 
công trình thủy lợi, kiên cố hóa 30 km kênh 
mương nội đồng; xây mới và sửa chữa, nâng 
cấp 190 trường học, 340 nhà văn hóa, 298 
khu thể thao thôn, 27 nhà văn hóa xã; hỗ trợ 

xây dựng 1.405 căn nhà, sửa chữa  503 căn 
nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, 
người có công.

Về phát triển các hình thức tổ chức sản 
xuất, đã công nhận 02 doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành 
3 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
và 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tại các huyện Đăk Hà, Kon Plông và 
thành phố Kon Tum. Hiện toàn tỉnh có 115 
hợp tác xã (có 15 hợp tác xã nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao), 01 Liên hiệp hợp 
tác xã, 115 tổ hợp tác, 108 trang trại, có 14 
doanh nghiệp đầu tư lĩnh vự nông nghiệp, 

Xây dựng nông thôn mới

Đồng chí A Pớt 
- Phó Bí thư 
Thường trực 
Tỉnh ủy tham 
gia đổ khối bê 
tông đầu tiên
trên tuyến 
đường giao 
thông nội thôn 
Khúk Na, Sa 
Bình (Sa Thầy)

Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng nông thôn mới

Đây là một trong 19 chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phấn 
đấu đến năm 2025 có 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, 04 huyện và thành phố 
Kon Tum đạt chuẩn nông thôn mới  hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
(NTM).
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nông thôn.
Công tác y tế, giáo dục, văn hóa, đảm 

bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường được 
quan tâm, chú trọng. Củng cố nâng cao chất 
lượng của tổ chức Đảng, vai trò của chính 
quyền, đoàn thể chính trị - xã hội; giữ vững 
ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, 
quốc phòng an ninh.

Tính đến cuối tháng 12 năm 2020, toàn 
tỉnh có 28 xã đạt chuẩn NTM, tăng 19 xã 
so với năm 2015; có 09 xã đạt từ 15-18 tiêu 
chí, 46 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 02 xã đạt từ 
8-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí 
(giảm 41 xã so với năm 2015). Có được kết 
quả trên là nhờ có sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công 
tác xây dựng NTM. Nhờ đó, diện mạo nông 
thôn ngày càng khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo khu 
vực nông thôn giảm từ 33,89% năm 2015 
xuống còn 14,35% năm 2020.

Tuy nhiên, theo báo cáo đánh giá, kết 
quả xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 
trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp so với toàn 
quốc và khu vực Tây Nguyên; còn 02 huyện 
(Ia H’Drai và Tu Mơ Rông) chưa có xã đạt 
chuẩn NTM, còn 02 xã đạt chuẩn dưới 10 
tiêu chí. Một số tiêu chí chưa đạt mục tiêu 
đề ra như: Tiêu chí số 8 (thông tin và truyền 
thông), số 9 (nhà ở dân cư), số 10 (thu nhập), 
số 14 (giáo dục và đào tạo), số 15 (y tế), số 
18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật), 
số 19 (quốc phòng và an ninh). Bên cạnh đó 
một số tiêu chí đạt nhưng chưa thực sự bền 
vững.

Mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 04 
huyện, thành phố Kon Tum đạt chuẩn huyện 
NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM; có từ 60 xã đạt chuẩn NTM trở lên; 
có 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 
10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đảm 
bảo các xã mỗi năm đạt thêm từ 1-2 tiêu chí 
trở lên.

Để đạt được mục tiêu này, Chương trình 
hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa XVI xác định, tăng cường sự lãnh đạo 
của cấp ủy, quản lý điều hành của UBND 
các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 
quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong 
thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Tiếp tục 
tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 
các chủ trương của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước về xây dựng NTM; động 
viên, khích lệ cổ vũ nhân dân tham gia thực 
hiện xây dựng NTM gắn với phong trào thi 
đua “Kon Tum chung sức xây dựng NTM”, 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
NTM, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp 
nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu 
số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn 
lên thoát nghèo bền vững”.

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp huy 
động đa dạng hóa các nguồn vốn, nguồn 
lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã 
hội. Chú trọng đầu tư các công trình thủy lợi 
theo hướng đa mục tiêu; đẩy mạnh tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp, đổi mới phát triển các 
hình thức sản xuất; khuyến khích các doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
và tích cực tham gia xây dựng NTM.

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ 
dạy và học; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên; 
nâng cao công tác khám chữa bệnh, đảm bảo 
an sinh xã hội; thực hiện tốt công tác bảo 
vệ môi trường; quản lý bền vững nguồn tài 
nguyên.

Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động 
của hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy hiệu 
quả phong trào toàn dân bảo bệ an ninh Tổ 
quốc; ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội, 
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn nông thôn, nhất là các vấn 
đề xã hội bức xúc ở nông thôn.

QM

Xây dựng nông thôn mới
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