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Ngày 29 tháng 7 năm 2021, tại Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Sở 

Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) và 
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh (LHH) đã 
thảo luận và ký kết Chương trình phối hợp 
giai đoạn 2021-2025 với mục đích:  

 Triển khai có hiệu quả Chương trình 
hợp tác khung giữa Bộ Khoa học và Công 
nghệ và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt 
Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh 
Kon Tum;

Tăng cường mối quan hệ phối kết hợp 
giữa Sở KH&CN với LHH nhằm nâng cao 
năng lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên 
theo chức năng, nhiệm vụ của mình để thực 
hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

phát triển khoa học và công nghệ phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Việc phối hợp phải được thực hiện 
thường xuyên, đạt hiệu quả thiết thực gắn 
với các hoạt động khoa học và công nghệ 
của LHH và quản lý hoạt động khoa học 
và công nghệ của địa phương. Theo đó, Sở 
KH&CN, LHH thống nhất triển khai thực 
hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Thực hiện chính sách, pháp luật về 
phát triển khoa học và công nghệ

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật Nhà nước về khoa học và công 
nghệ trên địa bàn tỉnh; Tập hợp, đoàn kết, 

Quang cảnh buổi ký kết Chương trình phối hợp (Ảnh: QM)

Giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh giai đoạn 2021-2025

Chương trình phối hợp
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phát huy vai trò của trí thức trong và ngoài 
tỉnh cống hiến tài năng, trí tuệ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh trên địa bàn tỉnh; Hàng năm, căn 
cứ vào định hướng phát triển khoa học và 
công nghệ của tỉnh, LHH triển khai, phổ 
biến cho các Hội thành viên của LHH đề 
xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ 
cấp tỉnh, tổng hợp các đề xuất đặt hàng các 
nhiệm vụ khoa học công nghệ của các Hội 
thành viên gửi Sở KH&CN để tổng hợp.

2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội

Triển khai thực hiện Quyết định số 
48/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định 
về hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội của LHH tỉnh:

LHH tỉnh chủ trì mời Sở KH&CN tham 
gia làm thành viên hội đồng tư vấn thực hiện 
nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội của LHH; Sở KH&CN chủ trì mời 
LHH tham gia làm thành viên các Hội đồng 
tư vấn, Hội đồng quản lý quỹ khoa học và 
công nghệ, Hội đồng sáng kiến; tham gia tư 
vấn, cho ý kiến các chương trình, đề án, kế 
hoạch khoa học và công nghệ của tỉnh tùy 
theo lĩnh vực và chuyên môn phù hợp. 

3. Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc 
thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi 
đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo: LHH chủ trì, Sở KH&CN phối hợp tiếp 
tục công tác tuyên truyền phổ biến thể lệ và 
hướng dẫn các tổ chức, cá nhân viết hồ sơ 
tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc 
thi sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng; Sở 
KH&CN thực hiện trách nhiệm thành viên 
của Ban Tổ chức Hội thi, Cuộc thi; có văn 
bản chỉ đạo các Phòng Kinh tế thành phố, 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện triển 
khai phổ biến, hướng dẫn Hội thi sáng tạo 
kỹ thuật; đồng thời phối hợp trong công tác 
tiếp nhận, chấm thi Hội thi, Cuộc thi; Sở 
KH&CN chủ trì, Liên hiệp Hội phối hợp 
tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động 
các tác giả nộp hồ sơ tham gia Cuộc thi 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

4. Hoạt động thông tin, phổ biến, ứng 
dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công 
nghệ

- Hội thảo, tập huấn: LHH cùng với 
Sở KH&CN chủ trì tổ chức ít nhất 01 hội 
thảo khoa học trong năm. Khi LHH hoặc 
Sở KH&CN tự chủ trì tổ chức các hội thảo 
khoa học khác có liên quan thì chủ động 
mời đơn vị còn lại tham dự; LHH chủ trì, 
phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng 
dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ 
(thuộc Sở KH&CN) tổ chức ít nhất 01 lớp 
tập huấn chuyển giao các ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật trong năm; Phối hợp tổ 
chức các hội thảo, hội nghị giới thiệu kết 
quả khoa học và công nghệ do Trường Đại 
học, Viện nghiên cứu, các tổ chức khoa 
học và công nghệ đã nghiên cứu, phát triển 
thành công để các tổ chức, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh tiếp cận, trao đổi, ký kết 
hợp đồng chuyển giao, ứng dụng; 

- Thông tin khoa học công nghệ và phát 
triển thị trường khoa học công nghệ: LHH 
vận động hội viên Câu lạc bộ trí thức, các 
hội thành viên, hội viên tập thể viết bài gửi 
Ấn phẩm Khoa học và Công nghệ; LHH 
giúp Sở KH&CN chuyển tải những thông 
tin khoa học và công nghệ đến các Hội 
thành viên trong tổ chức của LHH.

5. Hoạt động Câu lạc bộ trí thức

Sở KH&CN phối hợp với LHH, rà soát 
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lực lượng cán bộ khoa học công nghệ trong 
tỉnh, nhất là lực lượng cán bộ khoa học trẻ 
thuộc Sở KH&CN để vận động tham gia 
Câu lạc bộ trí thức; tạo điều kiện để các hội 
viên thuộc Sở tham gia sinh hoạt các chuyên 
đề do Câu lạc bộ trí thức tổ chức; LHH chủ 
trì, phối hợp với Sở KH&CN trong việc 
huy động, tập hợp đội ngũ trí thức KH&CN 
tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu và 
ứng dụng các thành tựu KH&CN  trong sản  
xuất  và đời sống; hoạt động sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật; hoạt động khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

6. Hoạt động xét chọn và tôn vinh “Trí 
thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh 
Kon Tum” 

LHH chủ trì, Sở KH&CN phối hợp: 
Tuyên truyền, phổ biến Quy chế xét chọn 
và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu 
về khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum” và 
Kế hoạch tổ chức xét chọn và tôn vinh “Trí 
thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh 
Kon Tum” đến mọi tổ chức, cá nhân; Rà 
soát và giới thiệu các đối tượng có đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế để liên hệ 
hướng dẫn làm hồ sơ tham gia xét chọn; Rà 
soát, xác nhận kết quả của các đề tài cấp 
tỉnh mà các trí thức đã báo cáo trong hồ sơ 
đăng ký.

7. Nội dung khác

Phối hợp tổ chức thực hiện một số hoạt 
động khoa học công nghệ khác theo sự chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các 
Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và các 
nhiệm vụ khác phát sinh theo yêu cầu thực 
tiễn trong hoạt động của hai đơn vị.

Để tổ chức thực hiện các nội dụng đã ký 
kết, thì trách nhiệm cụ thể là:

Sở KH&CN: Chủ trì, phối hợp với LHH 
thống nhất nội dung, kế hoạch hàng năm; 
tạo điều kiện cần thiết cho các hoạt động 
trong phạm vi nội dung Chương trình phối 
hợp này; hàng năm cân đối ngân sách chi sự 
nghiệp khoa học và công nghệ địa phương, 
trên cơ sở đó đề xuất nhiệm vụ của LHH 
để thực hiện theo chức năng tập hợp, đoàn 
kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ 
nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở tỉnh 
Kon Tum. 

Liên hiệp hội: Chủ trì các nội dung được 
phân công, đồng thời chủ động đề xuất và 
phối hợp với Sở KH&CN trong triển khai 
các nội dung của Chương trình; thường 
xuyên thông tin, trao đổi với Sở KH&CN 
về kết quả hoạt động của LHH trong triển 
khai các nội dung của Chương trình này; 
Chỉ đạo thống nhất các hội thành viên, đơn 
vị trực thuộc thực hiện các nội dung đã ký 
kết; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, giám 
sát hoạt động.

Hai đơn vị phối hợp thống nhất: Hàng 
năm, Sở KH&CN và LHH xem xét, đánh 
giá kết quả thực hiện; đề xuất, bổ sung 
Chương trình cho phù hợp với tình hình 
thực tế và thống nhất Chương trình phối 
hợp năm tiếp theo.

Chương trình phối hợp đã được đồng chí 
Bùi Thanh Bình, Giám đốc Sở KH&CN và 
đồng chí Đặng Thanh Long, Chủ tịch LHH 
tỉnh ký và chỉ đạo thực hiện.

    Lê Văn Hùng - Phó Chủ tịch LHH 
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Trên cơ sở hướng dẫn của Hội Khuyến học 
Việt Nam về việc tổ chức thí điểm mô hình 

Công dân học tập tại  Công văn 210/CV-KHVN  
và thực  hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh 
giá, công nhận mô hình “Công dân học tập’’ 
(CDHT) theo Công văn 4156/UBND-KGVX, 
ngày 4/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về 
việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá 
công nhận mô hình “Công dân học tập”, Hội 
Khuyến học (HKH) tỉnh đã triển khai thí điểm 
mô hình “Công dân học tập” trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm đảm bảo các yêu cầu của Trung 
ương Hội Khuyến học về tổ chức thí điểm: 
chọn số lượng đơn vị thí điểm (mỗi tỉnh chọn 
3 quận/ huyện/ thị xã; mỗi cấp huyện chọn 3 
xã/ phường /thị trấn; mỗi đơn vị xã/ phường/ 
thị trấn chọn 3 đơn vị và 10 gia đình); chọn 
người tham gia thí điểm (có đủ đại diện ở các 
vùng, miền, thành phần dân tộc, lứa tuổi, giới 
tính, thành phần xã hội), nguyên tắc lựa chọn 
(ưu tiên tự nguyện) và lộ trình thực hiện thí 
điểm (từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2021), 
Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai việc tổ chức 
thí điểm với những nội dung như sau:

Hội Khuyến học tỉnh đã xây dựng kế 
hoạch báo cáo Ủy Ban nhân dân tỉnh; tổ chức 
cuộc họp triển khai việc thí điểm xây dựng 
mô hình CDHT với các HKH thành phố Kon 
Tum, HKH huyện Đăk Tô, HKH huyện Ngọc 
Hồi, là các đơn vị được chọn tham gia việc 
thí điểm. HKH tỉnh đã phổ biến, hướng dẫn  
những nội dung cần thiết như: Kế hoạch triển 
khai thí điểm, Bộ tiêu chí đánh giá công nhận 
mô hình CDHT; ngoài ra, đã cung cấp các tài 

liệu liên quan  về CDHT, về cách đánh giá 
theo Bộ tiêu chí, về hồ sơ đánh giá vv... đến 
các HKH trên để thực hiện. Sau 7 tháng triển 
khai, tổ chức kiểm tra tại cả 3 huyện, thành 
phố; qua đó, thúc đẩy tiến độ thực hiện, đồng 
thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc 
trong quá trình thực hiện thí điểm.

 HKH huyện ĐăkTô, Ngọc Hồi và thành 
phố Kon Tum đã báo cáo, tham mưu với cấp 
ủy Đảng, chính quyền địa phương về việc thí 
điểm xây dựng mô hình CDHT; xây dựng kế 
hoạch thực hiện và chọn địa bàn triển khai thí 
điểm, đảm bảo có vùng thành thị, vùng nông 
thôn. Tại thành phố Kon Tum chọn xã Đăk 
Rơ Wa, phường Trần Hưng Đạo và phường 
Quyết Thắng; tại huyện Đăk Tô chọn xã Tân 
Cảnh, xã Diên Bình và thị trấn Đăk Tô; tại 
huyện Ngọc Hồi chọn xã Bờ Y, xã Đăk Nông 
và thị trấn Plei Kần. Tổ chức để các công dân 
trên địa bàn đăng ký tham gia thí điểm, đảm 
bảo sự đa dạng thành phần công dân tham gia 
thí điểm (nông dân, lao động nông thôn, công 
nhân, công chức, viên chức,...). Hướng dẫn, 
quán triệt những nội dung cần thiết về thí điểm, 
đặc biệt là Bộ tiêu chí đánh giá, công nhận mô 
hình CDHT; về phương pháp, quy trình  thực 
hiện đánh giá, công nhận; về các biểu mẫu, 
hồ sơ cần có của từng cá nhân và tập thể cơ 
quan đơn vị... Tuyên truyền để nhân dân trên 
địa bàn hiểu được mục đích, ý nghĩa của thí 
điểm xây dựng mô hình CDHT. Chỉ đạo, kiểm 
tra, rà soát tiến độ thực hiện thí điểm tại từng 
xã, phường, thị trấn. Phối hợp với gia đình, cơ 
quan, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức buổi 
họp nhằm đánh giá các công dân theo Bộ tiêu 
chí; HKH huyện, thành phố tập hợp hồ sơ, lập 

Kết quả bước đầu triển khai mô hình 

CÔNG DÂN HỌC TẬP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
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tờ trình đề nghị UBND xã xác nhận kết quả 
của việc đánh giá. Tổng kết việc thí điểm tại 
địa phương, tập hợp hồ sơ  và báo cáo kết quả 
về HKH tỉnh.

Sau 9 tháng triển khai thực hiện thí điểm 
mô hình CDHT ở thành phố Kon Tum, HKH 
huyện Đăk Tô, HKH huyện Ngọc Hồi đã đạt 
được một số kết quả bước đầu:

1. Số công dân đăng ký tham gia thí điểm 
là 140 người (trong đó 85 người đăng ký ở 85 
gia đình và 55 người đăng ký tại 21 cơ quan, 
đơn vị thuộc xã quản lý). Phân loại các công 
dân trên theo 3 nhóm đối tượng (hướng dẫn 
tại Công văn số 73/CV-KHVN ngày 15/3/2021 
của TW Hội Khuyến học Việt Nam), số công 
dân tham gia thí điểm được chia ra:

Nhóm 1 (Nhóm nông dân và lao động 
nông thôn): 59 người;

Nhóm 2 (Nhóm công nhân khu công nghiệp, 
bao gồm các loại thợ thủ công, tiểu thủ công, 
dịch vụ sửa chữa đồ gia dụng): 07 người;

Nhóm 3 (Nhóm trí thức, bao gồm cán bộ, 
công chức, viên chức, doanh nhân, nhân viên 
văn phòng cấp xã trở lên,…):  74 người.

2. Số công dân đạt danh hiệu CDHT là 
119/140 người, tỉ lệ 85%; 

Phân chia theo nhóm đối tượng:
- Nhóm 1: có 42/59 người, tỉ lệ (so với 

trong nhóm): 71,2%;
- Nhóm 2: có  6/7 người, tỉ lệ (so với trong 

nhóm): 85,71%;
- Nhóm 3: có 71/74 người, tỉ lệ (so với 

trong nhóm): 95,95 %.
Qua quá trình tổ chức thí điểm, Hội Khuyến 

học tỉnh rút ra một số kinh nghiệm làm cơ sở 
cho việc triển khai mô hình công dân học tập 
đại trà sau này trên địa bàn tỉnh:

Hội Khuyến học cơ sở chủ động tham mưu 
cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ban 
hành kịp thời các văn bản về chủ trương, chỉ 
đạo thực hiện việc xây dựng mô hình CDHT. 
Hội Khuyến học làm nòng cốt, phối hợp chặt 

chẽ với các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn 
thể địa phương trong việc xây dựng mô hình 
CDHT. Người tham gia tổ chức mô hình CDHT 
phải coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức toàn xã hội về triển khai xây dựng mô 
hình CDHT. Cần thấy được mối quan hệ qua lại 
giữa mô hình “Công dân học tập” và các mô hình 
học tập “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, 
“Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Huyện/
Thành phố học tập”, “Tỉnh học tập” để gắn xây 
dựng  mô hình “Công dân học tập” với việc xây 
dựng các mô hình học tập trên. Tổ chức tập huấn 
cho các đối tượng liên quan để nắm vững các 
nội dung về xây dựng mô hình CDHT; trong đó 
chú trọng tập huấn kỹ về bộ tiêu chí, về phương 
pháp đánh giá theo bộ tiêu chí. Xây dựng bộ 
phận chuyên trách đánh giá có năng lực, có thời 
gian thực hiện công việc đánh giá. Có kinh phí 
đáp ứng các công việc cần thiết; tối thiểu là các 
việc sau: in ấn biểu mẫu, giấy tờ, tài liệu; tổ chức 
tập huấn. Có giám sát, kiểm tra kết hợp với việc 
hướng dẫn trong quá trình xây dựng mô hình 
CDHT. Tổ chức biểu dương, khen thưởng những 
công dân đã có nhiều cố gắng phấn đấu để trở 
thành “Công dân học tập”.

Việc tổ chức thí điểm CDHT trên địa bàn 
tỉnh Kon Tum tuy chỉ đạt được kết quả bước 
đầu nhưng rất quan trọng cho việc tổ chức 
đại trà sau này. Đặc biệt những bài học kinh 
nghiệm quý báu thu được trong quá trình triển 
khai thí điểm là cơ sở, định hướng đúng đắn, 
tích cực cho tương lai.

Vấn đề nhận thức tầm quan trọng của việc 
tổ chức xây dựng mô hình CDHT, cũng như 
tinh thần trách nhiệm, ý chí, quyết tâm của 
mỗi công dân trong việc tham gia xây dựng 
mô hình CDHT, kết hợp với những bài học nói 
trên là những nhân tố tạo nên sự thành công 
của việc xây dựng mô hình CDHT góp phần 
vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài làm cho đất nước nói chung và 
tỉnh nhà nói riêng ngày càng phát triển.

 Nguyễn Hoá
 Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum
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Trước những khó khăn trong việc xây dựng 
và thực hiện tiêu chí môi trường tại địa 

phương, xã Đăk Môn, (huyện Đăk Glei) đã đề 
xuất xây dựng các bể để chứa các loại bao bì, 
chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng.

Từ 500 triệu đồng được UBND huyện hỗ 
trợ, xã đã làm 480 bể chứa rác, các bể chứa 
này được đưa về các thôn và đặt dọc các tuyến 
đường ra khu sản xuất. Toàn bộ rác thải như 
bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau 
khi sử dụng được người dân bỏ vào các bể 
chứa, việc thiêu hủy sẽ được thực hiện mỗi 
tháng 1 lần để đảm bảo vệ sinh môi trường 
chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận 
của đông đảo người dân.

Ông A Tháo - Trưởng thôn Ri Mẹt, xã Đăk 
Môn (Đăk Glei) vui vẻ cho biết: “Ngày xưa 
những chai, lọ, bì thuốc bảo vệ thực vật bà 

con phun ở đâu là bỏ tại đó, gây ra ô nhiễm 
cho môi trường, sau khi có bể chứa bà con đã 
gom lại khi nào đầy thì bà con sẽ tổ chức tiêu 
hủy”.

Theo ngành Tài nguyên và Môi trường, 
mỗi năm người dân tại các khu vực sản xuất 
nông nghiệp của tỉnh sử dụng gần 3.430 tấn 
thuốc bảo vệ thực vật và thải ra môi trường 
trên 500 tấn bao bì đựng các sản phẩm này. 
Đây là nguồn rác thải nguy hại, bởi vậy trong 
quá trình thực hiện tiêu chí số 17 bảo vệ môi 
trường nông thôn, ban chỉ đạo xây dựng nông 
thôn mới tại các địa phương đã vận động sự 
tham gia chung sức của các tổ chức hội, đoàn 
thể như Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ 
nữ, Hội Cựu chiến binh để vận động hội viên 
tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Một trong số đó phải kể đến mô hình Cựu 
chiến binh tham gia bảo 
vệ môi trường của Hội 
Cựu chiến binh xã đoàn 
kết thành phố Kon Tum 
triển khai từ đầu năm 
2019. Mô hình được xây 
dựng dựa trên các đánh 
giá thực tế địa phương có 
trên 1500 ha đất sản xuất 
nông nghiệp, trung bình 
mỗi năm người dân nơi 
đây thải ra môi trường từ 
500kg đến 1 tấn bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật. Số Những tuyến đường xanh, sạch, đẹp ngày một xuất hiện nhiều hơn

Nỗ lực thực hiện công tác 
bảo vệ môi trường ở nông thôn

Xác định môi trường là một trong những tiêu chí có ý nghĩa quan trọng đối với chất 
lượng sống của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới nên thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều giải pháp 
nhằm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân trong các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi 
trường.
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lượng rác thải này là một trọng những nguyên 
nhân gây ô nhiễm môi trường. 

Từ nguồn đóng góp của các hội viên và 
kinh phí hỗ trợ của địa phương, Hội Cựu 
chiến binh xã Đoàn Kết đã xây dựng 16 bể 
chứa rác thải đặt ở các tuyến đường đi ra khu 
sản xuất để thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực 
vật sau sử dụng; vào ngày cuối cùng của mỗi 
tháng, các hội viên đích thân đi thu gom và 
tiêu hủy. Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình 
của các Cựu chiến binh xã đã góp phần đáng 
kể trong việc thu gom, xử lý rác thải trong sản 
xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồng Mai - Chủ tịch Hội 
Cựu chiến binh xã Đoàn Kết, thành phố Kon 
Tum cho biết: “Sau khi triển khai xây dựng 
mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật 
sau sử dụng, người dân rất đồng thuận, ủng 
hộ, bởi mô hình đã tạo thói quen cho người 
dân trong việc thu gom các chai, lọ, bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật.”.

Song song việc thu gom rác thải từ các 
hoạt động sản xuất nông nghiệp, hiện các địa 
phương trên địa bàn tỉnh vận động người dân 
thu gom rác thải sinh hoạt tập trung, xây dựng 
những tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Xã Sa 
Nhơn, huyện Sa Thầy là một điển hình tốt. 
Năm 2016 xã đã hoàn thành tất cả 19 tiêu 
chí nông thôn mới, ngay sau đó, xã đã vận 
động người dân tiếp tục xây dựng khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu, tiến tới 
xã nông thôn mới nâng cao, chủ 
trương này nhận được sự đồng 
thuận của đông đảo người dân. 
Cuối năm 2020, xã đã xây dựng 
thành công khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu tại thôn Đức Lý.

Việc sử lý rác thải từ hoạt 
động chăn nuôi cũng được địa 
phương này hết sức quan tâm. 
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn 
mới xã Sa Nhơn đã vận động các 
hộ chăn nuôi đưa chuồng trại ra 
xa khu dân cư và xây dựng hầm 
bioga để giảm thiểu mùi hôi.

Gia đình ông Phạm Tiến Cơ, 
thôn Nhơn Nghĩa là một trong những hộ tiên 
phong triển khai xây dựng hầm bioga và bể 
chứa rác thải, nhờ đó dù gia đình ông nuôi 
trên 70 con heo nhưng không gây ô nhiễm, 
ảnh hưởng tới các hộ lân cận trong khu dân 
cư.

Trên thực tế không phải địa phương nào 
cũng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường 
nông thôn, nhất là việc đảm bảo xử lý rác thải 
trong chăn nuôi. Theo Sở Tài nguyên và Môi 
trường, hiện tỉnh Kon Tum có trên 260 ngàn 
gia súc chăn nuôi tập trung và trên 1,5 triệu 
gia súc, gia cầm được chăn nuôi rải rác tại các 
khu dân cư. Trung bình mỗi ngày có 780 tấn 
và trên 7.800m3 nước thải phát sinh từ hoạt 
động chăn nuôi đã thải ra môi trường, đáng 
nói lượng chất thải và nước thải này hầu như 
chưa được xử lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến môi trường.

Bên cạnh đó, việc thu gom và xử lý rác 
thải sinh hoạt tại các khu vực nông thôn chưa 
thực sự mang tính bền vững. Việc duy trì tổ 
thu gom rác thải tại các xã đã đạt chuẩn nông 
thôn mới còn gặp khó khăn do thiếu kinh phí, 
đa phần người dân tại các thôn người dân tộc 
thiểu số xử lý rác thải bằng cách đào hố chôn 
lấp.

Theo bà Đường Thị Hồng Luân - Phó 

Nhiều trang trại chăn nuôi được xây dựng đúng quy định, 
đảm bảo vệ sinh môi trường

(Xem tiếp trang 11)
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Đến nay, tổng diện tích sản xuất theo hướng 
ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng gần 

8.000 ha, trong đó diện tích sản xuất rau, củ 
quả, hoa khoảng 300 ha; diện tích cây cà phê, 
tiêu áp dụng công nghệ tưới tiên tiến 7.057  ha, 
cây ăn quả gần 600 ha. Đã thành lập và đưa 
vào hoạt động Khu nông nghiệp công nghệ 
cao tại huyện Kon Plông, huyện Đăk Hà; 
đang đầu tư Khu nông nghiệp công nghệ 
cao tại thành phố Kon Tum; hình thành 02 
vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao và công nhận 02 doanh nghiệp 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 
huyện Kon Plông và huyện Đăk Hà. 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm đã 
được triển khai, năm 2019 có 19 sản phẩm 
OCOP được công nhận đạt hạng ba, bốn 
sao; năm 2020, có 69 sản phẩm đạt 3-4 sao, 
trong đó có 01 sản phẩm tiềm năng đạt 5 

sao. Đến nay tổng sản phẩm OCOP đạt từ 3 
sao đến 4 là 88 sản phẩm ...

Các công nghệ mới được áp dụng trong 
sản xuất như, công nghệ nuôi cấy mô tế bào 
thực vật để áp dụng cho sản xuất giống quy 
mô công nghiệp (cây lan kim tuyến, sâm dây, 
đương quy, chuối ...); công nghệ tưới tiết kiệm 
nước, tự động hóa trong bón phân, hệ thống 
thủy canh,…; ứng dụng vật liệu nano, bạt phủ 
trong giữ ẩm đất, nhà kính, nhà lưới, màng 
phủ nông nghiệp, công nghệ giống mới, canh 
tác theo hướng hữu cơ ...

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều các doanh 
nghiệp lớn, có khả năng và uy tín đầu tư 
vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, có thể kể đến như: Dự án quản 
lý bảo vệ rừng, kinh doanh du lịch và nhân 
giống, trồng, phát triển cây dược liệu kết 
hợp chăn nuôi dê sữa công nghệ cao của 

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại thị trấn  
Măng Đen (Kon Plông)

Sau 5 năm triển 
khai thực hiện Nghị 
quyết số 02-NQ/
TU ngày 30-6-2016 
của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về Phát 
triển nông nghiệp 
ứng dụng công 
nghệ cao gắn với 
chế biến trên địa 
bàn tỉnh, bước đầu 
đã mang lại hiệu 
quả tích cực.
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Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm 
Măng Đen với tổng vốn 5.100 tỷ đồng; Dự 
án đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp 
VinEco Kon Tum - Măng Đen của Công 
ty TNHH Đầu tư sản xuất phát triển nông 
nghiệp VinEco với tổng vốn 1.000 tỷ đồng; 
Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao của 
Công ty TNHH Sản xuất, chế biến Nông 
lâm sản Nghĩa Phát với tổng vốn 756 tỷ 
đồng; Các dự án chăn nuôi bò sữa và chế 
biến sữa công nghệ cao, trồng cây ăn quả và 
chế biến hoa quả kết hợp du lịch trang trại, 
trồng và chế biến dược liệu kết hợp du lịch 
sinh thái, du lịch trải nghiệm... 

Theo ông Phạm Xuân Khanh - Phó Giám 
đốc Sở NN&PTNT, một trong những kết quả 
quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị 
quyết 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đã 
làm thay đổi tư duy canh tác của người dân 
trên địa bàn; từng bước biết áp dụng các công 
nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, 
giảm phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, từng 
bước điều chỉnh sản phẩm nông nghiệp theo 
nhu cầu thị trường, theo các tiêu chuẩn chất 
lượng ... Qua đó, ổn định đầu ra cho nông sản 
và giá thành sản phẩm.

Tuy nhiên, theo đánh giá, sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh hiện 
vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Mặc dù là 
vùng sản xuất nông nghiệp có tiềm năng lớn, 
nhưng hiện tại vẫn còn ít doanh nghiệp tham 
gia đầu tư về công nghệ chế biến, mà chủ yếu 
là ở hoạt động sơ chế, dẫn đến năng lực canh 
tranh của sản phẩm chưa cao, tiềm ẩn nhiều 
rủi ro về giá cả. Bên cạnh đó, mặc dù đã hình 
thành việc liên kết phát triển chuỗi giá trị sản 
phẩm, nhưng chủ yếu mới là sản xuất và sơ 
chế thô, chưa có sự kết nối thực sự bền vững 
giữa sản xuất - chế biến - thị trường và còn 
thiếu lao động có trình độ cao...

Ông Phạm Xuân Khanh - Phó Giám đốc 
Sở NN&PTNT cho biết: “Để tập trung nâng 
cao hiệu quả phát triển sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao thực sự mang tính 
bền vững, hiệu quả, theo tinh thần của Nghị 

quyết số 02-NQ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2016 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay tỉnh ta 
đang tiếp tục rà soát quy hoạch phát triển nông 
nghiệp, quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao phù hợp với điều kiện thực tế 
của địa phương và nhu cầu thị trường, gắn với 
bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng việc 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
gắn với liên kết chuỗi giá trị sản phẩm; 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 với chế 
biến và thị trường tiêu thụ, từ đó xây dựng 
nền nông nghiệp tỉnh nhà phát triển bền vững, 
góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum 
lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”. 

Dương Hưng

trưởng Phòng Môi trường, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, để thực hiện thành công tiêu chí 
số 17 bảo vệ môi trường nông thôn thì chính 
quyền địa phương các cấp phải quy hoạch các 
điểm chăn nuôi tập trung để đảm bảo vệ sinh 
môi trường cho người dân, đồng thời hướng 
tới 100% người dân được sử dụng nước sạch 
và 70% lượng rác thải được thu gom và xử 
lý”.

Bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan 
nông thôn là một trong những nội dung trọng 
tâm của chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới. Giai đoạn 2021-
2025, các địa phương cần tiếp tục phát động 
và duy trì các phong trào nói không với rác thải 
nhựa, tái sử dụng chất thải nông nghiệp, đảm 
bảo đúng quy định về vệ sinh môi trường và 
an toàn thực phẩm, đồng thời tập trung phát 
triển các mô hình thôn, xóm xanh, sạch, đẹp 
mang tính bền vững.

Cao Cường

Nỗ lực... (Tiếp theo trang 9)
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Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KN 
ĐMST) là một trong những nhiệm vụ 

mà Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 
hết sức quan tâm, đến nay qua hơn 3 năm 
đi vào hoạt động, công tác KN ĐMST của 
trường đã đạt được những kết quả nhất định, 
qua đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp 
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về KN 
ĐMST của tỉnh. 

Để tạo môi trường KN thuận lợi cho 
CBVC và HSSV, Trường đã chủ động phối 
hợp với các công ty, đơn vị tổ chức các hoạt 
động giao lưu, diễn đàn đối thoại để truyền 
cảm hứng KN cho HSSV; quan tâm tạo điều 
kiện để Đoàn Thanh niên trong Trường thành 
lập “Câu lạc bộ Sáng tạo và Khởi nghiệp”, 
xây dựng mô hình “Hội quán Sinh viên” 
phục vụ cho công tác trải nghiệm KN, kinh 
doanh trong HSSV.

Bên cạnh đó, Trường đã tổ chức xây 
dựng và biên soạn chương trình, giáo trình 
mô đun “Khởi tạo doanh nghiệp”. Mô đun 
này đã đưa vào các chương trình đào tạo bậc 
trung cấp và cao đẳng của các ngành hiện nay 
đang có trong nhà trường; đồng thời thông 
qua Trung tâm Phát triển doanh nghiệp và 
Giới thiệu việc làm của Trường đã giới thiệu 
việc làm, tư vấn và tham gia bồi dưỡng phát 
triển các kỹ năng cần thiết cho CBVC và 
HSSV, đặc biệt là kỹ năng KN, đây là một 
thuận lợi để nhà trường có thể tổ chức, triển 
khai thường xuyên các hoạt động KN.

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

Tum cho biết: “Để triển khai các ý tưởng, 
dự án KN, nhà trường đã tổ chức các đợt thi 
KN, tạo điều kiện để CBVC và HSSV đăng 
ký thực hiện các dự án, ý tưởng KN, thông 
qua đó xét duyệt và tuyển chọn để giới thiệu 
tham gia các cuộc thi KN các cấp”.

Nổi bật trong những số đó là dự án KN 
“Túi gội đầu thảo dược” đạt giải Khuyến 
khích tại Cuộc thi KN do Ban tổ chức khóa 
đào tạo KN của Cục Phát triển thị trường 
phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ 
tổ chức tại Trường Đại học Quy Nhơn; Dự 
án “Máy in 3D” đạt giải Ba tại Cuộc thi tìm 
kiếm tài năng KN ĐMST Techfest vùng Tây 
Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ... 

Đối với HSSV, nhà trường đã giao cho 
Đoàn Thanh niên chủ trì tổ chức thành công 
3 cuộc thi ý tưởng KN HSSV cấp trường, 
trong đó có 34 ý tưởng tham gia. Qua các 
cuộc thi đã lựa chọn 13 ý tưởng tham gia 
cuộc thi do Tỉnh và các Bộ, ngành tổ chức, 
trong đó có 3 ý tưởng tham gia vòng thi bán 
kết Cuộc thi Dự án KN sáng tạo thanh niên 
nông thôn năm 2019 do Trung ương Đoàn 
tổ chức; 2 ý tưởng được Hội đồng tư vấn, 
hỗ trợ KN tỉnh Kon Tum đánh giá “Đạt” 
trong đợt xét duyệt các dự án, ý tưởng KN 
của tỉnh lần I, năm 2019; 5 ý tưởng được 
chọn tham gia Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo 
khởi nghiệp” trong đoàn viên, thanh niên, 
sinh viên năm 2020 do tỉnh đoàn Kon Tum 
tổ chức; 3 ý tưởng được chọn tham gia Cuộc 
thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên 
giáo dục nghề nghiệp toàn quốc” - Startup 

Trường Cao đẳng Cộng đồng 

ĐẨY MẠNH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
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Kite năm 2020 do Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp tổ chức, trong đó có 1 dự án, ý tưởng 
đạt giải Khuyến khích.

Sinh viên Huỳnh Văn Hùng (Sinh viên 
ngành Điện cộng nghiệp - Trường Cao đẳng 
Cộng đồng) đồng tác giả đạt giải khuyến 
khích Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh 
sinh viên giáo dục nghề nghiệp - Startup Kite 
năm 2020 với dự án “Trồng gừng trong bao 
bì xi măng”, cho hay: “Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quả thực rất khó khăn, đã có nhiều 
tấm gương khởi nghiệp, có người thất bại, có 
người thành công. Với sinh viên chúng em 
được khơi dậy tinh thần khởi nghiệp ngay 
khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều rất 
tuyệt vời, giúp chúng em có thêm nhiều kiến 
thức, kỹ năng, kinh nghiệm hữu ích cho việc 
học, việc làm về sau”.

Theo tiến sĩ Huỳnh Văn Chung, năm 

2021 Trường đã lựa chọn được 05 ý tưởng 
KN để giới thiệu tham cuộc thi ý tưởng KN 
cấp tỉnh và cấp bộ. Để triển khai có hiệu quả 
hoạt động này trong thời gian tới, Trường 
tiếp tục tăng cường thông tin, truyền thông 
nhằm nâng cao nhận thức cho CBVC và 
HSSV về KN ĐMST; tăng cường tổ chức 
các hoạt động thực tập, trải nghiệm tại doanh 
nghiệp tạo điều kiện cho HSSV được tiếp 
xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, đồng thời thiết lập mạng 
lưới liên kết giữa Trường với các Sở, ngành, 
đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh, các Trường đại học, cao 
đẳng, viện nghiên cứu,… nhằm hỗ trợ cho 
các hoạt động KN ĐMST trong nhà trường, 
qua đó kết nối với hệ sinh thái KN ĐMST 
trong và ngoài tỉnh và một số đối tác quốc 
tế.

Quốc Tuấn

Đại diện nhóm tác giả dự án “Trồng gừng trong bao xi măng”  
nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH
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“Xây dựng quy trình sản xuất giống và 
nuôi thương phẩm cá Niên trên địa bàn huyện 
Kon Plông” là đề tài khoa học cấp tỉnh do Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum phối 
hợp với Trường Đại học Cần Thơ thực hiện từ 
tháng 7 năm 2019.

Đề tài đã tiến hành khảo sát các địa điểm 
thuộc huyện Kon Plông, gồm 03 xã Ngọc 
Tem, Đăk Ring và xã Măng Cành để đánh giá 
khả năng phân bố của cá Niên trong tự nhiên; 
tiến hành thu thập mẫu cá Niên bố mẹ, với số 
lượng 120kg để nuôi vỗ thành thục sinh dục; 
tiến hành thực nghiệm sinh sản, ương giống cá 
Niên tại xã Đăk Ring; triển khai mô hình nuôi 
thương phẩm cá Niên tại 2 xã Đăk Ring và 
Ngọc Tem. Đồng thời tiến hành thu mẫu, phân 
tích các đặc điểm về hình thái phân loại và đặc 
điểm sinh học, sinh sản của cá Niên phân bố ở 
thủy vực tỉnh Kon Tum. 

Là hộ dân duy nhất được chọn tham gia 
đề tài tại xã Đăk Ring, anh A Tông, thôn Vác 
A Nhong, xã Đăk Ring, huyện Kon Plông cho 
biết, gia đình và bà con trong vùng rất vui, 
rất phấn khởi khi tỉnh, huyện triển khai thực 
hiện đề tài tại xã. Vì hiện nay, nguồn cá Niên 
tự nhiên trên địa bàn ngày càng khan hiếm, 
giá cả ngoài thị trường cao. Trong thời gian 
thực hiện đề tài, ngoài lần thực nghiệm đầu 
tiên anh theo dõi các chuyên gia hướng dẫn 
vừa học, vừa làm, đến nay anh đã tiếp thu toàn 
bộ quy trình và tự mình cho cá đẻ, ương giống 
và nuôi cá thương phẩm thành công. 

Anh A Tông chia sẻ: “Trong quá trình tiếp 
cận được gần hai năm, bản thân được học rất 
nhiều kỹ thuật từ cách cho cá đẻ, tiêm cho cá, 
bảo quản, chăm sóc. Về phần sản xuất giống 
tôi cũng đã tự làm, tiêm và cho cá đẻ được. 
Nói chung nuôi cá Niên cũng dễ thôi, chịu khó 

Với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững nguồn cá Niên, đến nay sau gần 2 năm 
thực hiện, quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Niên trên địa bàn huyện Kon 
Plông đã đạt được kết quả khả quan.

Anh A Tông nuôi cá Niên thương phẩm trong ao
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tí, chăm sóc cho kỹ. Sáng, chiều canh nước 
đều theo kỹ thuật thì cá sẽ sống tốt, dễ phát 
triển. Theo kinh nghiệm nuôi thì sau khi cá đẻ 
từ 6-7 tháng thì bắt đầu cho thu hoạch, cá to 
tương đương với giống cá bố mẹ”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Nhựt Long - 
Trường Đại học Cần Thơ cho biết: “Để nuôi 
cá Niên đảm bảo theo quy trình từ 6-7 tháng 
là thu hoạch thì phải có đầu tư về thức ăn. Bên 
cạnh thức ăn từ tự nhiên có thể tạo thêm giá 
thể để rong rêu phát triển, qua đó sẽ giảm được 
chi phí thức ăn, đồng thời đảm bảo được chất 
lượng của cá, đặc biệt là cái vị đăng đắng đặc 
trưng của cá Niên mà ngoài thị trường người 
tiêu dùng ưa thích”.

Đến nay, qua 2 năm thực hiện nghiên cứu, 
thử nghiệm với nhiều phương pháp, nhóm 
thực hiện đề tài của Trường Đại học Cần Thơ 
đã cơ bản hoàn thiện quy trình sản xuất cá 
giống và nuôi thương phẩm cá Niên tại ao hồ 
trên địa bàn huyện Kon Plông. 

Dự án xây dựng quy trình sản xuất giống 
và nuôi thương phẩm cá Niên khi thành công 
sẽ đem lại rất nhiều giá trị đối với địa phương. 
Không chỉ tái tạo nguồn lợi thủy sản, mà còn 
đem lại lợi ích kinh tế từ món ăn được coi là 
đặc sản của đại ngàn này.

Ngoài việc hoàn 
thiện quy trình sinh 
sản nhân tạo cá 
Niên, trong khuôn 
khổ đề tài đã tiến 
hành nuôi thí điểm 
cá Niên thương 
phẩm tại 6 ao ở xã 
Đăk Ring và 4 vèo 
ở xã Ngọc Tem, 
huyện Kon Plông. 
Kết quả, tại mô 
hình nuôi cá Niên 
trong ao ở xã Đăk 
Ring đạt kết quả 

tốt. Sau thời gian nuôi 7 tháng, cá Niên tăng 
trưởng tương đối cao. Trọng lượng trung bình 
dao động từ 14 đến 16 con/kg. Đến nay, bà 
con có thể hoàn toàn chủ động ươm và nuôi 
cá Niên gắn với điều kiện tự nhiên của huyện 
Kon Plông.

Ông Trịnh Xuân Quý - Phó Trưởng phòng 
NN&PTNT huyện Kon Plông cho biết: “Dự 
án xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi 
thương phẩm cá Niên được thực hiện thí điểm 
tại 03 xã Đăk Ring, Ngọc Tem, Măng Cành 
của huyện Kon Plông, với tổng kinh phí đầu 
tư hơn 930 triệu đồng. Dự án do Sở KH&CN 
phối hợp với UBND huyện xây dựng kế hoạch 
và triển khai thực hiện. Thực hiện thành công 
dự án này có giá trị về mặt bảo tồn nguồn gen 
cá Niên trên địa bàn huyện, đồng thời tạo sinh 
kế, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo 
bền vững cho người dân nơi đây”.

Thành công bước đầu trong việc bảo tồn 
nguồn gen giống cá Niên đang đứng trước 
nguy cơ cạn kiệt trong tự nhiên, là nền tảng 
cho huyện Kon Plông xây dựng mô hình nuôi 
thương phẩm cá Niên sau này. Đây là cơ sở để 
tạo sinh kế cho người dân và góp phần bảo vệ, 
phát triển nguồn cá Niên trên địa bàn tỉnh.

QM

Mô hình nhân giống cá Niên
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Lan Kim tuyến (hay còn gọi là Lan 
gấm hoặc cỏ nhung) là loại thảo 

dược vô cùng quý hiếm của vùng núi 
Ngọc Linh Kon Tum, Lan kim tuyến 
có tính kháng khuẩn, ứng dụng trong 
các bài thuốc phòng ngừa ung thư, hỗ 
trợ điều trị bệnh gan, bình ổn huyết áp, 
chữa ho lao, đau lưng vô cùng hiệu 
quả. Đây là một trong số các tác dụng 
đã được chứng minh và được sử dụng 
trong Đông Y Đài Loan, vì lẽ đó rất 
nhiều thương nhân người Trung Quốc 
đã tìm mua bằng nhiều hình thức. Tại 
nước ta, đây là một trong những loài 
dược liệu nằm trong sách đỏ đang có 
nguy cơ cạn kiệt, khan hiếm vì sự săn lùng của 
con người khi biết giá trị của nó.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả 3 lĩnh 
vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Kon Tum về phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, bảo tồn, đầu tư phát triển Sâm 
Ngọc Linh và các dược liệu khác, Trường Cao 
đẳng Cộng đồng đẩy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học, tập trung nghiên cứu và phát triển các 
Dược liệu quý của tỉnh đó là nuôi cấy mô Lan 
kim tuyến rừng và bước đầu đã tạo ra sản phẩm. 

Những cây Lan kim tuyến được cấy ghép, 
nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm của nhà 
trường đã được hình thành và đưa ra ngoài môi 
trường để thích ứng. Những cây Lan này tuy 
được nuôi cấy và nhân tạo nhưng thành phần, 
dưỡng chất và hàm lượng dinh dưỡng vẫn luôn 
được đảm bảo không thua kém so với Lan kim 
tuyến rừng. Đây là sản phẩm của cả một quá 

trình nghiên cứu, tìm tòi học hỏi của các nhà 
giáo, viên chức của Bộ môn Nghiên cứu, ứng 
dụng công nghệ sinh học thuộc Khoa Kinh tế 
và Nông Lâm. 

Xét về mặt kinh tế, Lan kim tuyến có giá 
trị kinh tế rất cao. Ngoài các giá trị dược tính 
trong chữa bệnh hiệu quả cao thì ngày nay 
nhiều người còn mua Lan kim tuyến để làm 
quà biếu hoặc sưu tầm thành những bình rượu, 
bình thuốc vô cùng đẹp mắt. Theo khảo sát, giá 
thị trường hiện tại cho 1kg Lan kim tuyến dao 
động từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng/1kg.

Có thể nói việc ứng dụng nuôi cấy mô, nhân 
giống Lan kim tuyến thành công mang lại rất 
nhiều tín hiệu vui cho nhà trường và cho tỉnh nhà 
trong việc bảo tồn và phát triển Dược liệu quý, 
vừa đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững vừa 
mang lại các giá trị kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Thanh Thanh - 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LAN KIM TUYẾN 

Bằng công nghệ nuôi cấy mô 
Đứng trước thực trạng nguồn Dược liệu quý của Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon 

tum nói riêng ngày càng khan hiếm và cạn kiệt. Phát triển bền vững và bảo tồn đa dạng 
sinh học các nguồn Dược liệu quý là nhiệm vụ cấp thiết đáng được quan tâm hiện nay tại 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

Lan Kim tuyến được nuôi cấy mô
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Chuối tiêu hồng có đặc điểm dễ trồng, ít tốn 
công chăm sóc, nhanh cho thu hoạch, quả 

có màu vàng đẹp, hương vị thơm ngon, thịt quả 
chắc và không chua. Với những đặc điểm về 
giá trị dinh dưỡng cũng như giá trị kinh tế mà 
cây chuối mang lại, hiện nay nhu cầu sử dụng 
sản phẩm giống chuối trong và ngoài nước 
ngày càng tăng cao, là loại cây trồng hứa hẹn 
mang lại tiềm năng kinh tế ổn định cho người 
nông dân. 

* Các phương pháp nhân giống chuối 
tiêu hồng

Phương pháp tách chồi
Trên cây mẹ, ngoài việc để lại một cây con để 

thay thế cây mẹ sau khi chặt buồng, tối đa chỉ có 
thể tách được hai mầm. Việc tách chồi nên tiến 
hành sau khi cây mẹ đã trổ buồng để khỏi ảnh 
hưởng đến cây mẹ. Cây con hình búp măng, chu 
vi gốc trên 80 cm, có độ cao 1,2 - 1,5 m với 4 - 5 
lá thật là có thể tách đem trồng 
mới được. Sau khi đã cắt thân 
giả cách cổ thân 20 cm hoặc 
trồng cả thân giả.

Phương pháp nhân giống 
bằng củ

Chọn củ nặng trên 2 kg, 
có đường kính gốc 20-25 cm, 
chẻ ra nhiều miếng (dọc hoặc 
ngang), mỗi miếng có một mầm 
tốt, chấm các mặt cắt vào tro 
bếp rồi đem ươm. Một củ có 
thể cho 10 - 15 cây con, chăm 
sóc tốt sau 9 tháng có thể đem 
đi trồng mới. Nếu củ để nguyên 

hoặc bổ đôi thì hệ số nhân chỉ đạt từ 2 đến 3, 
nhưng thời gian ươm cây giống ngắn hơn. Vụ 
xuân chỉ mất 4 - 5 tháng, vụ thu 7 tháng, chất 
lượng cây giống tốt hơn. Có thể rút ngắn thời 
gian trên bằng cách tăng cường tưới nước, tưới 
phân cho cây con.

Kỹ thuật vun cao gốc để tăng hệ số nhân. 
Chọn đất nhẹ, bón lót nhiều phân hữu cơ và 
NPK nhất là phân N rồi đem trồng cây con với 
khoảng cách 2 x 1,5m, 15 ngày sau khi trồng 
vun gốc thật cao 50 - 60 cm. Khi cây chuối 
được 6 tháng, chặt sát đất bỏ mầm sinh trưởng 
ở giữa để thúc các mầm bên. Khi các cây con ở 
mầm bên cao được 20 - 30 cm thì tách khỏi cây 
mẹ đem trồng vào vườn ươm. Tiếp tục chăm 
sóc cho gốc chuối mẹ bằng cách tưới nước kết 
hợp bón đạm hoặc nước giải pha loãng 1/10. 
Sau 6 tháng mỗi gốc cho 6 - 10 cây con.

Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy 
mô

nhân giống, trông và chăm sóc
cây chuối tiêu hông

Kỹ thuật
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Phát triển diện tích trồng chuối tiêu hồng đòi 
hỏi cung cấp lượng cây giống lớn mà phương 
pháp nhân giống chuối truyền thống là tách 
chồi cho số lượng cây con hạn chế, phát triển 
chậm, việc tách chồi làm cây không đồng đều, 
thu hoạch không tập trung và cây con có thể 
mang mầm bệnh của cây mẹ. Nhân giống bằng 
nuôi cấy mô tế bào thực vật là phương pháp 
có hệ số nhân cao, tạo ra số lượng lớn cây con 
trồng cùng thời điểm và cho thu hoạch đồng 
loạt, cây có khả năng sinh trưởng và phát triển 
tốt, năng suất cao, chất lượng ổn định, đồng đều 
sạch bệnh, đúng giống trong thời gian ngắn, cây 
khỏe mạnh hơn, sản lượng cao hơn, sản xuất 
trái chất lượng tốt hơn các sản phẩm được sản 
xuất bằng phương pháp truyền thống. 

Quy trình nhân giống chuối cấy mô được 
thực hiện theo các bước sau:

- Chọn mẫu: Mẫu được chọn để nhân giống 
có năng suất, chất lượng cao, không sâu bệnh, 
sinh trưởng khỏe mạnh, chất lượng quả ngon 
và phải đúng giống.

Lấy mẫu vào ngày khô ráo giúp giảm tỉ lệ 
nhiễm bệnh, tăng tỉ lệ sống của cây.

- Tái sinh chồi: Mẫu được xử lý rửa sạch, 
tách bỏ những lớp thân giả, rễ củ bên ngoài. Tách 
phần đỉnh sinh trưởng, khử trùng bằng cồn 70O 
hoặc bằng các chất khử trùng khác. Đưa mẫu 
vào môi trường dinh dưỡng để tái sinh chồi.

- Tái sinh chồi: Môi trường MS bổ sung 
4mg/l BA, 0,5 mg/l IAA, 30g/1 sucrose, 9g/l 
agar. Mẫu được nuôi cấy ở điều kiện nhiệt độ 
25 ± 2oC; độ ẩm 80 ÷ 85%; cường độ ánh sáng 
2000 - 2500 lux; thời gian chiếu sáng 12 giờ/
ngày.

- Nhân nhanh mẫu: Giai đoạn này giúp nhân 
nhanh số lượng chồi. Môi trường nhân nhanh 
có bổ sung các chất sinh trưởng kích thích sự 
tăng sinh của chồi. Công thức môi trường: MS, 
5mg/l BA, 0.1 mg/l IAA, Ademin 80 mg/l, 
30g/l Sucrose, 9g/l Agar.

- Tạo cây hoàn chỉnh: Sau một thời gian 

chồi hình thành thân, lá. Chuyển chồi sang môi 
trường ra rễ, MS BAP 2 mg/l, 30g/l sucrose + 
than hoạt tính 0.15 g/l giúp chồi vươn dài, cây 
có bộ rễ khỏe mạnh có thể sinh trưởng phát 
triển tốt khi được trồng ngoài tự nhiên.

- Ra ngôi cây trong nhà lưới: Cây tái sinh 
trong bình cấy sẽ được chuyển ra nhà lưới giữ 
trong điều kiện mát sau 2-3 tuần trước khi ra 
ngôi. Cây ra ngôi cao trên 5 cm sẽ được trồng 
trực tiếp trong bầu đất.

* Kỹ thuật chăm sóc cây chuối tiêu hồng
Kỹ thuật chăm sóc định kỳ
Phủ gốc chuối bằng phân xanh... để hạn chế 

cỏ dại; xới phá váng sau mỗi trận mưa to. Làm 
cỏ vụ xuân tháng 1-2 và vụ thu tháng 8-9, xới 
sạch toàn bộ diện tích một lần/vụ; một năm xới 
gốc 2-3 lần. Cung cấp đủ nước cho cây nhất là 
trong mùa khô, khi trái đang lớn và lúc quả sắp 
chín.

Kỹ thuật cắt tỉa, tạo hình
Vườn chuối cần được thường xuyên chăm 

sóc đảm bảo cho cây sinh trưởng tốt, sớm ra 
hoa và đạt năng suất cao. Thời gian hạn, ít mưa 
cần phải tưới. Đặc biệt chú ý giai đoạn khi cây 
phân hóa hoa (sau trồng 8 - 10 tháng) đến khi 
quả lớn. Theo tính toán tưới 1ha từ 30 - 63 m³/
ha/ngày đảm bảo giữ ẩm 80%. Trong thời kỳ 
nóng và ẩm, cây mẹ đẻ chồi con nhiều, cần tỉa 
bớt chỉ để lại 1 - 2 chồi con và khống chế mật 
độ trong vườn cây, điều tiết sự sinh trưởng của 
cây mẹ và con. Đồng thời với tỉa mầm, định 
chồi cần tiến hành vệ sinh như cắt bỏ lá khô, lá 
bệnh, cắt bỏ hoa đực, bao buồng bằng túi PE 
đục lỗ, phòng trừ cỏ dại, khơi rãnh tiêu nước 
cho vườn...

Kỹ thuật bón phân cho cây chuối tiêu 
hồng

Nhu cầu dinh dưỡng cho chuối khá cao, 
đặc biệt phân kali, đạm là yếu tố ảnh hưởng rất 
lớn đến thời gian sinh trưởng, năng suất quả, 
phẩm chất quả, khả năng vận chuyển, cất giữ 
quả. Lượng phân bón cho 1 cây như sau: Đạm 
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100 - 200g, lân 20 - 40g, kali 300 - 400g; phân 
hữu cơ 5 - 10kg, bón trước khi trồng. 

Thời gian và cách bón có thể chia làm các 
đợt sau:

- Bón trước khi trồng: Bón phân hữu cơ và 
1/2 lân, 1/4 kali.

- Bón lần 2: Sau khi trồng 2 tháng, bón 1/4 
đạm, 1/2 kali, bón nông, xới nhẹ trên mặt kết 
hợp ủ gốc cho cây.

- Bón lần 3: Bón nuôi quả với 1/4 đạm, 1/4 
lân và 1/4 kali. Các loại phân sau khi bón cần 
phải vùi lấp tránh mất mát do quá trình oxy 
hóa. Phân hữu cơ có thể bón theo rãnh, bón lót. 
Có thể chia lượng phân thành ít đợt hơn, song 
cần chú ý đến giai đoạn sau thu hoạch, phân 
hóa hoa và nuôi quả. Ngoài ra, còn bổ sung cho 
cây các loại phân vi lượng bằng cách bón trực 
tiếp vào đất hoặc phun lên lá cùng với thuốc 
bảo vệ thực vật.

* Phòng trừ sâu bệnh cho cây chuối tiêu 
hồng

Bệnh gây hại chủ yếu
- Bệnh đốm lá Sigatoka: Bệnh phát triển 

trong điều kiện ấm, ẩm ở nhiệt độ 26 - 28OC, 
mù trời, độ ẩm cao. Phòng trừ bệnh bằng các 
loại thuốc trừ nấm Diathane, Benlat, Topsin, 
Baycor...

- Bệnh vàng lá Moko: triệu chứng là lá non 
bị vàng. Bệnh lây lan qua vết thương cơ giới 
khi đánh bỏ chồi con. Phòng trừ bằng cách xử 
lý dụng cụ tách chồi con, chặt bỏ cây bệnh, xử 
lý đất hoặc thay đổi giống.

- Bệnh vàng lá Panama (héo rũ): Bệnh liên 
quan nhiều đến tình hình dinh dưỡng trong đất 
như mùn thấp, cấu trúc đất xấu, hàm lượng 
kẽm thấp, tỷ lệ Ca/Mg và K/Mg cao thuận lợi 
cho nấm bệnh phát triển. Việc trừ bệnh là khó 
khăn nên chủ yếu là phòng bệnh. Phòng bằng 
biện pháp kiểm dịch, xử lý chồi con, cải thiện 
tính chất lý hoá của đất, sử dụng giống kháng 
bệnh. 

Sâu gây hại chủ yếu

- Sâu đục thân chuối: cần phân biệt loại sâu 
đục thân giả của cây phá hoại thân giả và sâu 
đục thân thật còn gọi là sâu vòi voi phá hoại 
chủ yếu ở thân thật dưới mặt đất. Phòng trừ chủ 
yếu là xử lý đất quanh gốc, vệ sinh các lá khô 
trên cây, khơi thoát làm thông thoáng vườn. 
Có thể sử dụng thuốc Shepa (0,2 - 0,3%) hoặc 
Sumicidin, Polytrin...

- Sâu hại lá chuối: bao gồm các loại sâu 
róm, sâu cuốn lá... gây hại trên phiến lá. Phòng 
trừ bằng cách cắt bỏ các lá bị sâu hại sống tập 
trung, phun thuốc trừ. Có thể sử dụng: Viben C, 
Daconil (0,3%)...

- Sâu hại hoa, quả: Hoa và quả thường bị 
các loại sâu như bọ trĩ, nhện, bọ vẽ ăn các phần 
của hoa, vỏ của quả non để lại các vết sẹo, ghẻ, 
xấu mã quả. Để khắc phục các loại sâu này, cần 
tiến hành bao buồng hoa, quả bằng túi PE đục 
lỗ.

Tuyến trùng hại chuối 
Tuyến trùng là tên gọi chung của những sinh 

vật nhỏ sống trong đất gây hại rễ. Phòng trừ 
chúng chủ yếu là xử lý đất bằng các loại thuốc 
xông hơi như loại 1 - 2 dibromo-3 chloropane 
(DBCP) hoặc các chế phẩm khác.

Thu hoạch và bảo quản
Căn cứ vào hình thái quả như màu sắc, 

hình dạng quả và núm quả, trọng lượng quả, 
chiều dài quả, độ nhớt hoặc độ chắc của thịt 
quả. Chọn buồng đúng độ chín, đẹp, không sâu 
bệnh, không xây xát, quả đều. Thời điểm thu 
hoạch còn phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, 
khoảng cách từ nơi trồng đến nơi tiêu thụ. Sau 
khi cắt buồng, dựng vào nơi thoáng mát cho 
chảy bớt nhựa trong 2 ngày. Nếu xuất khẩu nải 
thì dùng dao sắc cắt ra từng nải, cắt cuống của 
nải thật ngắn, nhúng vào thùng chứa Topsin 
0,1% để phòng từ nấm bệnh gây thối quả, để 
ráo rồi dùng giấy bản buộc lại, xếp vào trong 
sọt tre, gỗ hoặc hộp carton.

 Phạm Thị Thùy Trang - 
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
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Máy ổn áp tự động 1 pha kiểu Servo 
motor bổ cắt được thiết kế, lắp ráp để 

ứng dụng trong hoạt động đào tạo nghề; xây 
dựng mô hình thực tập cho học sinh, sinh 
viên và chuyển giao công nghệ; phù hợp với 
chủ trương của Đảng và Nhà nước hiện nay 
là đưa công nghệ tiên tiến và thích hợp theo 
đặc điểm, điều kiện sản xuất của địa phương 
nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao và 
lâu bền. Phù hợp với đào tạo nghề cho các 
trường đào tạo nghề và được ứng dụng tại 
các cơ sở kinh doanh mua bán, sửa chữa máy 
ổn áp, phục vụ trong hoạt động kinh doanh, 
sản xuất và đào tạo nghề cho công nhân.

Hình 1. Sơ đồ Máy ổn áp 1 pha tự động  
kiểu Servo motor

1. Đặc tính kỹ thuật: Mô hình thực hành 
máy ổn áp tự động kiểu servo motor bổ cắt 
kích thước (1800x500x480) mm được chế 
tạo bằng thép hộp (30x30) mm, sơn màu 

xám trắng, bao gồm: Sơ đồ, nguyên lý hoạt 
động, máy biến áp vòng xuyến, mạch điều 
khiển, motor servo, bộ chổi than, công tắc 
hành trình, vôn kế, ampe kế, CB, các trạm 
đầu vào đầu ra và động cơ tải.

2. Mặt trước mô hình (Hình 2)

Hình 2. Biến áp vòng xuyến đã được quấn cuộn 
dây bằng đồng, điện áp 220 V

- Biến áp vòng xuyến  
Xuyến quấn dây đồng của máy ổn áp 

được cấu tạo gồm 1 lõi tôn Silic hình xuyến 
hoạt động theo nguyên lý cảm ứng hai cuộn 
dây trong và cuộn dây lớp ngoài.

Xuyến quấn dây đồng của máy ổn áp là 
phần quan trọng nhất trong máy ổn áp. Đây 
cũng là phần chiếm chi phí cao nhất trong 
máy ổn áp. Bôn hay xuyến quấn dây đồng 
của máy ổn áp là phần quyết định chất lượng 

Máy ổn áp tự động một pha 
KIỂU SERVO MOTOR BỔ CẮT
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máy.                                                     

- Bộ phận ổn áp: Là cơ và mạch, động 
cơ Servo cùng hệ thống mạch điều khiển 
nhạy bén đáp ứng điện áp một cách nhanh 
nhất (Mạch so sánh).

+ Bộ cơ mạch điều khiển động cơ servo 
(Hình 3)

Mạch điều khiển dùng mạch so sánh điện 
áp giữa ngõ vào và ngõ ra. Mạch này khá 
đơn giản dùng cổng flip-flop, hay còn gọi 
là IC so sánh, điều khiển 1 động 
cơ servo di chuyển chổi than trên 
cuộn dây. Cụ thể, khi có điện lưới 
máy ổn áp 1 pha được cấp điện và 
hoạt động bình thường, lúc này các 
tụ điện lớn trong mạch điều khiển 
ổn áp đã được nạp đầy. Khi mất 
điện thì chổi than trong máy ổn 
áp quay về vị trí dải cao tương ứng 
khoảng 240V trên mặt quét, vì lúc 
này các tụ điện lớn được xả ra cấp 
điện DC cho mạch điều khiển hoạt 
động.

Khi có điện chổi than quay đến vị trí 
tương ứng để mức điện áp đầu ra là 220V. 
Sau khoảng vài giây đến vài chục giây khi 
mà điện lưới ổn định thì Rơle trong ổn áp 1 
pha đóng các tiếp điểm và cấp điện áp ra để 
sử dụng - lúc này các thiết bị điện đấu sau 
ổn áp  mới được cấp điện. Vì vậy có thể loại 
trừ các hiện tượng sốc điện áp bảo vệ thiết 
bị điện.

+ Nguyên lý hoạt động mạch điều 
khiển ổn áp

Mạch điều khiển ổn áp 1 pha. Mạch được 
cung cấp bởi 2 nguồn cách ly lấy từ cuộn dây 
cảm ứng. Mạch 1 có điện áp 12V sau khi 
qua chỉnh lưu của 2 diode D1 và D2 được 
lọc bởi tụ điện C1 470mF. Có 4 transistor 

C2383 ở cầu H điều khiển động cơ servo để 
tăng hoặc giảm áp.

Mạch 2 được chỉnh dòng bởi 2 diode D3 
và D4 lấy tín hiệu ra so sánh đồng thời cung 
cấp nguồn cho mạch vi sai và Smittrigger. 
Với điện áp ổn định 9V của diode Zener 
dòng điện đi qua R1 mắc song song và được 
lọc bởi tụ C2 470mF.

Lắp ráp bởi 2 nguồn rời vì khi có trường 
hợp sụt áp làm sai lệch điện áp so sánh nếu 
dùng nguồn chung.

Hình 3. Mạch điều khiển động cơ servo

Tiếp đến tín hiệu được đưa vào cực B bên 
trái của Q1 trong mạch bao gồm 2 transistor 
Q1 và Q7 qua diot D5 và các điện trở R3, 
R4, R5, R6.

Tín hiệu vi sai lấy từ cực C của 2 
transsistor này sẽ qua 2 mạch Smittrigger 
đối xứng nhau là Q2, Q3 và Q8, Q9. Sau đó, 
các tín hiệu này mới điều khiển 2 transistor 
driver Q4 và Q10 để kích cho mạch cầu H.

Các diod D5 và D6 dùng bảo vệ mối 
nối BE của 2 transistor Q5 và Q11 khi 2 
transistor Q4 và Q19 dẫn.

- Hệ thống chổi than (Hình 4,5,6)                                                 
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-  Vôn kế, Ampe kế, CB và đèn báo                   
Vôn kế trong servo giữ vai trò chính 

trong việc cho phép định vị trí của trục ra. 
Vôn kế được gắn vào trục ra. Bằng cách 
này, vị trí của Vôn kế phản ánh chính xác vị 
trí trục ra của servo. Vôn kế hoạt động nhờ 
cung cấp một điện áp biến thiên cho mạch 
điều khiển. Khi cần chạy bên trong Vôn kế 
chuyển động, điện thế sẽ thay đổi. Mạch 
điều khiển trong servo so sánh điện thế này 
với độ dài các xung số đưa vào và phát “tín 
hiệu sai số” nếu điện thế không đúng. Tín 
hiệu sai số này tỉ lệ với độ lệch giữa vị trí 
của Vôn kế và độ dài của tín hiệu vào. Mạch 
điều khiển sẽ kết hợp tín hiệu sai số này để 
quay động cơ. Khi điện thế của Vôn kế và 
độ dài các xung số bằng nhau, tín hiệu sai số 
được loại bỏ và động cơ ngừng.

Ngoài ra đồng hồ Ampe kế đo dòng điện 
tải theo chuẩn công suất cho phép, CB làm 
công tác bảo vệ ổn 
áp khi có sự cố ngắn 
mạch, quá tải…và đèn 
báo tín hiệu có nguồn 
cung cấp.

3. Mặt trên, mặt 
sau và động cơ servo 
mô hình (Hình 7) 

Mặt trên mô hình 
bao gồm các đầu trạm 
điện áp vào 0  140  và 

0 V  240 V; các đầu điện áp ra 0 110 V và 0 
220 V Động cơ công suất 1HP và Quạt thổi 
làm mát vòng xuyến có điện áp 110 V.

Động cơ Servo và bộ bánh răng truyền 
động kéo bộ chổi than, công tắc hành trình. 
Trong đó bộ chổi than tiếp xúc điện động 
và công tác hành trình: Giới hạn hành trình 
chuyển đổi điện áp.

+ Bên trong của một động cơ servo R/C. 
Servo bao gồm một động cơ, một chuỗi các 
bánh răng giảm tốc, một mạch điều khiển và 
một vôn kế. 

+ Động cơ và vôn kế nối với mạch điều 
khiển tạo thành mạch hồi tiếp vòng kín. Cả 
mạch điều khiển và động cơ đều được cấp 
nguồn DC từ 4,8 - 7,2 V. 

+ Để quay động cơ, tín hiệu số được gởi 
tới mạch điều khiển. Tín hiệu này khởi động 
động cơ, thông qua chuỗi bánh răng, nối với 

Hình 7. Hình các trạm điện vào ra, quạt thổi làm mát và động cơ tải; 
bộ phận động cơ servo và truyền động
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vôn kế. Vị trí của trục vôn kế cho biết vị trí 
trục ra của servo. Khi vôn kế đạt được vị trí 
mong muốn, mạch điều khiển sẽ tắt động cơ. 
Như ta dự đoán, động cơ servo được thiết 
kế để quay có giới hạn chứ không phải quay 
liên tục như động cơ DC hay động cơ bước. 
Mặc dù ta có thể chỉnh động cơ servo R/C 
quay liên tục nhưng công dụng chính của 
động cơ servo là đạt được góc quay chính 
xác trong khoảng từ 90O - 180O. Việc điều 
khiển này có thể ứng dụng để lái robot, di 
chuyển các tay máy lên xuống, quay một 
cảm biến để quét khắp phòng…

4.  Servo và điều biến độ rộng xung

+ Trục của động cơ servo R/C được định 
vị nhờ vào kỹ thuật gọi là biên độ rộng xung. 
Trong hệ thống này, servo là đáp ứng của 
một dãy các xung số ổn định. Cụ thể hơn, 
mạch điều khiển là đáp ứng của một tín hiệu 
số có các xung biến đổi từ 1 - 2 ms. Các 
xung này được gởi đi 50 lần/giây. 

+ Chú ý rằng không phải số xung trong 
một giây điều khiển servo mà là chiều dài 
của các xung. Servo đòi hỏi khoảng 30 - 60 
xung/giây. Nếu số này qua thấp, độ chính 
xác và công suất để duy trì servo sẽ giảm.

+ Với độ dài xung 1 ms, servo được điều 
khiển quay theo một chiều (giả sử là chiều 
kim đồng hồ.

+ Với độ dài xung xung 2 ms, servo quay 
theo chiều ngược lại. Kỹ thuật này còn được 
gọi là tỉ lệ số - chuyển động của servo tỉ lệ 
với tín hiệu số điều khiển.

+ Công suất cung cấp cho động cơ bên 
trong servo cũng tỉ lệ với độ lệch giữa vị 
trí hiện tại của trục ra với vị trí nó cần đến. 
Nếu servo ở gần vị trí đích, động cơ được 
truyền động với tốc độ thấp. Điều này đảm 
bảo rằng động cơ không vượt quá điểm định 
đến. Nhưng nếu servo ở xa vị trí đích nó sẽ 

được truyền động với vận tốc tối đa để đến 
đích càng nhanh càng tốt. Khi trục ra đến vị 
trí mong muốn, động cơ giảm tốc. Quá trình 
tưởng chừng như phức tạp này diễn ra trong 
khoảng thời gian rất ngắn - một servo trung 
bình có thể quay 60O trong vòng 1/4 - 1/2 
giây. Vì độ dài xung có thể thay đổi tùy theo 
hãng chế tạo nên ta phải chọn servo và máy 
thu vô tuyến thuộc cùng một hãng để đảm 
bảo sự tương thích. Đối với robot, ta phải 
làm một vài thí nghiệm để xác định độ dài 
xung tối ưu.

5. Ứng dụng mô hình trong hoạt động 
đào tạo nghề

Ổn áp hoạt động theo nguyên lý cảm 
ứng điện từ điều khiển bằng mô tơ 1 chiều 
kiểu servo. Biến áp của ổn áp được thiết kế 
theo kiểu hình xuyến. Điện áp được lấy ra từ 
những vòng dây đồng quấn và bị mài mòn 
1/6 tiết diện. Chổi than sẽ làm nhiệm vụ 
trượt lấy điện áp của từng vòng dây.

Ổn áp là một thiết bị điện, làm nhiệm vụ 
ổn định điện áp, để cấp điện cho các thiết bị 
dùng điện khác, sử dụng ở lưới điện xoay 
chiều có tần số 50/60 Hz, điện áp định mức 
của lưới điện 220V, 1 pha. Trên thị trường 
hiện nay, hầu hết các ổn áp đều dùng nguyên 
lý motor servo.

Bản thân ổn áp, biến áp không sinh ra 
năng lượng, mà chỉ làm nhiệm vụ ổn định 
và cải thiện điện áp nguồn. Ổn áp chỉ có khả 
năng ổn áp và giữ điện ra ổn định, khi điện 
áp vào thay đổi trong phạm vi cho phép. 

Do vậy, khi lắp đặt ổn áp, cần chọn loại 
phù hợp: Loại 1 pha, dải ổn áp phù hợp với 
sự thay đổi của điện áp lưới điện.

6. Nguyên lý hoạt động
Mô hình Máy ổn áp tự động 1 pha kiểu 

Servo motor bổ cắt nêu được cấu tạo, nguyên 
lý hoạt động máy ổn áp, công năng từng bộ 
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phận (Hình 1). Dựa trên nguyên lý cảm ứng 
điện từ giữa cuộn dây trong và cuộn dây lớp 
ngoài. Máy ổn áp hoạt động theo nguyên lý 
mạch điều khiển và động cơ Servo Motor 1 
chiều.

Bộ điều khiển của ổn áp sẽ mang điện 
áp ngõ ra so sánh với giá trị đặt (đặt sẵn 
220V), sai lệch này được xử lí để mang đi 
điều khiển động cơ di chổi than cho đến khi 
sai lệch này đủ nhỏ chấp nhận được.

Tác dụng của tụ điện lớn: Tụ có điện 
dung đủ lớn để di chổi than về vị trí an toàn 
khi mất điện. Ổn áp thực chất là 1 máy biến 
áp tự động điều chỉnh điện áp dưới tải nhờ 
1 động cơ DC. Khi điệp áp nguồn điện vào 
càng thấp, thì công suất ra của ổn áp càng 
giảm. Vì thế ở nơi lưới điện có điện áp yếu, 
cần chọn công suất ổn áp lớn hơn so với 
bình thường.

Ngoài nhiệm vụ chính là ổn định điện áp, 
thì tùy theo loại mà máy ổn áp còn có thêm 
các tính năng hữu ích khác, nhằm nâng cao 
an toàn trong sử dụng thiết bị, như: Bảo vệ 
quá dòng; Bảo vệ quá áp; Mạch trễ; Mạch 
Autoreset. Khi sử dụng ổn áp, chất lượng 
cung cấp điện cho thiết bị được cải thiện, góp 
phần bảo vệ an toàn và nâng cao tuổi thọ cho 
thiết bị. Bản thân ổn áp không sinh ra năng 
lượng. Công suất ra của ổn áp, luôn giảm 
tỉ lệ với mức suy giảm điện áp của nguồn 
điện vào. Khi nguồn điện vào quá yếu, công 
suất ra của ổn áp càng giảm nhiều. Do vậy, 
khi dùng máy ổn áp dải rộng, cần thiết phải 

chọn công suất của ổn áp lớn hơn mức bình 
thường.

Vào thời điểm nguồn điện đang rất yếu, 
dù ổn áp có nâng điện lên đủ 220V, cũng chỉ 
nên sử dụng các thiết bị điện có công suất 
nhỏ. Tránh sử dụng máy bơm nước, máy 
lạnh…và các tải có công suất lớn. Các tải có 
động cơ như: Máy bơm, máy lạnh… luôn có 
dòng khởi động lớn gấp nhiều lần dòng chạy 
bình thường, sẽ làm điện áp của nguồn điện 
vào tụt sâu đột ngột và dòng điện đầu vào 
tăng cao, vượt quá khả năng đáp ứng của ổn 
áp. Ổn áp sẽ bị quá tải và không còn giữ được 
điện áp ra ổn định.

Ở những hộ tiêu thụ xa trạm điện hạ thế, 
đường dây tải điện có tiết diện nhỏ, luôn gặp 
phải trường hợp điện yếu và tụt áp đột ngột 
nói trên. Nếu tuyến đường dây đó, có máy 
hàn điện, hay động cơ điện đang hoạt động, 
thì tình trạng điện càng mất ổn định. Lúc này 
việc dùng ổn áp, sẽ giúp cải thiện chất lượng 
cung cấp điện, đảm bảo an toàn và giữ được 
tuổi thọ cho thiết bị dùng điện.

Để khắc phục về lâu dài, cần nâng tiết 
diện dây dẫn cho đủ lớn để tránh sụt áp; 
đồng thời lắp đặt bổ sung trạm biến thế, sao 
cho khoảng cách từ trạm đến hộ tiêu thụ 
điện không quá xa. Đây là cách khắc phục 
căn bản nhất, cần có sự đầu tư thỏa đáng của 
ngành Điện và chính quyền địa phương.

Thạc sĩ. Nguyễn An Huấn - 
Kỹ sư. Lê Văn Bình 

   Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum
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Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, 
Cuộc thi năm nay các mô hình, sản phẩm 

dự thi có những điểm nổi trội so với các Cuộc 
thi trước bao gồm; phong phú về thể loại; chất 
lượng, tính ứng dụng của sản phẩm sáng tạo 
trong thực tiễn được chú trọng, nâng cao. Qua 
vòng sơ khảo có 28 mô hình, sản phẩm lọt vào 
vòng chung khảo, tăng 15  mô hình, sản phẩm 
so với năm 2020. 

Tiến sĩ Nguyễn Văn Giang - thành viên Hội 
đồng giám khảo cho biết: “Tôi rất ngạc nhiên 
và có phần khâm phục tác giả của những mô 
hình, sản phẩm dự thi. Với sức sáng tạo và trí 
tưởng tượng phong phú, các em đã biết tận 

dụng những đồ phế liệu hay các 
vật liệu tự nhiên sẵn có để chế 
tạo ra những sản phẩm mẫu mã 
đẹp mắt và có tính ứng dụng cao 
trong cuộc sống, nhất là trong 
học tập”.

Những mô hình sản phẩm 
tham gia Cuộc thi lần thứ 13 
này đã thể hiện được tư duy 
sáng tạo của các em trong lứa 
tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng. 
Trong đó, một số sản phẩm thực 
sự có ý tưởng mới, phản ánh sự 
phát triển của tư duy sáng tạo 
khoa học kỹ thuật từ thực tiễn, 
từ trong học tập, sản xuất và 
trong đời sống hàng ngày. Một 

số mô hình sản phẩm có tính 
sáng tạo được ứng dụng trong 

đời sống, trong giảng dạy, học tập tại các nhà 
trường. Các mô hình sản phẩm đã thể hiện rõ 
tính ham học hỏi, tư duy nghiên cứu của lứa 
tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng; là cơ sở để 
hình thành những nhà sáng tạo trẻ, các nhà 
khoa học tương lai, tiếp tục sáng tạo và ứng 
dụng sáng tạo vào học tập, đời sống và sản 
xuất.

Ở lĩnh vực phần mềm tin học, nổi bật có 
những sản phẩm như: Thiết bị thông dịch ngôn 
ngữ ký hiệu; Nhận diện khuôn mặt dựa vào thị 
giác máy tính và trí tuệ nhân tạo; Hệ thống 
giám sát người đeo khẩu trang. Các tác giả đã 

Khơi nguồn những đam mê saùng taïo

Hội đồng giám khảo đánh giá các sản phẩm dự thi

Qua 13 lần tổ chức, Cuộc thi Sáng tạo 
Thanh, Thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Kon Tum 
(Cuộc thi) đã trở thành sân chơi trí tuệ, bổ ích 
thu hút ngày càng nhiều giải pháp sáng tạo dự 
thi. Riêng Cuộc thi lần thứ 13 năm 2021, Ban 
Tổ chức đã nhận được trên 60 mô hình, sản 
phẩm tham gia dự thi.
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sáng tạo ra những sản phẩm nhằm để thông 
dịch ngôn ngữ cho người khuyết tật thông qua 
những cử động của các bộ phận của cơ thể con 
người, bên cạnh đó dùng thị giác của máy tính 
và trí tuệ nhân tạo để nhận diện khuôn mặt 
và giám sát người đeo khẩu trang góp phần 
phòng chống dịch bệnh.

Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát 
triển kinh tế, đây là lĩnh vực các em có nhiều 
sản phẩm tham gia dự thi (có 25 sản phẩm). 
Các em đã sáng tạo ra những Lò đốt rác không 
khói kết hợp bộ thu nhiệt tạo nước ấm cho 
học sinh vùng sâu, vùng xa; Mô hình sử dụng 
năng lượng mặt trời ở nơi khó khăn; Hệ thống 
xua đuổi động vật phá hoại nông sản ngoài 
nương rẫy, đặc biệt là những máy sát khuẩn, 
máy phòng chống dịch sơ cấp để phục vụ cho 
công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Em Nguyễn Minh Thảo, Trường THCS 
Nguyễn Sinh Sắc, đồng tác giả của sản phẩm 
Máy phòng chống dịch sơ cấp chia sẻ: “Để góp 
phần phòng chống dịch bệnh Covid-19, chúng 
em đã có ý tưởng sáng tạo ra một sản phẩm 
nhằm mục đích nhắc nhở mọi người có ý thức 
trong phòng chống dịch bệnh. Chiếc máy của 
chúng em thiết kế được tận dụng từ những 
nguyên vật liệu có sẵn, thân thiện mới môi 

trường. Máy có 3 chức năng chính: 
tự cung cấp khẩu trang; rửa tay sát 
khuẩn tự động và đo nhiệt độ”.

Bên cạnh đó, Cuộc thi năm 
nay có nhiều mô hình, sản phẩm 
của các tác giả nhỏ tuổi, tác giả 
là người dân tộc thiểu số. Các em 
đã sáng tạo ra Thư viện mini tiện 
ích để dùng cho học tập; Natural 
soap - xà phòng tắm từ cây ngải 
dại và dầu ăn đã qua sử dụng giúp 
phòng bệnh ngoài da và bảo vệ môi 
trường; Thiết bị cảnh báo lũ vùng 
thượng lưu và Thiết bị nướng cơm 
Lam bán tự động.  

Em Y Tuệ, học sinh lớp 9 - 
Trường PT DTNT Sa Thầy, đồng 
tác giả của sản phẩm Thiết bị 
nướng cơm Lam bán tự động cho 

biết: “Khi thấy việc nướng cơm Lam truyền 
thống tốn nhiều thời gian, công sức, các em 
đã nảy ra ý tưởng sáng chế ra thiết bị để giúp 
người lao động tiết kiệm thời gian, công sức”.

Qua các mô hình, sản phẩm dự thi cho thấy 
từ những ước mơ, khát vọng giải quyết các 
yêu cầu đòi hỏi của việc học tập, sinh hoạt và 
cuộc sống thường ngày. Các em đã tận dụng 
những vật liệu phế thải làm ra các mô hình, 
sản phẩm và hầu hết các sản phẩm được các 
tác giả quan tâm đến môi trường sống và môi 
trường học tập của các em.

Ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liên hiệp 
các Hội KH&KT, Phó Ban Tổ chức Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật tỉnh cho biết: “Năm 2021 là năm 
thứ 13 tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh, Thiếu 
niên, Nhi đồng. Thông qua việc tổ chức Cuộc 
thi đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút 
được đông đảo các em thanh, thiếu niên, nhi 
đồng ở các huyện, thành phố tham gia. Thành 
công lớn nhất của Cuộc thi chính là đã khơi dậy 
niềm đam mê nghiên cứu khoa học, sức sáng 
tạo trong thế hệ trẻ để các em từng bước chinh 
phục đỉnh cao kiến thức, trở thành những nhà 
sáng chế trong tương lai…”.

Quang Mạnh

Các tác giả trình bày về sản phẩm của mình với  
Hội đồng giám khảo
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Chia sẻ về ý tưởng của mình, em Hồ Khánh 
Duy cho biết: “Một lần về quê chơi, em 

gặp gỡ và cảm nhận được những người khiếm 
thính khó khăn trong quá trình giao tiếp. Chính 
vì vậy, Khánh Duy cùng Xuân Hiếu đã lên ý 
tưởng, sáng tạo một thiết bị nhằm hỗ trợ họ 
trong cuộc sống hàng ngày.

Tháng 8/2020, Xuân Hiếu và Khánh Duy 
bắt tay vào nghiên cứu, thiết kế “Thiết bị thông 
dịch ngôn ngữ ký hiệu”. Trong thời gian tìm 
tòi, nghiên cứu để thực hiện ý tưởng của mình, 
hai nam sinh đã gặp nhiều khó khăn về kiến 
thức và tìm kiếm thiết bị phù hợp để hoàn thiện 
sản phẩm.

Xuân Hiếu cho biết: “Dự án nghiên cứu 
nhằm tạo ra thiết bị hỗ trợ cho người khiếm 
thính. Theo đó, thiết bị chứa một camera cảm 

biến hồng ngoại, màn hình điện tử gắn ở mắt 
kính, một micro và loa phát”.

Khi người khiếm thính đeo kính và giao tiếp 
với người khác, camera hồng ngoại sử dụng trí 
tuệ thông minh sẽ nhận diện cử chỉ tay. Phần 
mềm vi tính sẽ phân tích cử chỉ tay rồi mã hóa 
thành dạng ngôn ngữ âm thanh. Lúc này loa 
trên chiếc kính phát đi ngôn ngữ dạng âm thanh 
cho người khác hiểu. 

Khi người bình thường nói, ngôn ngữ lời 
nói thông qua micro truyền đến bộ vi xử lý. Tại 
đây, phần mềm sẽ mã hóa âm thanh thành ngôn 
ngữ văn bản. Ngôn ngữ văn bản sẽ hiển thị trên 
màn hình của kính giúp cho người khiếm thị 
tiếp nhận thông tin dễ dàng.

Nói về sản phẩm của mình, Xuân Hiếu và 
Khánh Duy chia sẻ: “Thiết bị thông dịch ngôn 

ngữ ký hiệu chủ yếu sử dụng nguyên 
liệu cũ. Do đó, kinh phí chỉ tốn 
khoảng 5 triệu đồng. Hiện tại thiết 
bị vẫn chưa thật sự hoàn thiện, thời 
gian tới hai nam sinh sẽ tiếp tục thu 
nhập thêm dữ liệu, mở rộng danh 
sách ký hiệu của thiết bị. Bên cạnh 
đó, cải thiện độ chính xác trong việc 
nhận diện.

“Chúng em hy vọng dự án “Thiết 
bị thông dịch ngôn ngữ ký hiệu” sẽ 
giúp cho cộng đồng người khiếm 
thính hòa nhập với xã hội. Bên cạnh 
đó, giúp xã hội tiếp nhận với ngôn 
ngữ ký hiệu một cách tự nhiên và 

thân thiện hơn. Đồng thời, tạo nên 
công cụ thông dịch hoàn chỉnh 2 
chiều, giúp nhiều người trong việc 

Sáng tạo 

Nguyễn Xuân Hiếu (bên phải) và Hồ Khánh Duy trình bày ý 
tưởng của mình với Hội đồng giám khảo Cuộc thi lần thứ 13 (Xem tiếp trang 30)

“Thiết bị thông dịch ngôn ngữ ký hiệu”
Với mong muốn những người khiếm thính thuận lợi hơn trong cuộc sống hàng ngày, 2 

học sinh Hồ Khánh Duy và Nguyễn Xuân Hiếu - lớp 12 chuyên Tin, Trường THPT Chuyên 
Nguyễn Tất Thành đã sáng tạo ra “Thiết bị thông dịch ngôn ngữ ký hiệu”, sản phẩm này 
đã đạt giải Nhì tại Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ tỉnh Kon Tum lần thứ 13 năm 2021
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Với ưu điểm đáp ứng nhu cầu của 
thị trường, dễ sử dụng, chi phí 

sản xuất thấp nên “Thiết bị nướng 
cơm lam bán tự động” của các em 
đã đạt giải Nhì tại Cuộc thi Sáng tạo 
Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon 
Tum lần thứ 13 năm 2021.

Em Y Tuệ cho biết: “Ý tưởng này 
xuất phát từ việc em thường xuyên 
chứng kiến cảnh vất vả của bà và mẹ 
mỗi lần nướng cơm lam đãi khách 
hoặc khi làng có ngày hội. Và trong 
một lần đi Măng Đen vào năm 2018, 
em thấy việc nướng cơm Lam bằng 
thủ công rất mất thời gian, do vậy các 
quán bán cơm Lam không kịp nướng 
cơm để phục vụ khách hàng, nên em hình thành 
ý tưởng này”.

Cùng có chung ý tưởng chế tạo một thiết bị 
nướng cơm Lam, hai em Y Tuệ và Lò Huyền 
Trang đã bắt tay vào thực hiện. Bước đầu gặp 
nhiều khó khăn do chưa thống nhất được ý kiến. 
Vì vậy, các em được giáo viên phụ trách hướng 
dẫn tìm ra lời giải cho những vướng mắc. 

Em Lò Thị Huyền Trang cho biết: “Nguyên 
lý hoạt động của máy là khi cắm điện thì động 
cơ sẽ hoạt động, cốc đỡ sẽ quay, oxy sẽ tỏa ra 
từ đó sẽ làm than đỏ. Bọn em lên ý tưởng sau 
đó nhờ thầy cô giúp đỡ”.

Thiết bị này còn có thể nướng thịt, nướng 
gà, ưu điểm đó là dầu mỡ từ thực phẩm không 
rơi vào than nên hạn chế đáng kể lượng khói 
do dầu mỡ cháy. Lõi than được thiết kế thành 
4 ngăn nên có thể nướng từ 4 đến 14 ống cơm 
Lam cùng lúc phù hợp với nhu cầu sử dụng và 
tiết kiệm nhiên liệu than, củi. Chi phí để làm ra 

“Thiết bị nướng cơm lam bán tự động” khoảng 
2 triệu đồng.

Thiết bị được chế tạo từ việc tận dụng các 
nguồn nguyên liệu cũ như ổ bi trục trước xe 
máy, bánh răng trục cam xe máy, 2 xích cam 
xe máy, tôn chắn gió… cùng một số vật dụng 
chính như 1 động cơ công suất 18W (tốc độ 
quay 20 vòng/phút), 1 quạt thổi lò công suất 
20W, mạch điều chỉnh tốc độ…

Sản phẩm được thiết kế theo hình trụ. Khi 
cung cấp nguồn điện, động cơ hoạt động. Trục 
động cơ quay tác động đến các bộ phận khác 
như dây xích, giá đỡ, bánh răng đều chuyển 
động. Trên bánh răng, được lắp đặt một bộ phận 
nhằm giữ ống cơm lam, khi bánh răng chuyển 
động, các ống cơm lam được cố định trên bánh 
răng đều quay theo. Sản phẩm có khoảng trống 
ở giữa để bỏ than, củi. Ở dưới là quạt thổi tạo 
nhiệt độ để tỏa nhiệt giúp cơm lam chín đều. 

Em Lò Thị Huyền Trang (bên trái) và em Y Tuệ giới thiệu về 
tính năng và hoạt động của thiết bị (Ảnh: Q.M)

Sáng chế “Thiết bị nướng cơm Lam bán tự động”
CỦA HAI NỮ SINH

Nhận thấy việc nướng cơm lam truyền thống tốn nhiều thời gian, công sức, em Lò Huyền 
Trang (lớp 8) và Y Tuệ (lớp 9) - Trường PT DTNT huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã nảy ra ý 
tưởng sáng chế “Thiết bị nướng cơm Lam bán tự động”. 

(Xem tiếp trang 30)
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Về Đăk Hring những ngày này chúng tôi cảm 
nhận sự thay da đổi thịt nơi đây. Những 

con đường lầy lội trước kia được thay thế bằng 
những con đường bê tông, giúp việc đi lại của 
người dân thuận tiện hơn. Những ngôi nhà cao 
tầng khang trang san sát hai bên đường; các 
quán tạp hóa, dịch vụ mọc lên ngày một nhiều, 
tạo cho trung tâm xã thêm sầm uất, nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy 
xã Đăk Hring cho biết: “Bắt tay vào xây dựng 
NTM, xã thành lập ban chỉ đạo, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phân công 
cán bộ xã phụ trách các thôn để hướng dẫn Nhân 
dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM. 
Sau 8 năm thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt 
của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của 
Nhân dân, đến nay xã đạt 13/19 tiêu chí. Những 
tiêu chí chưa đạt, Ban Chỉ đạo NTM xã xây 
dựng kế hoạch chuyên đề, tập trung thực hiện 
tiêu chí hộ nghèo và thu nhập, tận dụng những 
thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế. 
Đồng thời tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, chú trọng trồng các loại cây có giá trị 
kinh tế cao, từng bước nâng cao thu nhập cho 
người dân, giảm nghèo bền vững, phấn đấu về 
đích NTM vào cuối năm 2021”.

Để về đích NTM theo đúng lộ trình, xã thành 
lập 9 tổ phụ trách các thôn, phân công nhiệm 
vụ, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể cho từng 

thành viên phụ trách từng chi bộ, từng thôn, 
từng lĩnh vực để triển khai thực hiện. Cấp ủy, 
chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền tới từng 
hộ dân, thông qua các buổi họp thôn… Nhờ đó, 
tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và 
hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. 
Người dân đã nắm được sự cần thiết, mục đích, 
yêu cầu cũng như nội dung, phương pháp, cách 
làm, từ đó xác định quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm của mình trong xây dựng NTM.

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Đăk 
Hring là xã sớm hoàn thành tiêu chí số 4 về điện. 
Toàn xã có 9/9 thôn có điện lưới quốc gia với 
99% số hộ được sử dụng điện. Đặc biệt, thực 
hiện phong trào điện chiếu sáng nông thôn do 
huyện phát động, những năm qua, xã triển khai 
tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện xây 
dựng được trên 12,3km đường điện công lộ, với 
tổng số tiền 617,5 triệu đồng.

Ông A Thoang - Bí thư Chi bộ thôn Kon 
Pro, xã Đăk Hring vui mừng nói: “Trước khi 
xây dựng NTM, Đăk Hring là xã nghèo, sản 
xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, kinh tế nghèo 
nàn, đời sống của bà con nhiều thiếu thốn. Với 
sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự 
ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân trong xây dựng 
NTM, đến nay cơ sở hạ tầng của xã được đầu 
tư xây dựng đồng bộ, đời sống vật chất và tinh 
thần của Nhân dân nâng lên rõ rệt, người dân tin 

Đường giao thông được bê tông thay thế con đường  
lầy lội trước kia

nỗ lực về đích nông thôn mới
Sau 8 năm triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới (NTM), 
đến nay xã Đăk Hring (Đăk Hà) 
đạt 13/19 tiêu chí. Thời điểm 
này xã đang tập trung huy động 
nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 6 
tiêu chí còn lại, quyết tâm về đích 
NTM vào cuối năm 2021.

ĐĂK HRING
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tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp 
công, góp sức, chung tay xây dựng NTM”.

Hiện nay, xã đang tập trung huy động mọi 
nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 6 tiêu chí còn lại, 
đặc biệt là dồn sức cho các tiêu chí khó. Đối với 
tiêu chí thu nhập, đến hết năm 2020 đạt 29,3 
triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến cuối năm 
2021 đạt 41 triệu đồng/người/năm. Xã tuyên 
truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển 
các giống cây trồng, vật nuôi có lợi thế của xã 
như: Cao su, cà phê, chuối, mắc-ca…, phát triển 
chăn nuôi đại gia súc tập trung, thủy sản. Đồng 
thời, thâm canh tăng vụ trên diện tích. Ngoài ra, 
xã còn thực hiện tốt việc triển khai các mô hình 
liên doanh, liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản 
phẩm, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao 
thu nhập cho người dân.

Đối với tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đến nay 
tổng số hộ nghèo của xã còn 280 hộ (chiếm 
13,99%). Để giảm nghèo bền vững, xã tích cực 
vận động Nhân dân chuyển đổi diện tích đất 
trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây có 
giá trị kinh tế cao; đầu tư mở rộng diện tích cây 
mắc ca, tăng gia sản xuất, thâm canh tăng vụ, 
thực hiện tốt các mô hình hỗ trợ trồng cây ăn 
quả... tạo đầu ra bền vững cho các sản phẩm. 
Cùng với đó, xã thực hiện quản lý hiệu quả các 
chương trình dự án, hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo 

bền vững cho những hộ đăng ký thoát nghèo 
năm 2021. Đồng thời phân công các chi bộ cơ 
quan, các tổ chức đoàn thể xã, các đồng chí Ban 
Chấp hành phụ trách thôn giúp đỡ các hộ đăng 
ký thoát nghèo. Xã phấn đấu đến hết năm 2021 
số hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 123 hộ (đạt 
6,14%).

“Xác định môi trường là một trong những 
tiêu chí khó, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền 
xã Đăk Hring đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
các hộ vệ sinh nhà ở, đường làng ngõ xóm, chủ 
động phân loại rác thải, đào hố rác, xây dựng 
nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh, xây 
dựng cảnh quan môi trường thôn xanh - sạch - 
đẹp, thành lập các tổ thu gom, phân loại rác. 
Đến nay, xã có 1.877/2.002 hộ được sử dụng 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh (đạt 93,7%); 100% 
cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều có 
cam kết bảo vệ môi trường; 9/9 thôn thực hiện 
nghiêm việc mai táng theo quy hoạch” - ông 
Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Những giải pháp vững chắc cùng với sự 
quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, 
sự đồng thuận của Nhân dân, tin rằng xã Đăk 
Hring sẽ đạt các tiêu chí còn lại, về đích NTM 
theo đúng lộ trình đề ra vào cuối năm 2021.

QM

tự học ngôn ngữ ký hiệu”, Xuân Hiếu 
nói.

Thầy Phan Đức, Hiệu trưởng 
Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành nhận xét: “Hai Em Hồ Khánh 
Duy và Nguyễn Xuân Hiếu là hai học 
sinh giỏi của trường. Vừa qua, trong 
Cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc 
gia dành cho học sinh trung học năm 
học 2020 - 2021, hai nam sinh xuất sắc 
giành giải Ba. Trước đó, Xuân Hiếu 
đoạt giải Ba và Khánh Duy đoạt giải 
Khuyến khích môn Tin học quốc gia.

Hồng Lam

Sáng chế...   (Tiếp theo trang 28)

“Khi biết tin sáng chế đạt giải Nhì tại Cuộc thi Sáng 
tạo TTN-NĐ của tỉnh, chúng em rất vui vì đây là sản 
phẩm đầu tay. Đó là động lực để chúng em tiếp tục thử 
sức sáng tạo nhiều lĩnh vực khác nữa”, em Tuệ chia sẻ.

Thầy Thái Doãn Đường - Phó Hiệu trưởng Trường 
PT DTNT Sa Thầy cho biết: “Những năm qua, nhà 
trường luôn khuyến khích học sinh tham gia các cuộc 
thi sáng tạo do tỉnh tổ chức. Mỗi lần phát động cuộc 
thi, nhà trường đã khuyến khích học sinh mạnh dạn 
đưa ra ý tưởng, sau đó xem xét ý tưởng nào có khả 
năng thực hiện sẽ tiến hành phân công các thầy cô tư 
vấn, hướng dẫn các em thực hiện. Khi sáng kiến của 
các em đạt giải, nhiều người đã có ý định mua để ứng 
dụng vào đời sống thực tiễn”.

Ngọc Huyền 

Sáng tạo... (Tiếp theo trang 27)
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