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Báo cáo số 142-BC/TU, 
ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Tỉnh ủy tổng kết 
thực hiện Nghị quyết 03-
NQ/TU, ngày 27/7/2011 
của Tỉnh ủy khóa XIV về 
“xây dựng và phát triển các 
ngành kinh tế mũi nhọn và 
sản phẩm chủ lực” đánh giá, 
Nghị quyết 03 là một trong 
những chủ trương lớn, có 
phạm vi tác động đến các 
lĩnh vực, ngành nghề sản 
xuất của địa phương. Nghị 
quyết đã tạo được sự quan 
tâm, đồng thuận của các 
cấp, các ngành. Nhiều chính 
sách đã được xây dựng và tổ chức thực hiện 
nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và 
giải pháp của Nghị quyết.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển 
đổi theo hướng đa dạng, năng suất, hiệu quả; 
một số giống cây trồng, vật nuôi mới có giá 
trị kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất như: 
Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác, 
cây ăn quả các loại…. Giá trị sản phẩm của 
ngành nông, lâm nghiệp bao gồm thủy sản 

có bước phát triển khá, năm 2020 đạt 5.850 
tỷ đồng, gấp 1,86 lần năm 2011 và chiếm 
22,63% cơ cấu kinh tế.

Tỉnh đã xác định 04 ngành, nhóm ngành 
kinh tế mũi nhọn và 09 sản phẩm chủ lực, 
gồm: Nhóm ngành nông - lâm nghiệp; 
Nhóm ngành công nghiệp chế biến; Ngành 
sản xuất, truyền tải và phân phối điện; 
Ngành du lịch. Các sản phẩm chủ lực, gồm: 
Sắn và các sản phẩm chế biến từ sắn; Sản 
phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao; 

Tin tức - Sự kiện

ết quả10năm
thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy

K
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 27/7/2011 của Tỉnh ủy 

khóa XIV về “xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm 
chủ lực” đã từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế nói chung, 
tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào kết quả giảm nghèo, 
tăng trưởng kinh tế.

Người dân xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông chăm sóc  
cây sâm Ngọc Linh
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Sản phẩm chăn nuôi ứng dụng công nghệ 
cao; Cà phê và các sản phẩm chế biến từ cà 
phê; Cao su và các sản phẩm chế biến từ cao 
su; Sâm Ngọc Linh, các sản phẩm chế biến 
từ Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu; Gỗ 
và các sản phẩm sản xuất từ gỗ; Điện; Du 
lịch sinh thái Măng Đen.

Triển khai dồn đổi đất nông nghiệp để 
xây dựng “cánh đồng lớn” phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành 
và đưa vào hoạt động Khu nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao Măng Đen, huyện Kon 
Plông với diện tích 170 ha; các vùng sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
được hình thành tại các huyện Đăk Hà, Kon 
Plông, Ngọc Hồi. 

Đến nay, toàn tỉnh có 88 sản phẩm OCOP 
đạt chuẩn từ 3 sao trở lên (gồm: 82 sản phẩm 
03 sao, 06 sản phẩm 04 sao và 01 sản phẩm 
tiềm năng 05 sao) của 56 chủ thể sản xuất, 
tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp, 
dược liệu, sản phẩm chế biến từ sản phẩm 
nông nghiệp, dược liệu.

Quá trình xây dựng và phát triển các 
ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực 
đạt được những kết quả quan trọng, trong 
đó có 02 sản phẩm vượt mục tiêu là Cà phê 
vượt 40% diện tích (25.211/18.000 ha) và 
30,4% sản lượng (52.172/40.000 tấn); Điện 
sản xuất gấp 1,62 lần. 03 sản phẩm đạt ở 
mức khá gồm: Cao su đạt 85% diện tích và 
93% sản lượng; Sâm Ngọc Linh đạt 90,7% 
và gấp 1,42 lần về sản lượng; Dược liệu đạt 
90,1% diện tích. 

Tuy nhiên, theo đánh giá thì năng suất 
của 03 loại cây chủ lực sắn, cà phê, cao su 
chậm cải thiện, kém bền vững. Sản phẩm 
nông nghiệp chủ yếu ở dạng thô, hàm lượng 
khoa học trong sản phẩm còn thấp và chưa 
tham gia sâu vào mạng lưới các chuỗi sản 
xuất và giá trị; kết quả thu hút đầu tư còn 
hạn chế, chưa thu hút được nhiều dự án lớn 

tại Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen. 
Việc phát triển nhóm 09 sản phẩm chủ lực 
gặp nhiều khó khăn, sản phẩm chủ lực phát 
triển chưa tương xứng với tiềm năng. 

Để triển khai thực hiện đạt kết quả cao 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, 
đồng thời tiếp tục khai thác những lợi thế về 
phát triển các ngành kinh tế và sản phẩm chủ 
yếu của địa phương trong thời gian tới, Tỉnh 
ủy xác định một số nhiệm vụ trong tâm như:

Tiếp tục huy động, đa dạng hóa các nguồn 
vốn nhằm sớm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng thiết yếu (giao thông, điện, cấp nước, 
thủy lợi...) để kết nối và phục vụ trực tiếp 
cho các vùng sản xuất nông nghiệp, các khu 
sản xuất, làng nghề, tuyến điểm du lịch; rà 
soát, điều chỉnh các quy hoạch vùng nguyên 
liệu phù hợp, nhất là quy hoạch nông, lâm 
nghiệp. 

Xác định ưu tiên phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng 
quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn 2050; chú trọng thu hút đầu tư phát 
triển công nghiệp chế biến các sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản với công nghệ tiên tiến. 

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, 
khảo nghiệm giống cây trồng, vật nuôi; 
hình thành và mở rộng một số vùng ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao. Thúc đẩy 
việc áp dụng rộng rãi các tiêu chuẩn trong 
sản xuất nông nghiệp hướng đến các chuẩn 
nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, nông 
nghiệp thuận tự nhiên. 

Hình thành và phát triển các vùng chuyên 
canh, vùng sản xuất tập trung. Tập trung triển 
khai thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình 
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và 
các chính sách khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Quang Mạnh

Tin tức - Sự kiện
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Trong năm 2021, Liên hiệp 
các Hội KH&KT tỉnh (viết 

tắt là LHH) đã bám sát chương 
trình, kế hoạch công tác của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, để lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ được giao theo đúng đường 
lối, chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; tập hợp, 
đoàn kết đội ngũ trí thức khoa 
học công nghệ (KHCN) của 
tỉnh, phát huy tính chủ động, 
sáng tạo, thực hiện tốt chức 
năng nghiên cứu, tham mưu, 
đề xuất, tổ chức thực hiện các 
nhiệm: Tham vấn với Tỉnh ủy, 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Thường trực MTTQ 
Việt Nam tỉnh trong việc đóng góp ý kiến để 
hoàn thiện các văn bản trình Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy quyết định ban hành; tư vấn phản 
biện và giám định xã hội (TVPB&GĐXH), 
tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và 
kỹ thuật, thực hiện nhiệm vụ xã hội hóa công 
tác KHCN, tư vấn về giao đất, giao rừng cho 
cộng đồng quản lý, bảo vệ gắn với truyền 
thống văn hóa và sinh kế của người dân, bảo 
vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn 
mới... đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
Với những kết quả cụ thể như sau:

+ Phối hợp với Hội Nhà báo, Hội Văn học 
Nghệ thuật đề xuất và làm việc với tập thể 
Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và 
một số ban ngành liên quan tập trung các nội 
dung: i. Tổ chức biên chế bộ máy, kinh phí 
hoạt động của các hội quần chúng do Đảng 

thành lập; ii. Tư vấn, phản biện và giám định 
xã hội; iii. Về phương thức lãnh đạo của Tỉnh 
ủy, quản lý nhà nước của UBND tỉnh, vai trò 
tham mưu các sở, ngành đối với hoạt động 
của LHH và các hội quần chúng khác...

+ Thực hiện thường xuyên nhiệm vụ thành 
viên Hội đồng KHCN tỉnh, Hội đồng quản 
lý quỹ phát triển KHCN tỉnh, Hội đồng thẩm 
định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
Qua đó đã tham gia ý kiến thẩm định 83 dự 
thảo Quyết định, Chương trình của tỉnh, của 
các sở ngành đề nghị; thực hiện nhiệm vụ 
phản biện với 32 dự án do Sở Tài nguyên và 
Môi trường mời tham gia; nhận xét đánh giá 
đề xuất xét chọn 2 trên 7 đề tài về lĩnh vực 
văn hóa xã hội cấp tỉnh do Sở KH&CN chủ 
trì; nhận xét đánh giá và phân hạng 73 sản 
phẩm của Chương trình mỗi xã 01 sản phẩm 
của tỉnh (OCOP) do Sở Nông nghiệp và 

Nhöõng keát quaû noåi baät
trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021 

của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi STKT lần thứ 9 và Cuộc thi Sáng 
tạo TTN-NĐ lần thứ 13 năm 2020-2021 (Ảnh: QM)
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Tin tức - Sự kiện

PTNT chủ trì; Ký kết chương trình phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ KHCN trên địa bàn tỉnh 
với Sở KH&CN, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng 
tại Kon Tum. Những việc làm này đã nâng 
cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của LHH trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao. 

+ Thực hiện 02 nhiệm vụ TVPB&GĐXH 
theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 
27/9/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy 
định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT 
tỉnh Kon Tum đối với Đề án “Phát triển kinh 
tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050” và Đề án 
“Đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh 
tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, 
định hướng đến 2030” do Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đề nghị.

+ Làm việc với Huyện ủy-UBND các 
huyện Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Sa Thầy, Đăk 
Hà, Ia H’Drai... để tham vấn với địa phương 
về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong 
những năm đến, về nội dung thực hiện nhiệm 
vụ tư vấn, phản biện các đề tài, dự án về 
đầu tư trên địa bàn huyện trong năm 2022 
và những năm tiếp theo theo Quyết định số 
48/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017.

+ Phát hành thường xuyên Bản tin khoa 
học và đời sống, quản trị và nâng cao chất 
lượng trang Thông tin điện tử tổng hợp của 
Liên hiệp hội (Website), để tuyên truyền, phổ 
biến và đưa thông tin khoa học kỹ thuật đến 
với cơ sở và người dân, từng bước tạo lập diễn 
đàn trao đổi của đội ngũ trí thức KHCN trong 
tỉnh; qua đó đóng góp ý kiến vào các chương 
trình, kế hoạch sản xuất phục vụ nhiệm vụ 
phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống 
nhân dân, đến nay Website của Liên hiệp hội 
đã có hơn 210.000 người truy cập; 

+ Chủ trì và tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh lần thứ IX (2020-2021) và Cuộc thi 
sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh lần 
thứ XIII (2020-2021). Tại Hội thi: Có 02/04 

sản phẩm đạt giải Khuyến khích; Cuộc thi: 
Có 24/61 giải pháp đạt giải gồm: 04 giải Nhì, 
07 giải Ba, 13 giải Khuyến khích, chọn và gửi 
04 giải pháp tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh, 
thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 17. 
Tỉnh Kon Tum có 01 giải pháp đạt giải Ba 
Quốc gia. Hội thi, Cuộc thi cấp tỉnh tổ chức 
Lễ tổng kết và trao giải ngày 16/12/2021 tại 
thành phố Kon Tum. Cuộc thi toàn quốc tổng 
kết và trao giải vào ngày 22/12/2021 tại Thủ 
đô Hà Nội.

+ Tham dự các Hội nghị trực tuyến do 
LHH Việt Nam và các LHH địa phương tổ 
chức như: Hội nghị “Đội ngũ trí thức KHCN 
Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội lần thứ  XIII của Đảng” do Đảng đoàn 
LHH Trung ương chủ trì; Hội thảo “Sáng tạo 
KHCN thúc đẩy phát triển KT-XH Việt Nam”; 
Hội thảo “Tổng kết hoạt động TVPB&GĐXH 
năm 2021 của LHH Việt Nam và LHH địa 
phương”; Hội nghị “Giao ban LHH các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 2021”; 
Hội thảo “Phản biện đánh giá hiệu quả thực 
hiện các kiến nghị của LHH sau Báo cáo 
kết quả TVPB&GĐXH” do LHH Bạc Liêu 
tổ chức;... Tham dự trực tiếp các Hội nghị/
Hội thảo như: Hội nghị Nâng cao năng lực 
TVPB&GĐXH nhằm thực hiện Kết luận số 
93-KL/TW ngày 20-11-2020 của Ban Bí thư 
do LHH Việt Nam tổ chức tại Quảng Trị; Hội 
nghị Hội đồng Trung ương LHH Việt Nam 
lần thứ 2, khóa VIII tại Hưng Yên; Đại hội 
LHH Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026; Hội 
thảo “Phát triển kinh tế hộ theo chuỗi giá trị 
sản phẩm vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
tỉnh Quảng Ngãi”...

+ Tham dự và phát biểu tại Đại hội các Hội: 
Hội Đông y, Hội Y dược học, Hội Điều dưỡng, 
Hội KHTK Lâm nghiệp và Hội Dược liệu.

+ Củng cố, kiện toàn Câu lạc bộ Trí thức 
khoa học và công nghệ.

+ Phối hợp với các ngành, các địa phương, 

(Xem tiếp trang  6)
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Năm 2021, UBND tỉnh giao 08 dự án để 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh (Liên hiệp hội) thực hiện TVPB&GĐXH, 
trong đó nổi bật có các dự án: Chính sách tổng 
thể nông nghiệp nông thôn tỉnh Kon Tum giai 
đoạn 2021-2025, tính đến năm 2030; Đề án 
phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai 
đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề 
án phát triển vùng kinh tế động lực tỉnh Kon 
Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030; Đề án xây dựng và phát triển các ngành 
nghề kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực 
của tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030 và Quy chuẩn kỹ thuật về dược 
liệu…

Ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội KH&KT tỉnh cho biết: “Sau 
khi có văn bản của các Sở, ngành đề nghị 
TVPB&GĐXH, Liên hiệp hội đã thành lập 

Hội đồng tư vấn, phản biện; tổ chức hội thảo 
lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, 
chuyên gia tư vấn, phản biện. Trên cơ sở ý 
kiến tham gia của các chuyên gia, Liên hiệp 
hội tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân 
dân tỉnh và cơ quan soạn thảo Đề án, về nội 
dung tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội để 
lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định”.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội đã thực hiện 
tham gia đóng góp ý kiến 12 nội dung dự 
thảo trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, 08 dự thảo của các Ban Đảng trực thuộc 
Tỉnh ủy đề nghị; tham mưu, đề xuất Chương 
trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Đóng góp ý kiến, thẩm định 52 dự 
thảo quyết định, quy hoạch, chương trình, 
đề cương do các Sở, ban, ngành đề nghị; 
làm thành viên phản biện 10 nội dung do Ủy 
ban MTTQVN đề nghị; thực hiện nhiệm vụ 
ủy viên phản biện của 32 dự án/đề tài đánh 
giá tác động môi trường do Sở Tài nguyên 

Nâng cao chất lượng
hoạt động tư vấn, phản biện và 

giám định xã hội
Năm 2021, hoạt động tư 

vấn, phản biện và giám định 
xã hội (TVPB&GĐXH) được 
Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật tỉnh triển khai thực 
hiện đạt nhiều kết quả tích 
cực, quá đó giúp các ngành, địa 
phương có thêm cơ sở, luận cứ 
khoa học trong quá trình xây 
dựng, trình duyệt và thực hiện 
các đề án, dự án, cơ chế, chính 
sách phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

Hội thảo góp ý đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum
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và Môi trường mời; đánh giá và phân hạng 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh 
đợt 1 năm 2021.

Thông qua hoạt động TVPB&GĐXH 
của Liên hiệp hội đã kịp thời cung cấp tri 
thức khoa học, kinh nghiệm, thông tin, tư 
liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến 
nghị đến cấp có thẩm quyền. Đồng thời, đưa 
ra những nhận xét, đánh giá và khuyến nghị 
về sự phù hợp của nội dung đề án với mục 
tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; xác 
định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả 
thi của đề án hoặc một vấn đề, một sự việc 
cụ thể. Hoạt động này được thực hiện trên cơ 
sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan.

Theo ông Đặng Thanh Long, TVPB& 
GĐXH là hoạt động quan trọng của hệ thống 
Liên hiệp hội. Là nơi tập hợp đông đảo đội 
ngũ trí thức khoa học công nghệ đa ngành, 
đa lĩnh vực để tham gia TVPB&GĐXH đối 
với các chương trình, dự án, đề án phát triển 
kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa 
học - công nghệ và môi trường. Hoạt động 
tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội tỉnh thực 
hiện trong thời gian qua đã đem lại những 
kết quả tích cực, được lãnh đạo Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và các Sở, ngành, địa phương 
ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên theo đánh giá thì việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện nhìn 
chung vẫn còn gặp một số khó khăn như: chế 
độ cung cấp thông tin về các chương trình, 
đề án, dự án kinh tế - xã hội của địa phương 
cho Liên hiệp hội chưa thường xuyên; các 
cơ quan Nhà nước chưa chủ động đặt hàng 
với Liên hiệp hội để TVPB&GĐXH; việc đề 
xuất thực hiện nhiệm vụ TVPB&GĐXH của 
các Hội thành viên chưa thật sâu, sát những 
vấn đề cấp thiết đang đặt ra đối với việc phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

“Để giải quyết những vướng mắc trên, 
cuối năm 2021, chúng tôi đã tiến hành làm 
việc với lãnh đạo các huyện, thành phố nắm 
bắt thông tin về việc triển khai các dự án 
phát triển kinh tế, xã hội để Liên hiệp hội 
triển khai hoạt động TVPB&GĐXH, nhằm 
giúp địa phương có thêm cơ sở, luận cứ khoa 
học và thực tiễn để lập và trình duyệt, triển 
khai thực hiện các đề án về phát triển kinh 
tế, xã hội trên địa bàn”- ông Đặng Thanh 
Long cho hay.

Quốc Tuấn

Nhöõng keát quaû ...
đơn vị tổ chức hội thảo/tọa đàm như: Hội thảo 
“Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh” tổ chức tại huyện 
Sa Thầy; Tọa đàm “Sản xuất nông nghiệp 
sinh thái Rừng-Rẫy-Ruộng gắn với trồng cây 
dược liệu dưới tán rừng” tổ chức tại huyện 
Kon Plông; Hội thảo góp ý Đề án “Phát triển 
kinh tế ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 
2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050”...

Các Hội nghị, Hội thảo, Tọa đàm này đã 
tập trung tuyên truyền đường lối chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khoa 
học công nghệ, phổ biến kiến thức khoa học 
kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống nhân 
dân, định hướng phát triển kinh tế-xã hội 
ở địa phương; tham vấn và đề xuất các nội 
dung, giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội 
của tỉnh; vận động các tổ chức, cá nhân áp 
dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào 
sản xuất, tạo ra nhiều hàng hóa có chất lượng 
tốt, có giá trị cạnh tranh cao, tăng thu nhập 
cho người lao động, góp phần nâng cao đời 
sống nhân  dân, bảo vệ môi trường, xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.                                                                        

 Ngọc Huyền  

(Tiếp theo trang 4)



Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum 7

Soá 73/2021Kinh tế - Xã hội

Tỉnh Kon Tum là nơi có rừng tự nhiên mật 
độ tập trung cao, đây cũng là nơi sinh 

sống của đồng bào các dân tộc thiểu số; các 
tập quán canh tác, đời sống văn hóa-xã hội 
truyền thống của bà con đều gắn bó với rừng. 
Tài nguyên rừng và đất rừng ở đây không 
những là nguồn lực sinh kế của đồng bào, mà 
còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi 
trường sinh thái, an sinh xã hội và an ninh 
quốc phòng của tỉnh. Song trong những năm 
qua, nguồn tài nguyên rừng đang bị tổn hại cả 
về số lượng lẫn chất lượng, dẫn đến suy giảm 
đa dạng sinh học, các loại thảo dược quý hiếm 
cũng bị khai thác cạn kiệt, số lượng động vật 
rừng giảm mạnh… Cần phải có giải pháp phù 
hợp để thực hiện, giải quyết đồng bộ bài toán 
về sinh kế ổn định cho đồng bào dân tộc thiểu 
số nơi có rừng gắn với bảo tồn, phát triển tài 
nguyên rừng một cách bền vững.

Từ năm 2014 đến năm 2020, Liên hiệp các 
Hội KH&KT tỉnh phối hợp với Viện Tư vấn 
Phát triển Hà Nội, Trung tâm Tư vấn Quản 
lý  bền vững tài nguyên và phát triển văn hóa 
cộng đồng Đông Nam Á Hà Nội, Viện Phát 
triển Doanh nhân Cộng đồng Hà Nội, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 
các huyện Sa Thầy, Kon Plong, Tu Mơ Rông; 
tư vấn và thực hiện giao đất giao rừng cho 24 
thôn làng của 5 xã (04 thôn làng của xã Hơ 
Moong, Sa Thầy), (19 thôn làng của 3 xã (Pờ 
Ê, Đăk Nên, Măng Cành, huyện Kon Plong), 
(01 làng của xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông) 
được 4.548,57 ha rừng cho gần 1.500 hộ dân 
trực tiếp hưởng lợi từ chương trình này.

Để người dân gắn bó mật thiết với rừng, 
thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; thì 
việc tạo sinh kế cho người dân và phát triển 
kinh tế bền vững là nhiệm vụ, mục tiêu cần 
phải nghiên cứu, triển khai thực hiện trong 
những năm đến. Mô hình sản xuất được chọn 
để tổ chức tọa đàm tại huyện Kon Plông tháng 
10 năm 2021 là: Sản xuất nông nghiệp sinh 
thái Rừng-Rẫy-Ruộng, gắn với trồng cây dược 
liệu dưới tán rừng. Nghĩa là phải tập trung thực 
hiện thường xuyên và đạt kết quả tốt công tác 
quản lý bảo vệ rừng, tạo ra thu nhập từ rừng 
theo quy định của pháp luật, vừa tổ chức sản 
xuất nông nghiệp trên diện tích rẫy, ruộng 
hiện có của cộng đồng một cách hiệu quả theo 
phương thức canh tác sinh thái bền vững, đảm 
bảo sinh kế và cuộc sống của người dân no 
đủ, từng bước thoát nghèo bền vững và có thu 
nhập từ kinh tế rừng-rẫy-ruộng như các vùng 
nông thôn khác; thì người dân ở nơi có rừng 
và các cộng đồng được giao rừng, phải tổ chức 
sản xuất hiệu quả và chất lượng các loại sản 
phẩm trên diện tích rẫy, ruộng hiện có, gắn với 
việc tổ chức sản xuất nông nghiệp bền vững 
trên diện tích đất lâm nghiệp được giao.

Trong tọa đàm lần này, trao đổi và đề xuất 
các giải pháp để thực hiện nội dung tổ chức sản 
xuất nông nghiệp sinh thái rừng-rẫy-ruộng gắn 
với trồng cây dược liệu dưới tán rừng ở các thôn, 
làng đồng bào DTTS nơi có rừng, đặc biệt là đối 
với các cộng đồng thôn làng đã được giao đất 
giao rừng; qua đó tạo nên sự đồng thuận, thống 
nhất cao trong nhân dân; lan tỏa, phát triển mô 
hình một cách đầy đủ và toàn diện, góp phần 

Sản xuất nông nghiệp sinh thái
với mô hình rừng-rẫy-ruộng gắn với 
trồng cây dược liệu dưới tán rừng
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vào việc xóa đói, giảm nghèo đạt hiệu quả cao. 
Đây cũng là việc thực hiện cuộc vận động “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” do Mặt trận 
TQVN tỉnh phát đồng. 

Luật Lâm nghiệp 2017 đã ghi: Nhà nước 
bảo đảm cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng 
đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào rừng 
được giao rừng gắn với giao đất để sản xuất 
lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; được liên kết 
bảo vệ và phát triển rừng với chủ rừng, chia 
sẻ lợi ích từ rừng; được thực hành văn hóa, 
tín ngưỡng gắn với rừng theo quy định của 
Chính phủ.

Quy định đó cho thấy quyết tâm của Nhà 
nước trong việc bảo tồn và phát triển tài 
nguyên rừng vì lợi ích quốc gia, mặt khác 
người dân phải thực hiện đúng quy định trong 
việc kết hợp sản xuất nông nghiệp trên đất lâm 
nghiệp. Song với thực tế hiện tại của các cộng 
đồng đồng bào DTTS nơi có rừng, hộ gia đình 
đồng bào trong các cộng đồng được giao rừng 
tại các xã của huyện Sa Thầy, Kon Plông, Tu 
Mơ Rông cần có các giải pháp, các chính sách 
hỗ trợ ban đầu thông qua các chương trình 
khuyến lâm, khuyến nông ngắn hạn, dài hạn 
để  đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi được giao 
rừng cộng đồng như xã Hơ Moong huyện Sa 
Thầy, Pờ Ê, Đăk Nên, Măng Cành huyện Kon 
Plong, xã Đăk Hà huyện Tu Mơ Rông tổ chức 

thực hiện nhằm hướng tới việc 
bảo vệ tốt tài nguyên rừng vừa 
đảm bảo sinh kế của người dân 
thật sự bền vững. 

Qua việc đánh giá phân hạng, 
thì có hơn 30% các sản phẩm 
OCOP của tỉnh đạt từ 3 sao trở lên 
là sản phẩm dược liệu, trong đó 
có 6 sản phẩm đạt 5 sao giới thiệu 
tham dự OCOP cấp quốc gia; có 
nhiều mô hình trồng và phát triển 
các loại cây dược liệu quý của 
tỉnh đạt kết quả tốt. Trong thực tế 
thì một số loại cây dược liệu có 
chất lượng tốt, giá trị cao lại được 

trồng dưới tán rừng, hình thức quảng canh này 
lại phù hợp với khả năng và thực tiễn sản xuất 
của đồng bào DTTS sống gần rừng.

Do đó, chúng ta có cơ sở để đánh giá kết 
quả này và triển khai một số giải pháp để vận 
động và hướng dẫn người dân sản xuất nông 
nghiệp sinh thải rừng-rẫy-ruộng, gắn với trồng 
dược liệu dưới tán rừng, tạo dựng sinh kế bền 
vững cho đồng bào DTTS nơi có rừng.

Nội dung tạo đàm, đã tập trung nghiên cứu, 
trao đổi, thảo luận, đánh giá những kết quả đã 
thực hiện được trong thời gian qua; đề xuất các 
giải pháp  trong thời gian đến cụ thể là:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và tăng 
cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, 
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào việc sản xuất 
nông nghiệp sinh thái và trồng cây dược liệu 
dưới tán rừng một cách hợp lý, hiệu quả gắn 
với cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, 
cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng 
bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”. 
Làm tốt công tác quy hoạch, kế hoạch GĐGR; 
lựa chọn, bảo tồn và phát triển mô hình sản 
xuất nông nghiệp rừng-rẫy-ruộng, để rừng 
thật sự có chủ, từng bước xã hội hóa việc 
trồng dược liệu dưới tán rừng, nâng cao thu 
nhập cho nười dân, qua đó tạo sự đồng thuận, 
lan tỏa phát triển mô hình trong nhân dân;

Có chính sách đầu tư để ứng dụng KHKT 
(Xem tiếp trang 10)
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Là một trong 7 hộ tham gia triển khai mô 
hình, anh A Thấp, thôn Vi Pờ Ê, xã Pờ Ê 

tâm sự: “Gia đình có hơn 1 ha đất, trước đây 
chuyên để trồng mì, những năm gần đây giá cả 
bấp bênh; ngoài ra quá trình canh tác đất bị xói 
mòn làm cho đất bạc màu theo thời gian. Đồng 
thời, trong quá trình trồng mì có sử dụng thuốc 
diệt cỏ nên làm ảnh hưởng tới sức khỏe và môi 
trường. Sau khi có sự hỗ trợ của Viện phát triển 
Doanh nhân Cộng đồng và Liên hiệp các Hội 
KH&KT Kon Tum gia đình đã chuyển đổi sang 
trồng hơn 480 cây ăn quả các loại như: Đào, 
Mận, Nhãn, Cam, Táo, Na, Hồng, Chanh và Ổi 
đến nay cây sinh trưởng và phát triển tốt, một 
số cây như Cam và Ổi đã ra hoa và cho quả”.

Với gia đình anh A Chin, thôn Vi Pờ Ê, 
sau hơn 1 năm tham gia mô hình, đến nay gia 
đình anh đã trồng được 7 loại cây, gồm Ổi, 
Táo, Hồng, Đào, Nhãn, Mận, Na - anh chia sẻ: 
“Tham gia mô hình này anh đã được hướng 
dẫn rất kỹ về kỹ thuật trồng mới, bón phân, 
tưới nước, phòng trừ sâu bệnh hại, tỉa cành, 
tạo hình cho cây. Đồng thời được tham gia 
một chuyến học tập kỹ thuật thiết kế vườn cây 
ăn quả hộ gia đình tại Hương Sơn - Hà Tĩnh”.

Đến nay, mô hình đã triển khai trên diện 
tích 06 ha rẫy của 07 hộ gia đình tham gia; 
chuẩn bị được hơn 2.800 hố trồng cây ăn quả, 

trong đó đã trồng hơn 1.300 cây, gồm 9 loài 
cây ăn quả (với các loài chính là Ổi, Cam, 
Táo, Hồng, Na, Đào, Mận, Nhãn, Khế cùng 
với các loài dược liệu và rau củ khác).

Ông Phạm Quang Vũ - Cán bộ kỹ thuật 
Viện phát triển Doanh nhân Công đồng cho 
biết: “Để triển khai thực hiện mô hình này, 
chúng tôi đã phối hợp nghiên cứu, vận dụng 
văn hóa lao động đổi công, tri thức bản địa về 
canh tác trong hệ thống Rừng - Rẫy - Ruộng 
và tập đoàn cây dược liệu dưới tán rừng; liên 
kết với Viện nghiên cứu rau quả và các đơn 
vị chuyên môn nhằm áp dụng khoa học công 
nghệ phù hợp; kết nối với các địa phương khác 
những nơi đã thành công trong chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng như Hương Sơn - Hà Tĩnh, Quỳ 
Hợp - Nghệ An; kết nối với các doanh nghiệp 
quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc từ 
giống bản địa. Qua đó, từng bước hình thành 
các doanh nghiệp cộng đồng hướng tới chuỗi 
thương mại sinh thái và du lịch cộng đồng”.

Cũng theo ông Vũ, xã Pờ Ê có điều kiện 
tự nhiên, sinh thái rất tốt để phát triển các loài 
cây ăn quả có giá trị cao. Về đất đai, với gần 
1.000 ha đất rẫy có độ phì nhiêu cao đang được 
người dân canh tác hàng năm là một diện tích 
tương đối lớn có thể xây dựng nên một mô 
hình tập trung phát triển đa dạng các loài cây 

Góp phần giúp người dân
thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất và thu nhập cho người 
dân, từ đầu năm 2020, Viện Phát triển Doanh nhân Cộng đồng Hà Nội phối hợp 
với Liên hiệp các Hội KH&KT Kon Tum triển khai hoạt động xây dựng thí điểm 
vườn cây ăn quả tại thôn Vi Pờ Ê, xã Pờ Ê (huyện Kon Plông) đến nay đã cho kết 
quả khả quan.

Kinh tế - Xã hội
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ăn quả theo hướng hàng hóa chất lượng cao.
Ông Lê Đức Tín - Phó Chủ tịch UBND 

huyện Kon Plông chia sẻ: “Việc chuyển đổi 
cây trồng, giảm bớt diện tích cây mì để chuyển 
sang những cây trồng khác gần gũi thân thiện 
với môi trường và những mô hình điểm trồng 
cây đa dạng loài, trồng cây ăn quả kết hợp với 
cây lâm nghiệp đang được huyện hết sức quan 

tâm triển khai thực hiện. Thời gian tới, 
huyện sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn 
nghiên cứu để tiếp tục nhân rộng mô 
hình này ở các xã khác trong huyện”.

Việc triển khai thí điểm mô hình 
trồng cây ăn quả tại thôn Vi Pờ Ê, xã 
Pờ Ê, huyện Kon Plông bước đầu đã 
mang lại hiệu quả hết sức thiết thực. 
Qua đây đã làm thay đổi phương thức 
canh tác của người dân địa phương. 
Từng bước phục hồi và phát triển 
phương thức canh tác Rừng - Rẫy - 
Ruộng truyền thống áp dụng khoa học 

kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế; bảo vệ 
và phát triển rừng; bảo tồn các giống bản địa 
quý, đồng thời duy trì và phát huy bản sắc văn 
hóa truyền thống của người dân trong sản xuất 
nông nghiệp. Góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, 
cách làm của đồng bào DTTS, vươn lên thoát 
nghèo bền vững.

 Hoàng Hà

Anh A Thấp trồng cây ăn quả tại rẫy của gia đình

vào việc bảo tồn, chọn tạo phát triển một số 
giống cây bản địa có giá trị kinh tế cao, phù hợp 
với khí hậu, thổ nhưỡng, sản xuất các mặt hàng 
nông, lâm, dược liệu đặc sản thành chuỗi sản  
phẩm có giá trị cạnh tranh cao trong nước và 
khu vực… hỗ trợ phát triển trí thức bản địa để 
hình thành các doanh nghiệp cộng đồng, doanh 
nhân cộng đồng. 

Có chiến lược đầu tư chế biến, bảo quản, 
tiêu thụ và tiếp thị minh bạch đồng bộ giữa 
nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học 
và xã hội tiêu dùng theo Chiến lược quốc gia 
về tăng trưởng xanh 2021-2030. Có kế hoạch 
đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến nhằm 
phát triển và nhân ra diện rộng các mô hình 
sản xuất nông nghiệp sinh thái rừng-rẫy-ruộng 
ứng dung khoa học kỹ thuật phù hợp; giảm 
dần việc sử dụng phân bón hóa học, thay vào 

đó sử dụng phân bón hữu cơ, phụ phẩm nông 
nghiệp, nguồn nguyên liệu sạch khác...

Phối hợp với viện phát triển doanh nhân 
cộng đồng Hà Nội để hỗ trợ cho các cộng 
đồng, cho người dân về xây dựng và phát triển 
các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái và 
trồng cây dược liệu dưới tán rừng; qua đó hình 
thành doanh nghiệp cộng đồng, doanh nhân 
cộng đồng; tạo cơ hội cho người dân được 
tham quan, học hỏi các mô hình canh tác sinh 
thái bền vững, có năng suất, chất lượng và 
hiệu quả kinh tế cao, tổ chức các lớp tập huấn 
về kỹ năng lao động và kỹ thuật sản xuất, tiếp 
cận phương thức sản xuất nông nghiệp sinh 
thái rừng-rẫy-ruộng tiến tới hình thành các mô 
hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, văn 
hóa, di sản bản địa để tạo sinh kế bền vững 
cho người dân, góp phần tích cực vào việc 
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.                                                                                     

 Lê Văn Hùng

Sản xuất ... (Tiếp theo trang 8)

Kinh tế - Xã hội
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Nếu như trước đây, người dân thôn Kon 
Gung, Đăk Mút, xã Đăk Mar, (Đăk Hà) 

phải đi gùi nước từ giọt nước về để sinh hoạt 
thì hiện nay 100% số hộ dân trong 2 thôn đã 
được sử dụng nước từ công trình cấp nước 
giếng khoan mới được đầu tư. Ống nước được 
lắp đặt tận nhà giúp nhiều người dân thay đổi 
suy nghĩ về việc sử dụng nước hợp vệ sinh.

Ông A Khun, Trưởng thôn Đăk Mút, xã 
Đăk Mar chia sẻ: “Từ khi có hệ thống nước 
sạch người dân trong thôn đã chuyển sang 
sử dụng nước từ công trình. Là nước lấy từ 
giếng khoan, nên chất lượng nước ổn định, 
người dân dùng cũng yên tâm hơn”.

Là huyện có điều kiện tương đối thuận lợi 
về mặt tự nhiên, hệ thống hồ đập là nơi cung 
cấp nguồn nước mặt dồi dào và nguồn nước 
cho các công trình cấp nước tập trung nông 
thôn. Hiện Đăk Hà có 89,2% hộ gia đình sử 
dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo sử 
dụng nước hợp vệ sinh đạt 89,8%. 

Thời gian qua, với sự quan tâm, chỉ đạo của 
Huyện ủy, UBND huyện Đăk Hà đến Chương 
trình nước sạch và vệ sinh môi trường (VSMT), 
việc quản lý, sử dụng các công trình luôn phát 
huy được hiệu quả. Nhiều hộ nghèo, gia đình 
khó khăn, được hỗ trợ thụ hưởng chương trình 
tín dụng nước sạch và VSMT nông thôn, nhân 
dân tại 10 xã trên địa bàn huyện đều đã tiếp 
cận với nguồn nước sạch đảm bảo cho đời sống 
và sinh hoạt. Qua đó góp phần cải thiện điều 
kiện sống của người dân, nâng cao ý thức trong 

công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm trong sử 
dụng tài nguyên nước. 

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban 
hành một số chương trình, chính sách về 
nước sạch và VSMT nông thôn. Trên cơ sở 
đó, tỉnh ta đã huy động tổng hợp các nguồn 
lực từ ngân sách địa phương, các nguồn vốn 
thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về 
nước sạch và VSTM nông thôn và nguồn lực 
trong nhân dân để thực hiện các chính sách, 
đầu tư xây dựng các công trình cấp nước, góp 
phần đảm bảo vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho 
người dân.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 308 công trình 
cấp nước sinh hoạt nông thôn. Tỷ lệ hộ gia 
đình sử dụng nước hợp vệ sinh là 90%, trong 
đó, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh 
từ công trình cấp nước tập trung là 25,8%; hộ 

Nâng cao chất lượng nước 
sạch ở nông thôn

Nâng cao chất lượng nước 
sạch ở nông thôn

Thời gian qua, việc nâng cao chất lượng nước sạch nông thôn đã từng 
bước góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Hầu hết 
các công trình đang vận hành ổn định và phát huy hiệu quả, cung cấp nước 
sinh hoạt cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh.

Công trình cấp nước sinh hoạt tại huyện Đăk Hà

(Xem tiếp trang 15)



12

Soá 73/2021

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

Được thành lập vào tháng 6/2020 trên cơ 
sở các tổ hợp tác sản xuất cà phê sạch 

và cây ăn trái tại địa bàn huyện Đăk Hà, Hợp 
tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại ứng 
dụng công nghệ cao Bắc Tây Nguyên Farm 
(gọi tắt là HTX Bắc Tây Nguyên Farm) từng 
bước khẳng định hướng đi đúng theo yêu 
cầu đầu tư, phát triển. Trong đó, thành công 
bước đầu với việc xây dựng thương hiệu 
thông qua việc hình thành chuỗi liên kết sản 
xuất-tiêu thụ chuối Tiêu hồng được xem là 
điểm nhấn đầy ý nghĩa.

 Theo bà Bùi Thị Thúy - Giám đốc HTX 
Bắc Tây Nguyên Farm, chọn đầu tư chuối 

Tiêu hồng trong bối cảnh giá cà phê, cao su 
liên tục xuống thấp, đầu ra không ổn định và 
nhất là khi diện tích các vườn cà phê đã đến 
chu kỳ tái canh đang cần sự phục hồi cần 
thiết, mục tiêu hướng tới của đơn vị không 
gì khác ngoài việc thu hồi vốn nhanh để tái 
đầu tư hiệu quả. Theo xu hướng phát triển 
và hội nhập thị trường, ngay từ đầu, nền tảng 
xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ 
sản phẩm dựa vào các yếu tố nòng cốt (phát 
triển diện tích vườn cây, hoàn thiện quy trình 
thâm canh theo hướng sản xuất hữu cơ, ứng 
dụng công nghệ cao và đảm bảo đầu ra cho 
nông sản) được chú trọng thực hiện.

cơ sở phát triển bền vững của một HTX
Xây dựng chuỗi liên kết, Xây dựng chuỗi liên kết, 

Chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là quá 
trình tổ chức sản xuất và kết nối dịch vụ để đưa sản phẩm nông 
nghiệp từ nhà vườn, trang trại đến tay người tiêu dùng. Quan tâm 
xây dựng chuỗi liên kết cho nông sản nói chung, mặt hàng chuối 
Tiêu hồng nói riêng được xác định là cơ sở phát triển bền vững 
của Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại ứng dụng công 
nghệ cao Bắc Tây Nguyên Farm. 

Kinh tế - Xã hội
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Từ khoảng 20 hecta ban đầu được trồng 
thử nghiệm vào năm 2018 với nguồn giống 
bằng phương pháp nuôi cấy mô tại thôn Kon 
HnongYốp (xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà) 
và thôn 8 (xã Diên Bình, huyện Đăk Tô), đến 
nay, HTX đã ổn định phát triển 100 ha chuối 
chủ yếu địa bàn các huyện Đăk Hà, Đăk Tô 
và TP Kon Tum với sản lượng 5.000-6.000 
tấn chuối quả/năm. Trong số này, 70 ha do 
các thành viên HTX trực tiếp đầu tư sản xuất 
30 ha được hình thành thông qua liên kết với 
các hộ dân để sản xuất. 

Theo quy trình kỹ thuật đã được hoàn 
thiện, việc trồng, chăm sóc, thu hoạch và 
bảo quản chuối của bà con nông dân  không 
chỉ đi vào nề nếp, mà còn được sự  theo dõi, 
giám sát chặt chẽ của HTX thông qua nỗ 
lực đưa vào khai thác, sử dụng phần mềm 
quản lý sản xuất. Sản phẩm được đảm bảo 
truy xuất nguồn gốc. Đó là quá trình đòi hỏi 
người trồng chuối chủ động tuân thủ các 
quy định nghiêm ngặt, hình thành kỹ năng 
thích ứng với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật trong lĩnh vực chuyên môn canh tác. 
Với định hướng phát triển lâu dài, bước đầu, 
HTX cũng đã liên kết với một đơn vị chuyên 
ngành ngoài địa bàn tỉnh để thử nghiệm việc 
bón phân (phân bón lá) bằng thiết bị máy 
bay chuyên dùng.  

Nhờ tập trung xây dựng chuỗi giá trị 
từ khâu sản xuất, sau gần hai năm ra đời, 
HTX Bắc Tây Nguyên Farm đã bước đầu ổn 
định đầu ra cho sản phẩm với “thương hiệu” 
chuối Tiêu hồng của chính mình. Trong bối 
cảnh khó khăn do tác động xấu của dịch 
bệnh Covid-19, chuối quả của HTX vẫn 
được đảm bảo tiêu thụ thông qua xuất khẩu 
vào thị trường Trung quốc, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, các nước Trung đông và thị trường 
trong nước gồm có TP Hồ Chí Minh, Nha 
Trang, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Gần 

nhất, trong tháng 11/2021, HTX đã xuất bán 
hơn 1.000 tấn chuối quả đạt tiêu chuẩn.

Quá trình hình thành chuỗi giá trị sản 
xuất gắn với xây dựng thương hiệu nông 
sản của HTX Bắc Tây Nguyên Farm còn ghi 
nhận kết quả đáng kể trong việc xác lập, mở 
rộng mối liên kết, hợp tác với các đơn vị, cơ 
sở và bà con nông dân. Thông qua chương 
trình ký kết phối hợp công tác với UBND TP 
Kon Tum, thời gian qua, việc liên kết trồng 
chuối tiêu hồng với HTX Nông nghiệp làng 
Plei Sa (xã Ia Chim) của đơn vị bước đầu 
đã được thực hiện. Liên kết với trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum của HTX được 
cụ thể hóa bằng hoạt động xây dựng các mô 
hình thực hành, thực nghiệm trồng chuối, 
tập huấn kỹ thuật trồng trọt, tiếp nhận sinh 
viên đến thực tập tại HTX… Không những 
thế, HTX còn hỗ trợ HTX xã Đăk Kroong 
(huyện Đăk Glei) trồng 2 ha chuối, giúp bà 
con nông dân tiếp cận sản xuất cây hàng hóa 
phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.

“Mở rộng liên kết, hợp tác để cùng phát 
triển” cũng chính là trọng tâm được HTX 
Bắc Tây Nguyên Farm tiến hành trong thời 
gian tới nhằm không chỉ góp phần mở rộng 
diện tích cây chuối, mà cơ bản hơn là tiếp 
tục đảm bảo năng suất, chất lượng và ổn 
định đầu ra cho sản phẩm, tiến tới xuất khẩu 
trực tiếp vào các thị trường tiềm năng. Trước 
thềm năm mới 2022 mang đến tín hiệu vui 
khi kế hoạch liên kết đầu tư trồng 200 ha 
chuối Tiêu hồng và các loại rau quả chất 
lượng cao của HTX tại huyện Đông Giang 
(tỉnh Quảng Nam) đang được xúc tiến. 

Hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu 
thụ sản phẩm phù hợp không chỉ là mục tiêu 
phấn đấu mà còn tạo động lực thúc đẩy sự 
phát triển bền vững mà một HTX còn non 
trẻ như Bắc Tây Nguyên Farm kỳ vọng.

Bài, ảnh: Thanh Như
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Du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao là một loại hình du lịch phục vụ du 

khách chủ yếu dựa vào nền tảng của hoạt động 
sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ 
thuật. Do vậy tài nguyên của loại hình du lịch 
này là tất cả những gì phục vụ cho hoạt động sản 
xuất nông nghiệp, từ tư liệu sản xuất, công cụ 
sản xuất, đất đai, con người, quy trình sản xuất, 
phương thức tập quán canh tác và sản phẩm 
làm ra… cho đến những yếu tố tự nhiên liên 
quan đến sản xuất nông nghiệp như khí hậu, 
thời tiết, kỹ thuật… đều là cơ sở tài nguyên cho 
du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Du lịch nông nghiệp đang dần được quan 
tâm tại huyện Kon Plông và trong tương lai 
có thể sẽ trở thành loại hình du lịch chủ chốt 
trong công cuộc phát triển nông nghiệp nông 
thôn, nhất là kết quả xây dựng, phát triển nông 
thôn mới, góp phần giảm nghèo, hỗ trợ, tạo 
công ăn việc làm cho người dân sinh sống tại 
những vùng quê, gắn với độc canh và quảng 
canh nông nghiệp. 

Kon Plông chẳng những được thiên nhiên 
ưu ái về khí hậu mà còn là một vùng đất ba - 
zan màu mỡ thích ứng cho các loại cây rau hoa 
xứ lạnh - một loại hình canh tác nông nghiệp 
trong giai đoạn mới mặt khác để tiến hành cho 
công cuộc hiện đại hóa về nông nghiệp nông 
thôn, nơi đây đã hình thành các trang trại về 
nông nghiệp rau, hoa và các loại cây dược liệu 
kết hợp với du lịch sinh thái Măng Đen.

Đến tham quan Công ty TNHH thương 
mại - du lịch Thiện Mỹ tại xã Măng Cành, 
huyện Kon Plông, du khách sẽ cảm nhận sự 
thoải mái và dễ chịu từ không khí trong lành, 
mát mẻ, không gian xanh và đặc biệt là các 
loại cây, rau, hoa, quả xứ lạnh mà nổi bật nhất 
là vườn dâu Tây. Với kỹ năng trồng trọt mới, 
vườn dâu Tây nơi đây không sử dụng các loại 
thuốc và phân hóa học nên được gọi là sản 
phẩm sạch, vừa phục vụ du khách vừa phân 
phối cho các siêu thị trong nước. 

Khác với vùng đất ba-zan tại huyện Kon 
Plông, thành phố Kon Tum đã nổi tiếng với 
các địa danh Phương Nghĩa, Phương Hòa, 
Phương Quý, Kon Tum Kơ Pâng, Kon Tum 
Kơ Nâm … Với kinh nghiệm canh tác lâu đời 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Hướng đi mới cho du lịch Kon Tum
Kon Tum là vùng có những danh thắng nổi tiếng về văn hóa của các cộng đồng 

dân tộc địa phương, là nơi được thiên nhiên ưu đãi cho khí hậu ôn hòa cùng thổ 
nhưỡng đa dạng. Cộng đồng các dân tộc nơi đây luôn cần cù, sáng tạo và đã làm 
nên những sản vật đặc trưng từ nông nghiệp. Đây là một trong những cơ hội để phát 
triển du lịch, trong đó phải kể đến du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Du khách trải nghiệm vườn cà chua của công 
ty TNHH thương mại - du lịch Thiện Mỹ, huyện  
Kon Plông
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của các nhà vườn, nơi đây là vựa rau đã cung 
cấp nguồn rau cho các tỉnh, thành. Cùng với việc 
sản xuất rau xanh, trong thời gian gần đây đã kết 
hợp phát triển du lịch nhất là du lịch nội địa. Du 
khách khi đến với thành phố Kon Tum, ngoài 
những thắng cảnh nổi tiếng như Ngục Kon Tum, 
Bảo tàng tỉnh, Nhà thờ Gỗ, Tòa giám mục, chùa 
Bác Ái, cầu treo Kon Kơ Lor, Làng văn hoá du 
lịch Kon Kơ Tu, điểm Du lịch A Biu… không thể 
bỏ qua các nhà vườn chuyên sản xuất rau xanh 
mà còn là những cảnh đẹp để du khách chiêm 
ngưỡng, chụp hình và trải nghiệm với kỹ năng về 
canh tác nông nghiệp của người dân thành phố 
Kon Tum.

Lượng du khách đến với các làng rau tại thành 
phố Kon Tum hầu như đều được các công ty lữ 
hành trong tỉnh như Công ty du lịch Hải Vân, 
Công ty Du lịch Ngọc Linh, Công ty Du lịch 
Miền Cao… đã xây dựng trong chương trình tour 
của đơn vị dành cho du khách thưởng ngoạn về 
mô hình du lịch nông nghiệp tại các làng rau, hoa 
này. Mặc dù trong năm 2020 do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19 nhưng trong dịp Tết Nguyên 
Đán Tân Sửu, lượng khách du lịch đến với Kon 
Tum khoảng 115 nghìn lượt tăng 39,1% so với 
cùng kỳ Tết Canh Tý 2019. Riêng năm 2021 
lượng khách nội địa đạt 119 nghìn lượt.

Hiện nay, một số mô hình du lịch nông nghiệp 
chất lượng cao đã được đề xuất để khai thác, phát 
triển và xây dựng thành các tour, tuyến. Tiêu biểu 
là mô hình trải nghiệm sản phẩm nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao tại huyện Kon Plông; 
tham quan mô hình trang trại cà phê và các vườn 
cây ăn trái tại huyện Đăk Hà; Mô hình các Hợp 
tác xã nông nghiệp tại thành phố Kon Tum với 
các nông trại trồng rau quả, trái cây và dược liệu 
quý hiếm cũng đang thu hút du khách.

 Hy vọng rằng với việc phát triển mô hình 
du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 
hướng đi đúng đắn để thu hút du khách, góp phần 
phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cộng đồng 
dân cư tỉnh Kon Tum. 

 Vũ Hoàng Lê

gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công 
trình cấp nước nhỏ lẻ là 64,1%; hộ gia đình 
sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt 
Nam là 36%. Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước 
hợp vệ sinh là 80,5%; hộ nghèo sử dụng 
nước sạch đáp ứng quy chuẩn Việt Nam là 
16,9%.

Theo Trung tâm nước sạch và VSMT 
nông thôn tỉnh, cùng với việc đầu tư xây 
dựng các công trình cấp nước sinh hoạt tập 
trung kết hợp với việc đầu tư các công trình 
nhỏ lẻ (giếng đào, giếng khoan) đã góp phần 
nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử 
dụng nước hợp vệ sinh. Dự kiến, đến cuối 
năm 2021 có khoảng 91,8% số hộ được tiếp 
cận nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 37,4%  hộ 
gia đình được tiếp cận nước sạch. 

Ông Đặng Trần Huân - Giám đốc 
Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn 
cho biết: “Để đạt được mục tiêu của Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, đến cuối 
năm 2025 tỷ lệ số hộ dân nông thôn được 
tiếp cận nước sạch hợp vệ sinh đạt 95,0%, 
thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai 
thực hiện tốt “Chương trình Quốc gia bảo 
đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-
2025”; phối hợp với các cấp, các ngành, cơ 
quan đơn vị có liên quan, nhất là Sở Y tế, 
UBND các huyện, thành phố tăng cường 
kiểm tra, giám sát công tác quản lý, vận 
hành các công trình cấp nước tập trung 
nông thôn; huy động các nguồn lực để 
đầu tư  xây dựng các công trình cấp nước 
nhỏ lẻ (giếng đào, giếng khoan) cho các 
hộ dân chưa được tiếp cận nguồn nước từ 
công trình cấp nước tập trung đảm bảo tiêu 
chuẩn kỹ thuật hợp vệ sinh; tăng cường 
tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng nước 
với việc thay đổi thói quen sử dụng nước 
của người dân trên địa bàn tỉnh”.

Dương Hưng

Nâng cao chất lượng nước sạch...
(Tiếp theo trang 11)
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Với sự quan tâm của cấp ủy, chính 
quyền, công tác khuyến học, khuyến 

tài năm 2021 đạt được nhiều kết quả tích 
cực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân 
trí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xác định công tác khuyến học, khuyến tài 
là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có vai trò 
quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, Hội 
Khuyến học (HKH) tỉnh đã tăng cường công 
tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi 
tầng lớp nhân dân và phát huy trách nhiệm của 
các cấp, các ngành về công tác khuyến học, 
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng 
thời, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của 
việc kiện toàn và phát triển tổ chức hội và hội 
viên, nhiều địa phương, cơ quan, ban ngành, 
đơn vị, trường học trong tỉnh đã quan tâm 
củng cố tổ chức, phát triển hội viên. Đến nay, 
mạng lưới tổ chức HKH đã phủ kín 102/102 
xã, phường, thị trấn thuộc 10/10 huyện thành 
phố; tổng số có 300 ban khuyến học, 1.278 chi 
hội với 67.461 hội viên.

NGƯT. Nguyễn Hóa - Chủ tịch Hội 
Khuyến học tỉnh cho biết: “Được sự quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự 
phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, 
công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 
hội học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng được 
phát huy, góp phần vào việc nâng cao đời sống 
nhân dân. Nhận thức về công tác khuyến học, 
khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cán 
bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao rõ 
rệt; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã kiện 
toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động 

của ban, chi hội khuyến học; vận động cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động tham 
gia đóng góp quỹ khuyến học. Đồng thời, phát 
huy tốt vai trò, vị thế của hội trong công tác 
liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài tỉnh mở rộng cuộc vận động xã 
hội hóa để tạo và phát triển quỹ khuyến học 
hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo 
hiếu học”.

Năm 2021, các cấp HKH trong tỉnh đã 
không ngừng đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động, có nhiều sáng tạo trong công tác 
khuyến học, vừa linh hoạt, đa dạng các hình 
thức vận động tạo quỹ học bổng từ các mạnh 
thường quân, công ty, doanh nghiệp bằng hình 
thức tài trợ quỹ khuyến học hoặc tặng dụng cụ 
học tập như: đồng phục, xe đạp, cặp, quần áo, 
tập viết, sách giáo khoa…; trao 902 suất học 
bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; 

Lan tỏa phong trào
KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 
Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, xã Ngọc Bay, 
Tp. Kon Tum

(Xem tiếp trang 18)
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Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng và chuyển giao khoa học công 

nghệ (KHCN) vào sản xuất, đời sống để 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
và hiệu quả công việc đã được lãnh đạo tỉnh 
quan tâm, qua đó đã góp phần quan trọng 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám 
đốc Sở KH&CN, việc chú trọng đầu tư cho 
KHCN trên nhiều lĩnh vực đã đem lại những 
kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế  - xã hội địa phương trong thời gian qua.

và đời sống, cải cách hành chính.
Năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt 8 đề 

tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tổ 
chức triển khai 18 đề tài, dự án. Công bố 04 
đề tài, dự án để các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh triển khai ứng dụng, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Nổi 
bật trong đó có các đề tài như: Đề tài “Phòng, 
chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên 
lĩnh vực tư tưởng, văn hóa tại địa bàn tỉnh Kon 
Tum”; “Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại 
trên cây Sâm Ngọc Linh”, đề tài “Ứng dụng 

bài thuốc “Độc hoạt tang ký sinh” 
và “Cao xương cá sấu” trong điều trị 
loãng xương ở người trên 60 tuổi tại 
Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Kon 
Tum”… 

Đối với lĩnh vực sở hữu công 
nghiệp, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 
02 chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm đặc 
sản của tỉnh là Sâm Ngọc Linh và Cà 
Phê Đăk Hà; 14 nhãn hiệu chứng nhận 
sản phẩm được bảo hộ hầu hết là các 
sản phẩm chủ lực và sản phẩm đặc thù 
của tỉnh. Hoạt động sở hữu trí tuệ góp 
phần tạo dựng uy tín, quảng bá thương 

hiệu, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm 
trên thị trường trong nước và khu vực.

Hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa 
học công nghệ cũng được cơ quan KHCN quan 
tâm triển khai thực hiện. Trong 9 tháng đầu 
năm 2021 đã thực hiện 5 hợp đồng dịch vụ, tư 
vấn, chuyển giao công nghệ; tổ chức sản xuất 
và tiêu thụ 30.600 cây giống lan kim tuyến 
(loại cây trong bì mô), 1,26 kg Đông trùng hạ 

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất tại huyện Kon Plông

Kết quả việc ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất và đời sống

Các hoạt động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ đã được lãnh đạo tỉnh 
quan tâm chỉ đạo phát triển hợp lý giữa các 
lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, y 
dược, nông nghiệp với khoa học xã hội và 
nhân văn. Trong đó, tỉnh chỉ đạo các ngành, 
các địa phương chú trọng các nhiệm vụ nghiên 
cứu ứng dụng kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, 
công nghệ cao phục vụ trực tiếp cho sản xuất 
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thảo khô, 22 lít nước rửa tay sát khuẩn và 
1.550 cây các loại như: (lan rừng, chuối, 
dâu tây...); cung cấp bổ sung 10.000 cây 
giống lan kim tuyến cho Dự án “Xây 
dựng mô hình trồng cây Lan Kim tuyến 
(Anoectochilus sp.) dưới tán rừng tại 2 
huyện huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon 
Plông”; sản xuất 500 hộp đông trùng hạ 
thảo, 100 kg chế phẩm sinh học.

Ông Đoàn Trọng Đức cho biết: “Để 
đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN vào sản 
xuất và đời sống, cơ quan KH&CN tiếp 
tục triển khai thực hiện các nghị quyết, 
chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về phát 
triển KHCN; xây dựng các chương trình, 
kế hoạch phát triển KHCN giai đoạn 
2021-2025 và các năm tiếp theo; tham 
mưu xây dựng cơ chế, chính sách để huy 
động tối đa nguồn lực, nhất là chính sách 
hỗ trợ pháp lý, tạo đòn bẩy cho doanh 
nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác quản lý đối với các đề tài, 
dự án KHCN. Bên cạnh đó, ngành sẽ tiếp 
tục đổi mới công tác KHCN; triển khai 
có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025”; Chương trình phát triển 
tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum trong những 
năm đến, trong đó tập trung đăng ký, bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản 
phẩm đặc thù, sản phẩm chủ lực của tỉnh 
và các địa phương trong tỉnh; đẩy nhanh 
quá trình thương mại hóa công nghệ từ 
kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn 
sản xuất gắn với xây dựng thương hiệu 
sản phẩm và mở rộng thị trường; tăng 
cường công tác phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn và UBND các huyện, thành 
phố trong triển khai thực hiện các chương 
trình, kế hoạch của tỉnh về KHCN, qua 
đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra”.

Thảo Trang

khen thưởng 76 giáo viên, học sinh có thành tích 
xuất sắc.

HKH tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh 
nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ khuyến học tỉnh 
bằng tiền mặt và hiện vật (sách vở, đồ dùng học 
tập) giá trị 1.817.500.000 đồng để thực hiện các 
hoạt động khuyến học, khuyến tài, trong đó: Viettel 
Kon Tum ủng hộ 1.140.000.000 đồng; Tổ chức 
Xuân-Cộng hòa Pháp 254.100.000 đồng; Công 
đoàn Kiểm toán Nhà nước 100.000.000 đồng; Học 
bổng Lá Xanh HKH Đông Du 7.750.000 đồng; 
Tổ chức PN-Cộng hòa Pháp 265.650.000 đồng... 
Ngoài ra, HKH các huyện, thành phố, các HKH cơ 
sở, các chi hội... cũng vận động ủng hộ quỹ khuyến 
học địa phương được 3,3 tỉ đồng.    

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động 
khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương, các cấp hội tích cực phối hợp với ban 
ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động mọi tầng 
lớp nhân dân tích cực tham gia đăng ký xây dựng 
mô hình học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng 
và đơn vị. Tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh 
có 72.465 gia đình học tập, 123 dòng họ học tập, 
481 cộng đồng học tập và 369 đơn vị học tập. 

“Có thể thấy, với những hoạt động cụ thể, thiết 
thực, công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh 
không những góp phần giúp các em học sinh trên 
địa bàn vơi bớt những khó khăn mà còn giúp người 
dân nâng cao nhận thức về vấn đề học tập của 
con em mình. Người dân đã tạo điều kiện thuận 
lợi nhất để con em tới trường, tới lớp; đồng thời, 
dành sự quan tâm nhất định đối với công tác xã 
hội hóa giáo dục, tham gia đóng góp xây dựng cơ 
sở vật chất cho các cơ sở giáo dục. Qua đó, công 
tác khuyến học, khuyến tài đã có những đóng góp 
quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo 
nhân lực và bồi dưỡng nhân tài” - NGƯT. Nguyễn 
Hóa khẳng định.

Tuấn Hưng

Lan tỏa... (Tiếp theo trang 16)
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Thời gian qua, tỉnh 
đặc biệt quan tâm chỉ 

đạo xây dựng chính 
quyền điện tử (CQĐT) 

coi đây là nhiệm vụ 
trọng tâm, chủ đạo 

trong giai đoạn hiện 
nay.

Hệ thống dịch vụ 
công trực tuyến 

và một cửa điện tử liên 
thông đã được thực hiện 
đưa vào sử dụng chính 
thức từ tháng 7/2019, 
hệ thống cung cấp dịch 
vụ đến 100% cơ quan sử dụng dịch vụ trên 
địa bàn tỉnh, bình quân 2.000 lượt hồ sơ/ngày 
được luân chuyển xử lý. 

Đến nay, Cổng dịch vụ công và hệ thống 
thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã cung 
cấp gần 1.000 dịch vụ công mức độ 3, 4; 
tổng số hồ sơ thực hiện qua Cổng dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 
của tỉnh hơn 130 nghìn hồ sơ. Ngoài ra các 
Sở, ngành chuyên môn đã triển khai các phần 
mềm chuyên ngành như cấp giấy phép lái xe, 
phần mềm hộ tịch… Các cơ sở giáo dục đã 
triển khai phần mềm quản lý giáo dục đến 250 
trường học liên thông từ cơ sở đến cấp Phòng, 
Sở và cấp Bộ; 100% cơ sở khám chữa bệnh 
trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống thông 
tin liên quan đến khám chữa bệnh, thanh toán 
BHYT, hệ thống giám định BHXH, hồ sơ sức 
khỏe toàn dân, hệ thống thông tin liên quan 
đến kế hoạch hóa gia đình…

Để đẩy nhanh quá trình thực hiện Đề án 
xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum 
phiên bản 2.0, ngày 16 tháng 11 năm 2020, 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4294 
triển khai hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu LGSP của tỉnh giai đoạn 2021-2023. 
Hệ thống liên thông dữ liệu LGSP này sẽ cung 
cấp giải pháp tổng thể tích hợp liên thông các 
dạng dữ liệu khác nhau; cung cấp khả năng 
chuẩn hóa, tích hợp, kiểm soát, đảm bảo trao 
đổi thông tin thống nhất giữa các hệ thống 
mới; thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống 
Trung tâm hành chính công, hệ thống quản lý 
Tư pháp, hệ thống dữ liệu y tế, hệ thống dữ 
liệu giáo dục, đồng thời phục vụ cho khoảng 
trên 2.000 người sử dụng, bao gồm lãnh đạo, 
cán bộ, chuyên viên các Sở, ban, ngành UBND 
cấp huyện và UBND cấp xã…

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI xác định, tăng cường ứng dụng CNTT 
vào tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. 
Thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới 
Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; đến năm 
2025 xây dựng thành phố Kon Tum thành đô 
thi văn minh; thích ứng với đà phát triển của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây 
là nền tảng quan trọng để triển khai đồng bộ 
các giải pháp, ứng dụng phục vụ chỉ đạo điều 
hành của chính quyền, cung cấp dịch vụ công 
cho tổ chức, người dân trên môi trường mạng.

Tổ chức các cuộc họp trực tuyến đã giảm bớt kinh phí và thời gian

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử
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Trải qua ba cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật, mỗi cuộc cách mạng đánh dấu 

một giai đoạn phát triển sâu sắc toàn diện 
về kinh tế, văn hoá và xã hội theo những 
hình thức khác nhau. Cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư không chỉ thay đổi 
mạnh mẽ về phương thức sản xuất, mà còn 
đang tạo ra sự thay đổi diện mạo của cấu 
trúc xã hội mới.

Theo ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh, về mặt xã 
hội, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang 
làm chuyển đổi cơ cấu việc và nguồn nhân lực 
trong các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và 
nhóm xã hội. Chẳng hạn trong lĩnh vực y tế, 
việc quản lý bệnh án điện tử được thực hiện 
một cách hiệu quả nhờ khả năng lưu trữ và 
tổng hợp dữ liệu khổng lồ, cùng tốc độ xử 
lý mạnh mẽ đường truyền thông tin... Thực 
tế, nhiều ý tưởng ứng dụng công nghệ thông 
minh vào đời sống đang tác động đến cơ cấu 
việc làm, nguồn nhân lực và chất lượng cuộc 
sống ở khắp mọi nơi. 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đang tạo ra những ngành nghề, các loại hình 
kinh doanh mới như các việc làm kỹ thuật 
số và số hóa... Tuy nhiên, Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư được đánh giá là tạo ra ít 
việc làm hơn trong các ngành công nghiệp 
mới so với các cuộc cách mạng trước đó. 

Nhiều việc làm mất đi đồng nghĩa với việc 
một bộ phận người lao động sẽ rơi vào tình 
trạng thất nghiệp do không tìm được việc làm 
trong khu vực đòi hỏi trình độ và công nghệ 
cao, dẫn đến sự xuất hiện của những người 
lao động bấp bênh, là những người làm việc 
bán thời gian, người nhận lương tối thiểu, lao 

động phổ thông.  
Do tốc độ thay đổi công nghệ chóng mặt, 

đòi hỏi người lao động phải có năng lực, kỹ 
năng, tay nghề để thích ứng nhanh với sự phát 
triển của các công nghệ đó. Những kỹ năng 
giải quyết các vấn đề phức tạp, kỹ năng xã hội 
và kỹ năng hệ thống sẽ được yêu cầu nhiều 
hơn so với các kỹ năng liên quan đến thể chất 
và kỹ thuật. 

Cũng theo ông Đặng Thanh Long, thách 
thức lớn nhất là khoảng cách phát triển không 
đồng đều giữa các lĩnh vực và còn cách khá xa 
so với mặt bằng ở các quốc gia phát triển, khi 
chúng ta vẫn là một quốc gia đang phát triển, 
kết cấu hạ tầng kỹ thuật và nền sản xuất chưa 
phát triển, việc áp dụng trí tuệ nhân tạo hạn chế. 
Làn sóng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở 
Việt Nam sẽ tiếp tục tạo ra sự phát triển không 
đồng đều, một số lĩnh vực như nông nghiệp, 
công nghiệp chế tạo có thể sẽ bị tụt lại xa hơn 
so với các ngành như công nghệ thông tin hay 
viễn thông. Trong bối cảnh đó, yêu cầu về nâng 
cao kỹ năng lao động trong bối cảnh Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư là hết sức gay gắt. 

Ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất tại huyện 
Kon Plông

Thay đổi cấu trúc xã hội trong
Cách mạng 4.0
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Theo phân tích của một số chuyên gia, 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể lấy 
đi nhiều việc làm, nhưng cũng sẽ tạo thêm 
nhiều việc làm và đội ngũ nhân lực mới tham 
gia vào thị trường lao động. Việc làm trong 
các nhóm ngành năng lượng, công nghiệp chế 
tạo, dịch vụ và nông nghiệp sẽ chứng kiến 
nhiều biến động mạnh. Những tiến bộ về tự 
động hoá, số hoá giúp giảm chi phí sản xuất 
cộng với nền tảng công nghiệp phát triển.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, ứng dụng kỹ thuật, công 
nghệ thông minh ngày càng phổ biến; các thiết 
bị như điện thoại di động thông minh, máy tính 
có kết nối internet cho phép con người xây 
dựng và tham gia vào mạng lưới, thực hiện 
các tương tác xã hội mà ít phụ thuộc hơn vào 
khoảng cách không gian, chênh lệch thời gian. 
Có thể nói, các công nghệ hiện đại đã và đang 
tạo điều kiện cho con người thay đổi hình thức, 
cách thức tương tác và mở rộng các mạng lưới 
xã hội với quy mô vô cùng lớn, vượt qua các 
rào cản văn hóa, xã hội, kinh tế, tôn giáo...

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tác 
động mạnh đến cấu trúc xã hội, quá trình tái cơ 
cấu ngành nghề, việc làm và hình thành nhóm 
nhân lực mới ở mỗi quốc gia và địa phương. 
Song hệ quả của quá trình này có khả năng nối 

Với dự báo xu hướng phát triển của công 
nghệ trong 10 năm tới sẽ thay đổi nhiều hơn 
250 năm qua, dữ liệu sẽ là tài sản mới, được 
coi là “dầu mỏ” cho sự phát triển. Sử dụng các 
công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ 
liệu lớn (Big data), internet vạn vật (IoT), di 
động 5G... để đẩy nhanh số hóa, giúp người 
dân và doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào 
quá trình ra quyết định của các cấp ủy đảng, 
chính quyền vào việc chỉ đạo, điều hành, quản 
trị xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế. Đại dịch 
Covid-19 đã và đang thay đổi nhận thức cũng 
như phương thức điều hành, làm việc, trong 
đó việc ứng dụng CNTT là rất quan trọng... 

Đẩy mạnh...

dài sự gia tăng khoảng cách thu nhập, khác biệt 
và bất bình đẳng giữa các nhóm trong xã hội. 
Nhóm nhân lực trẻ, có học vấn, chuyên môn 
cao, nhân lực sống ở các thành phố, nam giới 
có thể hưởng lợi nhiều hơn từ thành quả của 
công nghệ số khi tham gia thị trường lao động. 
Trong khi đó nhóm người nghèo, phụ nữ, người 
dân sống ở vùng sâu, vùng xa sẽ gặp nhiều bất 
lợi trong việc thích ứng với công nghệ số.

Ông Đặng Thanh Long cho rằng, để thúc 
đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh 
mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã 
hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ 13 của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, cần 
có chính sách, lộ trình phù hợp để tiếp tục giải 
quyết các vấn đề xã hội đang bức thiết đặt ra 
hiện nay, đồng thời khai thác triệt để các cơ 
hội và vượt lên các thách thức của cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0. Chú trọng xây dựng xã 
hội học tập để mỗi cá nhân, thành viên trong 
gia đình, cộng đồng không ngừng học tập tiếp 
thu công nghệ mới; có những hình thức học tập 
phù hợp để các nhóm yếu thế trong xã hội tham 
gia học tập và thích ứng với xã hội để không ai 
bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

 Quốc Trường

Trong tiến trình của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là xu thế hội nhập 
và phát triển của đất nước hiện nay, việc ứng 
dụng công nghệ thông tin để xây dựng và phát 
triển Chính phủ điện tử đang trở thành một 
xu thế tất yếu, chủ đạo để phù hợp với bối 
cảnh chung của tiến trình chuyển đổi số, xã 
hội số, đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của 
đời sống xã hội. Việc chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư một cách 
cụ thể và hiệu quả nhất góp phần thực hiện cải 
cách hành chính, xây dựng thành công CQĐT 
tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.

Hồng Lam

(Tiếp theo trang 19)
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Chuyển đối số là xu thế tất yếu trong 
tất cả các lĩnh vực, trong đó có nông 

nghiệp. Kon Tum là tỉnh nông nghiệp nên 
việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, 
để thực hiện nông nghiệp thông minh, tiến 
tới nông nghiệp số được chú trọng.

Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai việc thực 
hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp 
đạt một số kết quả nhất định; tính riêng trong 
năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao (CNC) đạt 17,16% so với tổng 
giá trị sản phẩm nông lâm thuỷ sản; thực hiện 
ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong công 
tác quản lý bảo vệ rừng; đã thành lập và đưa vào 
hoạt động 01 Khu nông nghiệp ứng dụng CNC 
Măng Đen; một số khu nông nghiệp ứng dụng 
CNC còn lại đang hoàn thiện hồ sơ hình thành.

Tuy nhiên, với việc canh tác theo hộ nông 
dân hay tổ hợp tác nhỏ lẻ dẫn đến việc sản xuất 
vừa manh mún vừa thiếu đồng bộ, chất lượng 
sản phẩm hàng hoá không đồng nhất, sức cạnh 
tranh không cao, thị trường tiêu thụ không ổn 
định, thu nhập của người dân thấp.

Để phát huy hết tiềm năng, tạo điều kiện 
cho người nông dân có thể làm giàu trên mảnh 
đất của mình, thì cần thay đổi từ tư duy đến 
cách làm nông nghiệp. Trong đó, chuyển đổi 

Áp dụng công nghệ vào sản xuất giúp người lao 
động, giảm chi phí đầu tư, nâng cao giá trị hàng hóa

Đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong nông nghiệp

số trong sản xuất nông nghiệp có vai trò quan 
trọng, đem lại bước chuyển mình mạnh mẽ 
cho nông nghiệp tỉnh nhà.

Đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo tỉnh 
đã thể hiện quyết tâm phát triển nông nghiệp 
với việc xây dựng chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 về 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. Trong đó, 
rà soát, đẩy mạnh dồn đổi đất để 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. Phấn đấu chuyển đổi, 
nâng diện tích cây ăn quả lên khoảng 10.000 
ha; đến năm 2030 mỗi huyện có 01 khu nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Phạm Thanh - Giám đốc Ban quản 
lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
Măng Đen cho biết: “Hiện nay trên địa bàn thị 
trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) đã có một số 
doanh nghiệp ứng dụng thiết bị cảm biến nhằm 
số hoá các yếu tố “nước, phân, cần, giống” và 
chuyển nó vào các thiết bị kết nối intenet như 
máy tính, điện thoại. Khi dùng những thiết bị 
này, họ có thể đi bất cứ đâu nhưng vẫn biết rõ 
tình hình sản xuất của trang trại. Việc làm này 
đã giúp các chủ nông trại giảm công lao động, 
chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, có đầu ra ổn định”.

Những kết quả bước đầu của việc ứng 
dụng công nghệ số trong nông nghiệp và phát 
triển nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có, song 
chưa nhiều. Và đó cũng chỉ là những điển hình 
về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao chứ 
chưa hẳn là “nông nghiệp số”. 

Bởi lẽ, nông nghiệp công nghệ cao là thay 
đổi phương thức sản xuất từ truyền thống sang 

(Xem tiếp trang  25)
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“Sinh kế sinh thái rừng-rẫy-ruộng” vốn 
dĩ là thành quả từ phương thức canh tác 
truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây 
Nguyên từ xa xưa. Qua những thăng trầm 
theo thời gian, sinh kế sinh thái rừng-rẫy-
ruộng của bà con nơi đây đã và đang vô 
tình bị lãng quên. 

Ông Lê Văn Ka - Chuyên gia Tư vấn quản 
lý đất - rừng, Viện Phát triển Doanh nhân 

Cộng đồng Hà Nội cho biết: “Từ thực tế nghiên 
cứu tri thức tộc người trong đồng quản trị và 
phát triển tài nguyên thiên nhiên từ năm 2013 
tới nay của Viện Phát triển Doanh nhân Cộng 
đồng và kết quả của chương trình giao đất giao 
rừng dựa vào Cộng đồng tại 19 làng của 3 xã Pờ 
Ê, Đăk Nên, Măng Cành (huyện Kon Plông) đã 
khẳng định “Sinh kế sinh thái rừng-rẫy-ruộng” 
là một di sản Văn hóa sinh thái và Đoàn kết 
Cộng đồng trong duy trì và lưu giữ giá trị sinh 
kế cộng đồng của người dân các dân tộc người  
H’Rê, Ca Dong, Mơ Nâm và Xê Đăng trên địa 
bàn huyện Kon Plông”.

“Những phát hiện quý báu trên cần được 
khơi dậy, lan tỏa, để xây dựng và phát triển 
một chiến lược “sinh kế sinh thái rừng-rẫy-
ruộng’’, một chiến lược không chỉ trả lời được 

Khoa học - Kỹ thuật

câu hỏi bấy lâu nay về “An ninh lương thực”, 
“An toàn lương thực”, về “Du lịch sinh thái”, 
“Du lịch văn hóa” và “Du lịch cộng đồng”… 
Hơn lúc nào hết, chiến lược sinh kế sinh thái 
rừng-rẫy-ruộng sẽ trả lời được bài toán “Trải 
nghiệm hành vi hướng thiện tới Môi trường 
và Đa dạng sinh học trong không gian văn hóa 

sinh thái và sự bình yên của các 
làng đồng bào DTTS’’ nơi đây” - 
ông Lê Văn Ka cho hay.

Chiến lược sinh kế sinh thái 
rừng-rẫy-ruộng từ chính các làng 
trong  hông gian sinh tồn của chính 
họ, sẽ là điểm hẹn của những ai 
muốn học hỏi tri thức tộc người 
trong phụng dưỡng những cánh 
rừng; muốn tận mắt chứng kiến 
nét văn hóa độc đáo từ nghi lễ 
cúng Mó nước với những sáng tạo 
là những cây Nêu thể hiện lòng 
thành kính của cộng đồng khi vào 
hội lễ cầu mưa; chứng kiến những 

ngày hội đón Hương hồn hạt lúa về Kho thóc 
Cộng đồng; hình ảnh thơ mộng của các cặp vợ 
chồng tạ lễ Trời Đất khi xong một mùa cấy ở 
trên đồng; Hội thả trâu khi kết thúc mùa gặt; 
mừng lễ Hội Đất nghỉ/land holiday chờ mùa 
xuân về; và những tháng ngày sum vầy ăn tết 
Chuột sau mỗi mùa thu hoạch.

Theo ông Lê Văn Ka, tất cả những cuộc 
vui đó, chính là sự thể hiện một truyền thống 
giáo dục bất thành văn, đã trở thành quy chuẩn 
đạo đức ứng xử với rừng, với đất, với nước 
và mọi hoạt động trong hệ sinh thái rừng-rẫy-
ruộng của bà con nơi đây. Chính những ứng 
xử của các làng, truyền từ thế hệ này sang thế 
hệ khác là sợi dây vô hình lưu giữ nền văn hóa 
truyền thống hòa quyện với rừng-rẫy-ruộng 
theo thời gian. Đây chính là những giá trị vô 
giá mà huyện Kon Plông cần trân trọng, lưu 

Bảo tồn và phát triển sinh kế rừng-rẫy-ruộng ở Kon Plông

Tọa đàm về tri thức và giống bản địa trong nuôi dưỡng 
canh tác truyền thống ở huyện Kon Plông

(Xem tiếp trang  25)
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Hai em Phạm Văn Trọng và Lê Văn 
Hoàng, học sinh lớp 8 Trường TH và 

THCS xã Đăk Ngọk, (huyện Đăk Hà) đã 
nghiên cứu để cải tiến xe đạp thành xe đạp 
điện tự sạc. 

Em Lê Văn Hoàng cho biết: “Xuất phát 
từ suy nghĩ phải làm gì để giúp các bạn ở xa 
trường học có một phương tiện đi lại tiện lợi, 
chi phí thấp, tiết kiệm năng lượng điện, giảm 
bớt tiêu hao sức khỏe khi phải đi đường xa, 
đường lên dốc, chúng em đã nghiên cứu, chế 
tạo ra sản phẩm cải tiến xe đạp thành xe đạp 
điện tự sạc”.

“Vận dung các kiến thức từ môn Vật lý, 
Công nghệ, đồng thời thông qua việc thực 
hiện đề án nâng cao và rèn luyện khả năng tự 
học, vận dụng lý thuyết vào thực hành cho học 
sinh và qua nghiên cứu tham khảo trên mạng 
Internet chúng em đã chế tạo ra sản phẩm 
này” - Em Lê Văn Hoàng chia sẻ.

Để làm ra sản phẩm này, hai em Trọng 
và Hoàng đã tận dụng mô tơ đề của xe máy 
cũ quấn lại để giảm hao phí điện năng; dùng 
nhông đề lớn hàn cố định với vòng ngoài líp 
xe đạp để khi xuống dốc không sử dụng bộ 
truyền này thì mô tơ đề không hoạt động sẽ 
tăng tuổi thọ của mô tơ đề. Bên cạnh đó, dùng 
một nhông đề khác hàn cố định với cốt líp xe 
đạp để khi xe chuyển động thì nhông đề này 
luôn quay, kéo mô tơ phát điện sạc điện vào ắc 
quy. Đồng thời lắp bộ truyền động vào khung 
xe đạp được nối với bánh sau bằng một xích 
đề; nối các dây dẫn điện từ các thiết bị với 
nhau như: Khóa, tay ga, điều tốc, ắc quy, mô 
tơ phát điện.

“Trên khung xe đạp chúng em gắn động 
cơ điện một chiều, qua bộ giảm tốc bánh răng 
để giảm tốc động cơ điện, thông qua bộ truyền 
xích riêng để truyền lực cho bánh xe sau. Tốc 
độ chạy xe được điều khiển bằng tay vặn bên 

phải, tương tự như điều khiển ga trên xe gắn 
máy. Bảng mạch điều khiển được lắp ở trong 
hộp chứa ắc quy. Việc cải tiến này có ưu điểm 
là giá thành không cao (khoảng 650 ngàn 
đồng), lắp ráp đơn giản, có thể lắp cho hầu 
hết các xe đạp bình thường hiện có bán trên 
thị trường mà không cần phải cải tạo khung 
sườn. Xe có thể đi với vận tốc khoảng từ 10-12 
km/h.” - Em Phạm Văn Trọng cho biết thêm.

Em Lê Văn Hoàng hào hứng: “Sau sản 
phẩm này, chúng em còn ấp ủ nhiều dự định, 
sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm sản 
phẩm chuyên dụng như chế tạo xe ba bánh, 
bốn bánh cho người khuyết tật với chi phí thấp 
hơn so với sản phẩm trên thị trường”.

Thạc sĩ Lê Phi Hùng - Phó Trưởng khoa 
Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Cao đẳng 
Cộng đồng, giám khảo Cuộc thi Sáng tạo 
TTN-NĐ lần thứ 13 đánh giá: “Sản phẩm cải 
tiến xe đạp thành xe đạp điện tự sạc của 2 em 
Trọng và Hoàng rất hữu ích, các em đã dùng 
mô pin để tạo ra nguồn điện cung cấp cho xe 
hoạt động; có thể tự sạc cho bình ắc quy khi xe 
khởi động, qua đó đã tiết kiệm được thời gian 
sạc bình ắc quy, giảm một phần chi phí tiền 
điện, góp phần bảo vệ môi trường”.

Sáng tạo kỹ thuật

Lê Văn Hoàng và Phạm Văn Trọng trình bày  
ý tưởng của mình với Ban giám khảo

Học sinh lớp 8 tự chế xe đạp thành xe đạp điện tự sạc
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 Với tính ứng dụng cao và có thể nhân 
rộng trong thực tiễn, sản phẩm “Cải tiến 
xe đạp thành xe đạp điện tự sạc” của 2 em 
Phạm Văn Trọng và Lê Văn Hoàng đã đạt 
giải Nhì tại Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ 
tỉnh Kon Tum lần thứ 13 năm 2020-2021, 
đồng thời được Ban Tổ chức Cuộc thi cấp 
tỉnh chọn gửi tham gia Cuộc thi Sáng tạo 
TTN-NĐ toàn quốc lần thứ 17 năm 2020-
2021 tại Hà Nội.

Lê Tâm

giữ, để phát triển Du Lịch Văn hóa sinh 
thái và nâng cao sinh kế Cộng đồng.

“Phương thức sinh kế sinh thái rừng-
rẫy-ruộng cũng sẽ góp phần phát triển 
nông nghiệp sinh thái, bảo tồn đa dạng 
sinh học và giống bản địa, phát triển bền 
vững hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, 
giảm phát thải khí Cacbonic (CO2) trên 
địa bàn các làng thuộc huyện Kon Plông” 
- ông Lê Văn Ka khẳng định.

Phát triển sinh kế sinh thái rừng-rẫy-
ruộng không chỉ góp phần vào sứ mệnh 
duy trì, bảo tồn và phát triển bền vững 
tập đoàn giống cây bản địa trong sản xuất 
nông nghiệp sinh thái truyền thống, nơi hệ 
sinh thái dốc, nhạy cảm và dễ tổn thương, 
nơi đang giữ những cánh rừng mưa nhiệt 
đới vô giá, mà cũng chính là mục tiêu, là 
phương pháp luận tiếp cận bền vững sinh 
kế sinh thái của các làng đồng bào DTTS 
ở huyện Kon Plông nói riêng và những 
nơi có rừng trên địa bàn tỉnh nói chung. 
Hơn thế nữa, sinh kế sinh thái rừng-rẫy-
ruộng sẽ là hướng đi của một nền nông 
nghiệp sinh thái bền vững, an toàn, đa 
dạng sinh học, góp phần làm giàu hóa tập 
đoàn giống cây bản địa của hệ sinh thái 
rừng mưa nhiệt đới nói chung và làm giảm 
thiểu biến đổi khí hậu.

Hương Nguyên

hiện đại, còn “nông nghiệp số” là thay đổi phương 
thức quản lý nông nghiệp, mở đường cho những 
hoạt động sản xuất theo dây chuyền, chính xác, chặt 
chẽ và  không đòi hỏi sự hiện diện của con người.

Cái khó là nhận thức, dù internet có mặt ở 
Việt Nam hàng chục năm qua, và đang phát triển 
nhanh như vũ bão; dù khái niệm “công nghệ 4.0” 
đã trở nên phổ thông, nhưng cho đến nay, tại nhiều 
hội thảo, toạ đàm, câu hỏi “Chuyển đổi số là gì”, 
“Làm thế nào để chuyển đổi số thành công” vẫn 
thường xuyên được đặt ra, với nhiều trăn trở.

Bà Phan Thị Yến, Tổ dân phố 2a thị trấn Đăk 
Hà (huyện Đăk Hà) bộc bạch: “Trên thực tế, tôi 
và số ít nông dân trên địa bàn thị trấn Đăk Hà 
hiện nay có được nghe và hiểu về công nghệ số, 
có nghe nói về ứng dụng công nghệ, về 4.0 vào 
sản xuất nông nghiệp, nhưng thực tế là gì, làm 
như thế nào thì chúng tôi cũng chưa hiểu lắm”. 

Bên cạnh đó, nhiều nông dân còn rụt rè, băn 
khoăn: “số hoá” thì mang lại lợi ích gì, trong khi sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao họ còn đang gặp 
nhiều khó khăn. Những câu hỏi này cho thấy việc 
thích ứng cũng như vận dụng công nghệ số trong 
thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây 
dựng nông thôn mới hiện nay vẫn còn là thách thức.

Theo ông Phạm Xuân Khanh - Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chuyển 
đổi số là xu thế tất yếu trên toàn lĩnh vực, không 
chỉ riêng nông nghiệp. Kon Tum là tỉnh nông 
nghiệp nên việc ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ, xây dựng nông nghiệp thông minh, tiến tới 
nông nghiệp số cần phải được chú trọng.

Tuy nhiên, chuyển đổi số là cuộc cách mạng 
lớn, mang tính lịch sử nên cần thận trọng, không 
thể nóng vội, càng không thể chạy theo phong 
trào. Do vậy, bắt đầu từ những chuyện cụ thể, 
như ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc 
nông sản, quản lý việc làm thông qua Smartphon, 
giao dịch nông sản trên chợ điện tử..., thông qua 
những việc làm này để người nông dân tiếp cận 
số hoá, thay đổi tư duy, nhận thức và mạnh dạn 
tham gia nông nghiệp thông minh.   
    Thành Hưng

Đẩy mạnh...

Bảo tồn... (Tiếp theo trang 23)

(Tiếp theo trang 22)

Sáng tạo kỹ thuật
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Sáng tạo kỹ thuật

Dự án Du lịch Homestay là ý tưởng của 
chàng thanh niên A Mĩm, thuộc Đoàn 

xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum đã xuất 
sắc có mặt tại top 3 Cuộc thi dự án khởi 
nghiệp thanh niên nông thôn năm 2021 do 
tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức và được chọn 
tham gia Cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh 
niên nông thôn toàn quốc năm 2021.

Nói về việc xây dựng dự án khởi nghiệp 
của mình, A Mĩm cho biết: “Với suy nghĩ làm 
sao để phát huy được tiềm năng du lịch của địa 
phương, mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp 
phần tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình, 
tạo môi trường thuận lợi để cho đoàn viên 
thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội. 
Xây dựng “Homesaty Y Maih” trở thành điểm 
nhấn du lịch của xã Đăk Rơ Wa kết hợp với 
các Homestay trên địa bàn xã hình thành các 
điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong 
nước, du khách quốc tế đến thăm quan, nghỉ 
dưỡng và trải nghiệm văn hoá truyền thống”.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống về 
văn hóa, cha mẹ A Mĩm là những nghệ nhân 
giỏi, hạt nhân tiêu biểu tích cực trong các hoạt 
động bảo tồn, gìn giữ các giá trị di sản văn hóa 
truyền thống của cộng đồng. 

A Mĩm cũng là một cán bộ đoàn luôn 
gương mẫu, đi đầu trong các phong trào phát 
triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian 
qua hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của 
Thủ tưởng Chính phủ và mục tiêu hoàn thành 1 
nghìn cây xanh trong năm 2021 của thành phố 
Kon Tum, A Mĩm đã vận động gia đình trồng 
gần 2 ha rừng, đồng thời vận động đoàn viên 
thanh niên cùng với lực lượng dân quân, cán bộ 
công chức, viên chức xã Đăk Rơ Wa tham gia 

300 ngày công trồng rừng với diện tích 179 ha. 
Thôn Kon Jơ Dri là một trong 5 thôn của xã 

Đăk Rơ Wa, cách thành phố Kon Tum 3,5 km. 
Đây là một làng còn lưu giữ những nét riêng 
về kiến trúc một làng cổ người Ba Na nằm 
ven bờ sông Đăk Bla có nguồn tài nguyên du 
lịch phong phú, cảnh quan thiên nhiên đẹp, là 
vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền 
thống đặc sắc của người dân tộc Ba Na. Với 
những giá trị đặc sắc về văn hóa truyền thống 
tạo nên điểm nhấn về du lịch của xã Đăk Rơ 
Wa. Người dân nơi đây còn duy trì được nếp 
sống sinh hoạt cộng đồng, thân thiện mến 
khách, tình đoàn kết cao là điều kiện thuận lợi 
để phát triển loại hình du lịch cộng đồng kết 
hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... 

Khi được hỏi về dự án du lịch cộng đồng, 
mô hình du lịch homestay và những hoạt động 
chung tay cùng cộng đồng bảo vệ cảnh quan 
thiên nhiên, giữ gìn môi trường bền vững… 

A Mĩm tại Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền 
viên giỏi TP. Kon Tum năm 2021

Khát vọng khởi nghiệp
từ Du lịch cộng đồng

(Xem tiếp trang  28)
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Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới (NTM) trên địa bàn 

huyện Đắk Hà đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực, huyện đặt mục tiêu phấn đấu đạt 
NTM vào năm 2025. 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến 
nay, huyện Đắk Hà đã có 4 xã đạt chuẩn NTM 
là (Hà Mòn, Đăk Mar, Đăk La và xã Đăk 
Ngọk), 6 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí.

Xã Hà Mòn là địa phương đầu tiên của 
huyện Đăk Hà về đích NTM vào năm 2013. 
Hiện nay, đời sống người dân xã Hà Mòn có 
sự phát triển vượt bậc. Dù là nông thôn, nhưng 
trên địa bàn xã có rất nhiều nhà lầu, nhà mái 
Thái được người dân xây dựng. Bên cạnh đó, 
các công trình trụ sở UBND xã, trường học, 
trạm y tế, nhà văn hóa, chợ nông thôn được 
đầu tư xây dựng khang trang. 

Ông Nguyễn Thái Lâm - Chủ tịch UBND 
xã Hà Mòn cho biết: “Vài năm trở lại đây, xã đã 
khoác lên mình chiếc “áo mới”... Để đạt được 
kết quả này, thời gian qua, xã luôn đồng hành 
cùng nhân dân, phối hợp với các cấp ngành chức 
năng chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất nhằm giảm chi phí đầu tư, tăng thu 
nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Tính đến 
cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người 
của xã đạt 42,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 
còn 0,99%; giao thông nông thôn trên địa bàn 
xã từng bước được kiên cố hóa khá đồng bộ, các 
tuyến đường liên xã, liên thôn được cứng hóa 
100%, đường ngõ xóm trên 92%”.

Đăk Ngọk cũng là xã thuần nông, thu nhập 
của người dân chủ yếu dựa vào cây cà phê, lúa 
nước, cây ăn quả và rau màu các loại… Trong 
quá trình xây dựng NTM, xã xác định việc huy 
động nguồn lực trong nhân dân sẽ phụ thuộc vào 

giá cả nông sản. Chính vì vậy, xã Đăk Ngọk đặt 
mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân là một 
trong những nhiệm vụ hàng đầu để huy động 
nguồn lực xây dựng NTM.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Ngọk, thời 
gian qua, xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh áp dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống 
mới. Mặt khác, xã vận động nhân dân xây 
dựng các mô hình sản xuất bền vững theo tiêu 
chuẩn VietGAP như: sản xuất rau quả hữu cơ; 
trồng cà phê sạch gắn với thị trường tiêu thụ... 
Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên 
địa bàn xã Đăk Ngọk đạt 41,5 triệu đồng; tỷ 
lệ hộ nghèo giảm còn 39 hộ, chiếm 3,64%...

Ông Trần Đức Trọng - Chủ tịch UBND xã 
Đăk Ngọk cho biết: “Khi đời sống được nâng 
cao, người dân rất có tinh thần trách nhiệm, 
cùng với chính quyền địa phương xây dựng 
NTM, người dân tự nguyện hiến đất, cây cối, 
hoa màu... để xây dựng các công trình cơ sở 
hạ tầng nông thôn. Đến nay, xã đã bê tông 
hóa được 42,7 km đường liên thôn, liên xã. 
Bên cạnh đó, nhân dân đã đóng góp xây dựng 
5,1km đường điện chiếu sáng công lộ”.

Mô hình trồng cam cho thu nhập cao  
tại xã Ngọc Wang (Đăk Hà)

ĐĂK HÀ phấn đấu huyện đạt  
nông thôn mới vào năm 2025
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thấy được trong ánh mắt của chàng trai 
trẻ Ba Na sự quyết tâm, nhiệt huyết, 
với khát vọng cng hiến cháy bỏng của 
tuổi trẻ được khởi nghiệp làm giàu ngay 
chính quê hương mình. 

A Mĩm chia sẻ: “Tôi lựa chọn xây 
dựng Homestay tại thôn Kon Jơ Dri để 
xây dựng dự án khởi nghiệp là để quảng 
bá hình ảnh con người, cảnh quan thiên 
nhiên cũng như phát huy những tiềm 
năng chưa khai thác của nơi đây”. 

Mới đây, ý tưởng khởi nghiệp 
“Homestay Y Maih” của A Mĩm là đại 
diện duy nhất của tuổi trẻ tỉnh Kon Tum 
có mặt trong 120 dự án lọt vào vòng bán 
kết Cuộc thi khởi nghiệp thanh niên nông 
thôn năm 2021, (trong tổng số 406 dự án 
ý tưởng khởi nghiệp đến từ 57 tỉnh, thành 
phố trên toàn quốc). Đây là một vinh dự 
lớn, niềm tự hào không chỉ riêng của đảng 
viên trẻ A Mĩm, mà là cả của tuổi trẻ thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Được biết dự án “Homestay Y 
Maih”, đang được A Mĩm triển khai thực 
hiện tại không gian sinh sống của hộ gia 
đình, với diện tích gần 2 ha. Vẫn còn 
nhiều khó khăn ở phía trước. Hy vọng 
trong thời gian tới, dự án sẽ được triển 
khai một cách cụ thể và thành công; luôn 
nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các cơ 
quan, doanh nghiệp, tổ chức và lãnh đạo 
địa phương. Để ước mơ khởi nghiệp của 
Đảng viên trẻ A Mĩm không chỉ là dự án 
khởi nghiệp được vinh danh tại Cuộc thi 
khởi nghiệp thanh niên nông thôn toàn 
quốc, mà sẽ là mô hình trong thực tế, 
điểm nhấn của làng du lịch cộng đồng 
Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố 
Kon Tum. Điểm trải nghiệm du lịch văn 
hóa hấp dẫn, đặc sắc, hấp dẫn và lôi cuốn 
khách du lịch mọi nơi tìm về.

Hải Âu

Xây dựng nông thôn mới

Theo lãnh đạo UBND huyện Đăk Hà, ngoài 4 
xã đã đạt NTM, hiện nay, xã Đăk Hring cũng đã 
cơ bản hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng NTM. 
Hiện nay, UBND xã Đăk Hring đang đẩy mạnh 
tuyên truyền, tập trung nguồn lực đầu tư phấn đấu 
xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối 
năm 2021. Đối với các xã còn lại, các địa phương 
đang tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng mối liên kết, 
phát triển sản xuất… nhằm ổn định thu nhập, vươn 
lên làm giàu để chung tay xây dựng NTM.

Tính đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân 
đầu người của huyện Đăk Hà đạt 42,5 triệu đồng; 
toàn huyện còn 1.703 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,46%; 
có 100% hộ gia đình sử dụng điện phục vụ sinh 
hoạt, sản xuất; có 99% người dân được sử dụng 
nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% các tuyến đường 
liên xã và 86,34% đường trục liên thôn được cứng 
hóa, 72,29% đường ngõ xóm được cứng hóa, 
58,09% đường giao thông nội đồng xe cơ giới đi 
lại được; trên 68,73% kênh mương được kiên cố 
hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh... 

Ông Ka Ba Thành - Bí thư Huyện ủy Đăk Hà 
cho biết: “Để đạt được mục tiêu nông thôn mới vào 
năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM 
phải củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt, phấn đấu 
mỗi năm đạt thêm ít nhất là 02 tiêu chí; đối với các 
xã đã đạt, tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí 
theo chuẩn xã NTM nâng cao; mỗi năm xây dựng 
một khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Mặt khác, 
huy động các nguồn lực của các doanh nghiệp cùng 
với sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; đề cao vai trò 
chủ thể của người dân trong xây dựng NTM”.

Bên cạnh đó, khuyến khích nhân dân phát triển 
các mô hình kinh tế mới, có hiệu quả, phát huy tiềm 
năng, lợi thế của từng địa phương; đầu tư thâm canh, 
mở rộng các diện tích cây trồng có hiệu quả kinh tế 
cao; ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản 
xuất để nâng cao hiệu quả, năng suất hướng tới sản 
xuất hàng hóa tập trung; tạo điều kiện để người dân 
tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia 
đình, đồng thời chú trọng yếu tố thị trường bao tiêu 
sản phẩm cho người nông dân. 

Dương Hưng

Khát vọng... (Tiếp theo trang 26)
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