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Liên hiệp các Hội KH&KT 
tỉnh (viết tắt là Liên hiệp 

hội) có chức năng quy tụ, 
đoàn kết đội ngũ trí thức khoa 
học và công nghệ (KH&CN), 
nhằm phát huy trí tuệ của đội 
ngũ phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa góp 
phần vào việc phát triển kinh 
tế-xã hội bền vững của tỉnh. 
Tham mưu, đề xuất với Tỉnh 
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND, Ủy ban 
MTTQVN tỉnh những vấn đề 
liên quan đến triển khai, thực hiện đường lối, 
chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và 
của tỉnh về lĩnh vực KH&CN, giáo dục và đào 
tạo, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 
tỉnh. Liên hiệp hội có 12 Hội thành viên gồm 
4.056 hội viên. Liên hiệp hội chỉ đạo các hoạt 
động theo Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của 
Đảng. Là tổ chức chính trị - xã hội; hàng năm 
Liên hiệp hội thực hiện đầy đủ trách nhiệm là 
thành viên trong các Hội đồng của tỉnh.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Liên 
hiệp hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị quyết; cử cán bộ dự 
họp tiếp thu nghị quyết, tổ chức học tập cho 
cán bộ, đảng viên, viên chức trong cơ quan, 
để nâng cao nhận thức, thống nhất triển khai 
thực hiện Nghị quyết 20 Trung ương (khóa 
XI) trong cơ quan, chi bộ, toàn thể đảng viên, 
viên chức và lãnh đạo các Hội thành viên theo 
sự chỉ đạo của cấp trên. Qua học tập, quán 
triệt nghị quyết đã nâng cao nhận thức, luôn ý 

thức trách nhiệm để chủ động đề xuất và thực 
hiện tốt nhiệm vụ phát triển khoa học và công 
nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 
theo quan điểm, chủ trương của Đảng và chức 
năng nhiệm vụ của cơ quan Liên hiệp hội. Các 
Hội thành viên, hội viên ở các Hội thông qua 
các hoạt động chuyên môn, các hoạt động xã 
hội và cộng đồng để thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển khoa học, công nghệ gắn với mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa 
phương; phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

 Trong 10 năm qua, với trách nhiệm được 
giao, Liên hiệp hội đã tích cực nghiên cứu, 
đổi mới tư duy trong nhận thức và hành động, 
thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của nghị 
quyết về nhiệm vụ phát triển khoa học và công 
nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, 
đạt được những kết quả cụ thể sau:

Liên hiệp hội ký kết chương trình phối hợp với Sở KH&CN

Kết quả 10 năm thực hiện
Nghị quyết 20-NQ/TW “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Kon Tum
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- Về đổi mới cơ chế và đồng bộ trong việc 
tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học 
công nghệ; Liên hiệp hội thường xuyên phối 
hợp với các ngành chức năng, để thực hiện 
vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Khoa học 
công nghệ tỉnh; Hội đồng quản lý quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ tỉnh; Hội đồng 
đánh giá hồ sơ đăng ký xét giao trực tiếp tổ 
chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
KHCN cấp tỉnh; Hội đồng thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường; Hội đồng nhận 
xét và bầu chọn sản phẩm OCOP; Hội đồng 
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu của tỉnh. Đã tham dự họp và tham gia 
ý kiến 296 Đề án, Kết luận, Chương trình, Kế 
hoạch công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy do Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban của 
Tỉnh ủy tổ chức, các Sở ngành đề nghị; 245 dự 
án về đánh giá tác động môi trường do Sở Tài 
nguyên và Môi trường tổ chức; 103 sản phẩm 
OCOP cấp tỉnh do Sở Nông nghiệp và PTNT 
tổ chức; hơn 20 đề tài, dự án về Khoa học công 
nghệ và Giáo dục đào tạo do Sở KH&CN, Sở 
GD&ĐT tổ chức; Bình chọn hơn 20 sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Sở Công 
Thương tổ chức. 

- Triển khai các định hướng, nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ chủ yếu: Liên hiệp hội và các 
Hội thành viên thường xuyên thực hiện nhiệm 
vụ tham vấn, tham gia ý kiến và tư vấn, phản 
biện vào các đề tài, dự án, các sáng kiến khoa 
học và công nghệ của tỉnh, các chương trình 
công tác của địa phương có ứng dụng khoa 
học và công nghệ về sản xuất nông nghiệp bền 
vững, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng 
sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, liên 
kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, 
về nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến 
trên địa bàn tỉnh, về đẩy mạnh truyền thông 
khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và nâng 
cao đời sống nhân dân, về cơ chế chính sách 
đối với đề tài, dự án khoa học, công nghệ của 
tỉnh…theo yêu cầu, tham gia ý kiến với các 
ngành chức năng, tham mưu cho lãnh đạo 
tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ ở địa 

phương theo nghị quyết của Đảng.
Hàng năm đã biên tập và xuất bản từ 4 đến 

5 số (300 bản/số) Bản tin khoa học kỹ thuật 
và đời sống, để phục vụ cho các trường phổ 
thông cơ sở, UBND, Hội Nông dân các xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, nhằm tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công 
nghệ phục vụ sản xuất và đời sống ở nông 
thôn và cơ sở. Qua đó, đã thường xuyên tuyên 
truyền, vận động các tổ chức và người dân 
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp 
phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã 
hội ở địa phương. 

Liên hiệp hội đã phối hợp với Liên hiệp 
hội các tỉnh Tây nguyên; thực hiện việc điều 
tra, nghiên cứu, tổng hợp và xây dựng các 
báo cáo chuyên đề về: Hiện trạng chất lượng 
nguồn nhân lực, cơ chế chính sách khoa học 
và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Kết 
quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải 
pháp (thuộc Chương trình KHCN vùng Tây 
Nguyên) để có điều kiện thực hiện Nghị quyết 
TW6 (khóa XI) về phát triển khoa học, công 
nghệ và Luật khoa học và công nghệ trên địa 
bàn tỉnh.

Thành lập Câu lạc bộ Trí thức KH&CN 
tỉnh; để tạo lập diễn đàn trao đổi học thuật, 
giao lưu của đội ngũ trí thức KHCN, qua 
đó phổ biến các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách của Nhà nước về KH&CN; 
nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, kinh 
nghiệm của đội ngũ trí thức KHCN đóng góp 
thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát 
triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Câu lạc bộ đã kết 
nạp hội viên, tổ chức các buổi tọa đàm, hội 
thảo khoa học về biến đổi khí hậu và sản xuất 
bền vững, về sản xuất nông nghiệp trong công 
nghiệp 4.0, về sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao và quảng bá các mô hình sản xuất 
sản phẩm sạch phục vụ đời sống nhân dân …
được sự đồng thuận cao.

Về Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 
sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng; với 
trách nhiệm là cơ quan thường trực Hội đồng 
của tỉnh, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 
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sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng trong 
tỉnh được tổ chức theo sự chỉ đạo của UBND 
tỉnh; trong những năm qua Hội thi đã tổ chức 9 
lần, xét chọn được 50 giải pháp đạt giải; Cuộc 
thi đã tổ chức 13 lần, xét chọn được 98 giải 
pháp đạt giải, trong đó đã chọn một số giải 
pháp có kết quả tốt gửi tham dự và đạt giải 
cao ở Cuộc thi quốc gia. Qua việc tổ chức Hội 
thi, Cuộc thi hàng năm, đã lan tỏa sâu rộng và 
được đông đảo người dân tham gia, nhất là 
lực lượng thanh, thiếu niên và nhi đồng ở các 
trường học tích cực hưởng ứng.

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 tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và PTNT, 
UBND các huyện thực hiện dự án hỗ trợ giao 
đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư đồng bào 
dân tộc thiểu số kết hợp bảo vệ nguồn nước 
sinh hoạt gắn với văn hóa truyền thống ở 6 xã 
của các huyện Sa Thầy, Kon Plông, Đăk Hà, 
Tu Mơ Rông đạt được những kết quả bước 
đầu rất phấn khởi. Qua đó xác lập và phổ biến 
các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng 
gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng để phát 
triển sinh kế cho người dân nơi có rừng, sản 
xuất gắn kết Rừng-Rẫy-Ruộng với xây dựng 
nông thôn mới…

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học về 
bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn 
mới, về phát triển năng lượng sạch, giao đất 
giao rừng cho cộng đồng… Tổ chức Hội nghị 
để tham gia ý kiến thực hiện tư vấn phản biện 
và giám định xã hội “Đề án phát triển kinh tế 
ban đêm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050”; “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 năm 2030”, các giải pháp về bảo vệ phát 
triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP 
trong kinh tế nông nghiệp và nông thôn của 
tỉnh. 

Phát huy và tăng cường tiềm lực khoa học 
và công nghệ: Liên hiệp hội đã tham dự và 
tham gia ý kiến tại các Hội nghị, các cuộc họp 

do UBND tỉnh, các ngành của tỉnh tổ chức; 
để xây dựng các giải pháp phát huy tiềm lực 
KHCN hiện có và đầu tư mua sắm máy móc, 
thiết bị, các loại cây, con giống mới phù hợp 
với khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh. Qua 
đó tuyên truyền, quảng bá khoa học kỹ thuật 
phục vụ sản xuất phát triển nhanh, bền vững 
và nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; góp 
phần quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị 
các loại hàng hóa sản xuất trên địa bàn tỉnh 
kịp thời và thường xuyên.

Từ việc tổ chức thực hiện nghị quyết 
trong thời gian qua, Liên hiệp hội đề xuất các 
nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển 
KH&CN trên địa bàn tỉnh trong những năm 
tiếp theo: 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Chương trình 
số 47-CTr/TU ngày 09-4-2013 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV gắn với mục tiêu, 
nhiệm vụ của Nghị quyết 20-NQ/TW (khóa XI) 
“về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ 
sự nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế” để các cấp, các ngành chủ động 
xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ phát triển khoa học, công nghệ sát đúng với 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại 
địa phương theo nghị quyết của Đảng; phục 
vụ tốt sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế từng năm 
và dài hạn trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm 
trao đổi các giải pháp và kinh nghiệm trong 
việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học 
và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH 
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở địa 
phương với nhiều hình thức khác nhau; qua 
đó tạo lập phong trào thi đua rộng lớn trong 
nhân dân về áp dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có 

(Xem tiếp trang 17)
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Kinh tế - Xã hội

Tu Mơ Rông là huyện vùng cao, nằm phía 
thượng nguồn của hệ núi Ngọc Linh, nơi 

được ví như là nóc nhà của Tây Nguyên và của 
cả vùng duyên hải Nam Trung bộ. Huyện có 
diện tích tự nhiên 85.744,25 ha, chiếm 8,9% 
diện tích toàn tỉnh, dân số hiện có khoảng gần 
28 ngàn người, chiếm 5,5% dân số toàn tỉnh.

Những đặc điểm riêng có của một huyện 
vùng cao với sự ảnh hưởng giao thoa giữa hai 
vùng khí hậu đông và tây Trường sơn, Tu Mơ 
Rông có điều kiện khá đặc biệt về địa hình, địa 
mạo với núi non hùng vĩ, có hệ sinh thái rừng 
tự nhiên hết sức đa dạng với các loài sinh vật 
đặc hữu, đã tạo cho địa phương này có những 
tiềm năng, lợi thế so với các huyện khác trong 
tỉnh cũng như trong khu vực.

Có thể thấy tiềm năng và lợi thế của huyện 
Tu Mơ Rông là không nhỏ. Để xây dựng và 
phát triển tương xứng với các tiềm năng và 
lợi thế đó trong thời gian tới các cấp uỷ đảng, 
chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội 
huyện Tu Mơ Rông cần triển khai thực hiện 
đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp như sau:

1. Xác định các sản phẩm hàng hóa đặc 
hữu của huyện là mục tiêu phát triển để 
xây dựng hạ tầng nền kinh tế, nâng cao đời 
sống cho người dân. 

- Đặc biệt ưu tiên đặc sản có lợi thế, đã có uy 
tín nhiều năm, có khả năng phát triển tốt để đầu 
tư mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng thương 
hiệu và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, truy xuất 
nguồn gốc, nhãn mác và công bố chất lượng sản 
phẩm để người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

- Tổ chức liên kết vùng trong phát triển 
đặc sản vùng miền, tổ chức hội chợ đặc sản 
vùng miền cấp huyện và kết nối tham gia hội 
nghị quảng bá thương hiệu cấp tỉnh, quốc gia.

- Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp, 
các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực 
có tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm mở 
rộng sản xuất và xây dựng thương hiệu các 
sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống để 
trở thành hàng hóa và nâng tầm thương hiệu 
các sản phẩm trên thị trường. 

- Tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức 
của người dân nhằm nâng cao năng lực sản xuất 
thông qua việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 
một cách bài bản, tuân thủ chặt chẽ các quy định 
về đảm bảo chất lượng đặc thù và ổn định của 
sản phẩm. Từng bước xóa bỏ tư duy sản xuất 
manh mún, nhỏ lẻ, vì lợi ích trước mắt mà bỏ 
qua lợi ích lâu dài, lợi ích chung của cả cộng 
đồng địa phương; gây dựng, giữ gìn và bảo vệ 
uy tín, danh tiếng cho đặc sản của địa phương 

Quang cảnh Diễn đàn Sâm Ngọc Linh, các 
sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch

Giải pháp
phát triển kinh tế kết hợp, phát huy lợi 

thế rừng, dược liệu, chăn nuôi và du lịch
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mình; truyền thụ cho thế hệ sau niềm tự hào về 
đặc sản địa phương để bảo tồn và phát triển.

2. Phát triển du lịch gắn với cảnh quan môi 
trường tự nhiên và các sản phẩm đặc hữu. 

Đây là một hướng đi có nhiều tiềm năng 
mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã 
xác định “Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế 
về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di 
tích lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể để 
quảng bá và cung cấp các sản phẩm du lịch 
đặc trưng, thu hút du khách đến với huyện”. 
Trong đó cần lưu ý một số giải pháp sau:

- Việc Quy hoạch các khu du lịch nói 
chung trên địa bàn huyện cần phải gắn với Đề 
án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới của 
các xã nhằm đạt được sự đồng thuận cao trong 
cộng đồng để phát huy nguồn lực trong dân 
khi khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch của 
địa phương. Nó không chỉ là vấn đề thu hút 
nguồn lực đầu tư mà còn tạo ra các kỹ năng 
cần thiết cho lao động địa phương đối với loại 
hình du lịch có nhiều nội dung phong phú này.

- Cần thiết phải đánh giá thật cụ thể về các 
sản phẩm đặc sản của địa phương để biết được 
tiềm năng, lợi thế, khả năng phát triển thành 
hàng hóa, giá trị kinh tế, giá trị tinh thần… để 
từ đó tiến tới công bố danh mục các sản phẩm 
đặc sản của huyện nhằm giúp người tiêu dùng 
(khách du lịch) định hướng được sự lựa chọn 
của mình khi đến Tu Mơ Rông. Đặc biệt, giúp 
người đang sản xuất và sẽ tham gia thị trường 
có được kế hoạch sản xuất một cách ổn định 
để đầu tư phát triển. 

3. Đầu tư hạ tầng phải được ưu tiên cho 
phát triển sản xuất, phát triển du lịch.

Là một huyện còn nhiều khó khăn về hạ 
tầng giao thông, bưu chính-viễn thông, nhu cầu 
xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu đối với các xã 
đòi hỏi rất cao và có tính cấp bách nhưng vốn 
đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào nguồn ngân sách. 
Cho nên, cần có sự sắp xếp ưu tiên phát triển 
hạ tầng đối với các vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung của địa phương, các địa điểm quy hoạch 

phát triển du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm… 
để có kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn. 

Bên cạnh việc sử dụng nguồn vốn ngân 
sách, cần có chính sách kêu gọi đầu tư từ các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho từng dự 
án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đối 
với các mô hình du lịch cộng đồng, cần có 
chính sách thu hút sự tham gia của người dân 
trong việc đầu tư ngày công xây dựng các cung 
đường gắn với dân sinh, nhà nghỉ theo phong 
cách truyền thống địa phương… Những khoản 
“đầu tư” như vậy, tuy nhỏ, nhưng có sức lan 
toả nhanh, tạo nên sự phấn khởi, thái độ tích 
cực trong cộng đồng khi tham gia các hoạt 
động phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

4. Lập danh mục các dự án kêu gọi đầu 
tư vào lĩnh vực phát triển vùng nguyên liệu 
về nông sản, dược liệu và du lịch.

Trong giai đoạn 2018-2020, trên địa bàn 
huyện Tu Mơ Rông có khoảng 4 - 5 dự án 
được tỉnh đưa vào danh mục dự án cấp tỉnh 
để kêu gọi đầu tư (theo Quyết định 292/QĐ-
UBND, ngày 09/3/2018). Cần có sự đánh giá 
hiệu quả thu hút đầu tư trong thời gian qua để 
có sự nhìn nhận một cách thực tế hơn về chính 
sách kêu gọi đầu tư, từ đó định hướng được 
các cách làm phù hợp với điều kiện kinh tế-xã 
hội hiện tại của huyện nhà. Cần chú trọng đến 
khâu khảo sát, lập danh mục các dự án đầu tư 
có quy mô phù hợp với năng lực tài chính của 
các doanh nghiệp trong tỉnh, các vùng phụ cận 
để phát triển từng bước một cách đồng bộ.

Việc khảo sát, lập các dự án kêu gọi đầu tư 
cần bám sát nội dung Nghị quyết của huyện 
đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2025, các quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình Đề án xây dựng nông 
thôn mới cấp xã… đã được phê duyệt, đồng thời 
có sự xem xét, điều chỉnh bổ sung với sự tham 
vấn cộng đồng một cách nghiêm túc và  cầu thị.

5. Có chính sách hỗ trợ phát triển kinh 
tế hợp tác, hợp tác xã 

Trong điều kiện cho phép của ngân sách, 
(Xem tiếp trang 7)
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Trong những năm qua, công 
tác tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức khoa học công nghệ 
(KHCN) luôn được Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 
(Liên hiệp hội) và các hội thành 
viên xác định là nhiệm vụ trọng 
tâm hàng đầu. 

Theo ông Đặng Thanh Long - 
Chủ tịch Liên hiệp hội, hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
KHCN được thực hiện thông qua 
nhiều hình thức, như hội thảo khoa 
học, tập huấn, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ... Qua đó đã mang lại 
những kết quả tích cực, góp phần nâng cao 
nhận thức và áp dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hàng năm, Liên hiệp hội đã chủ trì thực 
hiện và phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam, 
các ngành chức năng, các hội thành viên tổ 
chức các buổi hội thảo, tập huấn về khí hậu 
và biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp 
công nghệ cao; đa dạng sinh học và phát triển 
bền vững; quản lý bảo vệ rừng gắn với văn 
hóa cộng đồng và sinh kế của người dân ở 
các thôn làng đồng bào DTTS nơi có rừng… 
Bên cạnh đó, Liên hiệp hội đã phối hợp với 
các cơ quan báo chí, như Báo Kon Tum, Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền về 
hoạt động của Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và 
Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng. 
Qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân 
tham gia vào lĩnh vực KHCN, phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật và sáng chế, thúc đẩy áp 
dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào 
sản xuất và đời sống; khơi dậy tiềm năng, phát 

huy tính tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, 
nhi đồng.

Năm 2022, Liên hiệp hội đã xây dựng kế 
hoạch phối hợp các ngành liên quan tổ chức 
các Hội thảo, tập huấn liên quan tới các vấn 
đề: Phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản 
phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới 
ở huyện Đăk Tô; Dồn đổi, tích tụ ruộng đất 
trên địa bàn tỉnh; Phát triển đội ngũ trí thức 
trong bối cảnh cách mạng 4.0; Trồng cây 
dược liệu dưới tán rừng tạo sinh kế cho cộng 
đồng các dân tộc thiểu số; Mô hình chăn nuôi 
khép kín, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn… 

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Liên 
hiệp hội đã tổ chức thực hiện hoạt động truyền 
thông, phổ biến kiến thức KHCN và chủ động 
phối hợp với các hội thành viên để triển khai 
hiệu quả hoạt động này. Tuy nhiên, hoạt động 
truyền thông, phổ biến kiến thức KHCN tại 
tỉnh ta vẫn còn có những bất cập; hình thức 
tuyên truyền phổ biến không thực sự đa dạng, 
còn đơn điệu; nội dung kiến thức phổ biến 

Hội thảo sản xuất nông nghiệp sinh thái rừng - rẫy - 
ruộng gắn với trồng cây dược liệu tại huyện Kon Plông

Nâng cao hiệu quả hoạt động 
phổ biến kiến thức khoa học công nghệ
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chưa phong phú, chưa phản ánh kịp thời hoạt 
động KHCN thực tiễn đang diễn ra trên địa 
bàn tỉnh, chưa đáp ứng được nhu cầu thông 
tin về KHCN cho đại đa số quần chúng nhân 
dân; số lượng hoạt động tuyên truyền phổ biến 
còn khiêm tốn; tính chuyên nghiệp của truyền 
thông KHCN chưa cao.

Ông Đặng Thanh Long cho biết: “Nguyên 
nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế phải nói 
đến khó khăn khi Liên hiệp hội chưa được 
kiện toàn tổ chức bộ máy với số lao động còn 
ít và thiếu. Cùng với đó, công tác phổ biến 
kiến thức KHCN là lĩnh vực chuyên sâu, có 
tính chuyên môn hóa cao, trong khi đó người 
làm công tác tuyên truyền lại ít và chưa am 

hiểu sâu về lĩnh vực KHCN; nguồn kinh phí 
cho hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức 
KHCN còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu 
cầu; nhận thức về vai trò, tầm quan trọng 
trong hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến 
thức KHCN của một số tổ chức, cá nhân  còn 
chung chung, mức độ ủng hộ triển khai hoạt 
động còn hạn chế...”.

Để hoạt động phổ biến kiến thức KHCN đạt 
hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thời gian 
tới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên 
hiệp hội sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất để kiện 
toàn tổ chức bộ máy. Tăng cường phối hợp với 
các Sở, ban, ngành mở các lớp tập huấn kiến 
thức về ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất 
và đời sống; từng bước huy động, tăng cường 
nguồn lực chuẩn bị tốt cho hoạt động phổ biến 
kiến thức KHCN; phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan truyền thông xây dựng những chương 
trình, hoạt động thu hút được sự quan tâm của 
toàn xã hội về hiệu quả ứng dụng các tiến bộ 
KHCN... Từ đó, nâng cao hiệu quả hoạt động 
phổ biến kiến thức KHCN tại địa phương. Bên 
cạnh đó, sự quan tâm đầu tư, tạo ra nguồn lực 
nhất định của Nhà nước, các cấp chính quyền 
cũng là điều cần thiết để đẩy nhanh truyền tải 
thông tin, kiến thức KHCN tới đại đa số người 
dân; đặc biệt là quan tâm hỗ trợ đào tạo, tăng 
cường cơ sở vật chất cho công tác thông tin và 
phổ biến kiến thức ở cơ sở. 

Quang Mạnh

Giới thiệu mô hình trồng sâm dây tại  
huyện Kon Plông

huyện cần có chương trình tư vấn hỗ trợ phát 
triển các hình thức kinh tế hợp tác, hợp tác xã 
trên địa bàn bằng các chính sách, dự án ngắn 
hạn và trung hạn (1-3 năm). Đây là mô hình 
kinh tế phù hợp với tập quán sinh hoạt, sản 
xuất mang tính cộng đồng, là cầu nối quan 
trọng để tạo các mối liên kết sản xuất giữa 
nông dân và các doanh nghiệp.

6. Xây dựng cổng thông tin điện tử 

huyện hiện đại và chuyên nghiệp.
Trong tiến trình hội nhập, khi nền kinh 

tế phát triển không ngừng, để tăng hiệu quả 
công việc, giải quyết nhanh chóng, kịp thời và 
chính xác thì những doanh nghiệp, tổ chức đặt 
ra những yêu cầu ngày càng cao, phức tạp hơn. 
Do đó, Cổng  thông tin điện tử của huyện cần 
có phương án tích hợp các phần mềm quản lý 
trực tuyến cho các tổ chức, doanh nghiệp, góp 
phần truyền tải thông tin đến với thị trường và 
người dùng hiệu quả hơn.

Đ.T.L
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Kinh tế - Xã hội

Trong những năm qua, tỉnh ta đã triển khai 
thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn bước 

đầu đạt được một số kết quả nhất định. Nhận 
thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, 
doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân 
về chuyển đổi số được nâng lên. 

Tính đến cuối năm 2021, Cổng dịch vụ 
công và hệ thống thông tin một cửa điện tử 
của tỉnh đã cung cấp trên 1.000 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4; đã tích hợp 735 dịch 
vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 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; 
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 sở sức khỏe toàn dân, 
hệ thống thông tin liên quan đến kế hoạch hóa 
gia đình…

Các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp 
của tỉnh cũng có nhiều cách làm mới, nhanh 
chóng bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số, 
nhất là trong bối cảnh diễn biến phức tạp của 
dịch bệnh Covid-19.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được cài đặt đến các cơ quan, đơn vị

Đẩy nhanh chuyển đổi số
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Cùng với 

những chủ trương, giải pháp phù hợp, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-
02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030” là cú huých tạo đà cho chuyển đổi 
số đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh thời gian tới.
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Tuy nhiên, mức độ ứng dụng công nghệ 
thông tin và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 
vẫn ở mức thấp so với cả nước. Tiến độ xây 
dựng chính quyền điện tử của tỉnh và chuyển 
đổi số của một ngành, lĩnh vực còn chậm. Việc 
thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 gặp nhiều khó khăn. Ứng dụng 
chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh còn hạn chế.

Những hạn chế, yếu kém trên là do một số 
cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nhận thức 
chưa đầy đủ về tầm quan trọng của chuyển đổi 
số trong tình hình hiện nay. Nguồn lực đầu tư 
cho chuyển đổi số chưa tương xứng với yêu 
cầu nhiệm vụ; hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo 
các điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin. 
Nguồn nhân lực về chuyển đổi số thiếu về số 
lượng, chất lượng còn hạn chế, nhất là thiếu 
chuyên gia am hiểu sâu để tư vấn, chuyển 
giao, ứng dụng chuyển đổi số vào thực tế.

Vì vậy, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy ban hành có ý nghĩa quan 
trọng để thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, 
toàn diện ở cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 
hội, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và 
người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã 
hội số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc 
đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Đồng thời, bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng, chủ động phòng ngừa, hạn chế các tác 
động tiêu cực trong quá trình chuyển đổi số.

Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên 
địa bàn tỉnh đem lại hiệu quả cao nhất, Nghị 
quyết số 09-NQ/TU đưa ra quan điểm cụ thể 
phải lấy người dân làm trung tâm; phát huy 
vai trò của doanh nghiệp; các cấp, các ngành 
phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ bản chất, tầm 
quan trọng của chuyển đổi số, có cách tiếp cận 
linh hoạt, tạo mọi điều kiện cho đổi mới, sáng 
tạo trên nền tảng số. 

Đồng thời, xác định rõ mục tiêu: Đến năm 

2025, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, cấp 
huyện và cấp xã được xử lý trên môi trường 
mạng; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, 4 phổ biến; 100% cán bộ được phân công 
phụ trách về công nghệ thông tin của các sở, 
ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện được 
đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về 
chuyển đổi số; phấn đấu tỉnh Kon Tum thuộc 
nhóm 35 tỉnh/thành trong cả nước thực hiện 
tốt nhất về chuyển đổi số. Phấn đấu kinh tế 
số chiếm 20% GRDP của tỉnh. Tỷ trọng kinh 
tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt ít nhất 
10%. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 25% 
GRDP của tỉnh. Tỷ trọng kinh tế số trong từng 
ngành, lĩnh vực đạt trên 25%; Phổ cập dịch 
vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; phổ 
cập dịch vụ mạng di động tiên tiến nhất; trên 
50% người dân có tài khoản thanh toán điện 
tử; 80% người dân được tiếp cận với các dịch 
vụ của chính quyền số, đô thị thông minh…

Ngay sau khi ban hành, Nghị quyết số 09 
đã nhận được sự đồng thuận cao của các cấp, 
ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong 
tỉnh. Ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khẳng 
định:  “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, với 
vai trò chức năng của mình, Liên hiệp các Hội 
KH&KT tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ vai trò, 
trách nhiệm để tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí 
thức KHCN phát huy trí tuệ, năng lực phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
của tỉnh, nhằm thực hiện chuyển đổi số thành 
công theo tinh thần Nghị quyết 09 của Tỉnh 
ủy”.

Các cấp ngành, địa phương đang chủ động 
xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU. Sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự tham 
gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, 
người dân sẽ là những yếu tố quan trọng đảm 
bảo sự thành công trong chuyển đổi số của 
tỉnh thời gian tới.

Hồng Lam
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Phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ

Khoa học và công 
nghệ (KH&CN) là 

nền tảng, động lực cho 
phát triển bền vững trên 
các lĩnh vực đời sống xã 
hội, tỉnh luôn chú trọng, 
ưu tiên các hoạt động đổi 
mới công nghệ, áp dụng 
tiến bộ KHKT vào sản 
xuất, giảm chi phí nguyên 
liệu và nhân công, tạo ra 
sản phẩm có tính cạnh 
tranh cao và thân thiện 
với môi trường.

Thời gian qua, hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trên địa bàn 
tỉnh luôn được quan tâm, chú trọng, đặc biệt 
là lĩnh vực khoa học nông nghiệp. Các đề tài, 
dự án trong lĩnh vực này chủ yếu nghiên cứu, 
chuyển giao các giống cây trồng, đưa quy 
trình công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất 
theo hướng bền vững. Hầu hết các đề tài, dự 
án đều được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, 
cho thấy nhiệm vụ KH&CN ngày càng sâu sát 
nhu cầu thực tế sản xuất của Nhân dân.

Đơn cử là dự án “xây dựng quy trình sản 
xuất giống và nuôi thương phẩm cá niên trên 
địa bàn huyện Kon Plông” đây là đề tài khoa 
học cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ 
phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ thực 
hiện từ tháng 7 năm 2019. 

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; triển khai thành công 
dự án này có giá trị về mặt bảo tồn giống 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”.

Cũng là lĩnh vực khoa học nông nghiệp, 
đề tài “Mô hình thử nghiệm nuôi tôm càng 
xanh trong ao đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum” 
đã cho kết quả khả quan; sau gần 2 năm thực 
hiện, mô hình phát triển tương đối tốt. Kết quả 
đề tài mở ra một triển vọng mới trong việc bổ 
sung cơ cấu giống thủy sản cho giá trị kinh tế 
cao vào nuôi trồng trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Đoàn Trọng Đức - Phó Giám 
đốc Sở KH&CN, những năm gần đây, được 
sự quan tâm đầu tư của tỉnh, hoạt động nghiên 
cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ 
KH&CN vào sản xuất và đời sống trên địa bàn 

Áp dụng KHKT vào phơi, sấy cà phê của HTX Sáu Nhung (Đăk Hà)

Đưa khoa học  công  nghệ
trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng KT- XH
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tỉnh đã có những bước đi, cách làm đột phá, có 
sự tham gia tâm huyết, có trách nhiệm của các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình 
nghiên cứu, ứng dụng, triển khai.

Nhiều mô hình KH&CN có hiệu quả trên 
nhiều lĩnh vực được triển khai như: Ứng dụng 
các biện pháp kỹ thuật trong phòng trừ sâu 
bệnh hại cây Sâm Ngọc Linh; Ứng dụng công 
nghệ cao sản xuất rau, cây ăn quả an toàn 
theo chuỗi giá trị tại huyện Kon Plông; Xây 
dựng mô hình trồng Lan Kim tuyến dưới tán 
rừng; Mô hình nhân giống, trồng và chế biến 
Giảo cổ lam và Độc hoạt theo GACP nhằm 
tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất thuốc; Ứng 
dụng KH&CN xây dựng mô hình sản xuất lợn 
lai 3 giống thương phẩm và chăn nuôi lợn thịt 
theo hướng an toàn sinh học; Ứng dụng phát 
triển khoa học và công nghệ trong sản xuất 
gạch bê tông từ vật liệu sẵn có; Ứng dụng tiến 
bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng một số 
giống chè mới, thâm canh và chế biến chè 
xanh, chè Olong...

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN 
thời gian qua đã bám sát định hướng, chủ 
trương của Đảng, Nhà nước và yêu cầu thực 
tiễn của địa phương. Các đề tài, dự án được 

triển khai có trọng 
tâm, trọng điểm, 
tập trung vào những 
lĩnh vực ưu tiên phát 
triển của tỉnh như 
nông nghiệp, nông 
thôn, khoa học kỹ 
thuật và công nghệ, 
văn hóa - xã hội, 
bảo vệ chăm sóc sức 
khỏe Nhân dân…

Dịch COVID-19 
đã tác động mạnh tới 
mọi mặt đời sống, 
để ứng phó với dịch 
bệnh, các giải pháp 

về KH&CN đã được 
áp dụng vào thực tiễn. Đồng thời, dịch bệnh 
cũng đang tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu cần 
giải quyết trong thời gian tới. Do đó, KH&CN 
phải trở thành nhiệm vụ của tất cả các ngành, 
lĩnh vực nhằm giải quyết những vấn đề cấp 
thiết. Với những đề tài, dự án đã được nghiệm 
thu, đánh giá, các ngành, đơn vị liên quan cần 
có giải pháp phối hợp nhân rộng, lan tỏa.

Ông Đoàn Trọng Đức cho hay: “Trong giai 
đoạn 2020-2025, mọi khía cạnh phát triển KT-
XH sẽ chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, nhiều mô hình sản 
xuất kinh doanh sẽ có nhiều thay đổi, tác động 
đến toàn bộ hệ thống sản xuất và quản lý. Vì 
vậy, cần đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ có 
trình độ cao trong một số lĩnh vực như công 
nghệ thông tin, công nghệ sinh học; áp dụng 
và phát triển công nghệ cao, đặc biệt là công 
nghệ tin học trong mọi lĩnh vực; có chính sách 
khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng công 
nghệ mới vào sản xuất để nâng cao giá trị sản 
xuất và bảo vệ môi trường... sẽ góp phần thúc 
đẩy KH&CN, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu 
phát triển KT-XH trong thời gian tới”.

Phạm Quang

Mô hình nuôi cá niên thương phẩm trong ao ở huyện Kon Plông

Phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ
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Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát 
triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông 

nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương 
theo chuỗi giá trị, do các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, các làng nghề, 
các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh làm 
chủ thể thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến 
tạo, ban hành khung pháp lý và cơ chế, chính 
sách để hỗ trợ thực hiện. Thông qua việc phát 
triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu lao động nông thôn hợp lý, bảo vệ môi 
trường và bảo tồn những giá trị truyền thống 
tốt đẹp của nông thôn.

Ngày 12/12/2018 UBND tỉnh Kon Tum 
ban hành Quyết định 1392/QĐ-UBND ban 

hành “Đề án Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2018-2020, 
định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là OCOP 
tỉnh). Mục tiêu của Đề án nhằm khai thác 
các lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên để 
phát triển đa dạng hóa, nâng cao chất lượng 
sản phẩm nông lâm, thủy sản, dược liệu, sản 
phẩm phi nông nghiệp gắn với du lịch sinh 
thái nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tổ chức 
lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển 
các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân 
nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn 
trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu, giai đoạn 
năm 2018-2030, Quy hoạch phát triển 138 
sản phẩm theo 06 nhóm/ngành hàng để tập 
trung đầu tư phát triển gắn với tổ chức sản 

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH

 “Mỗi xã một sản phẩm”
Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản 

phẩm” (OCOP), đã từng bước tạo thương hiệu, định danh nông sản, xây dựng 
chuỗi giá trị hướng đến đưa sản phẩm nông sản của tỉnh nhà đến thị trường trong 
và ngoài nước.

Phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ
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xuất gồm: 108 sản phẩm nông lâm, thủy sản, 
dược liệu; 10 sản phẩm phi nông nghiệp đặc 
trưng như vải may mặc, lưu niệm, nội thất và 
trang trí và 14 sản phẩm du lịch. Trong đó, tập 
trung phát triển 85 sản phẩm chủ lực có lợi 
thế so sánh của các huyện, xã từ các sản phẩm 
quy hoạch và lựa chọn 10 sản phẩm cấp huyện 
để tập trung đầu tư đạt tiêu chí là sản phẩm 
cấp tỉnh và tham gia vào chuỗi giá trị các sản 
phẩm quốc gia. Đến năm 2025, mỗi huyện, 
thành phố có ít nhất 1-2 sản phẩm/năm được 
hỗ trợ thực hiện theo Chương trình OCOP, các 
sản phẩm tạo ra có thương hiệu, chất lượng 
hàng hóa cao đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, mặc dù đây là chương trình mới, chưa 
có tiền lệ và kinh nghiệm. Tuy nhiên với sự 
vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, từ 
chính quyền địa phương đến chủ thể kinh tế, 
Chương trình OCOP đã đạt được những kết 
quả tích cực ban đầu. Đến hết năm 2021, toàn 
tỉnh đã có 148 sản phẩm được công nhận từ 03 
sao trở lên, trong đó 01 sản phẩm được Trung 
ương công nhận đạt 5 sao cấp quốc gia; 20 
sản phẩm đạt 04 sao (có 06 sản phẩm có tiềm 
năng 5 sao); 127 sản phẩm đạt 3 sao; có 77 
chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh có sản phẩm được công nhận.

Chương trình OCOP đã tạo sức lan tỏa, thu 

hút sự tham gia và phát huy vai trò của các chủ 
thể kinh tế trong việc nâng cấp hoàn thiện sản 
phẩm theo nhu cầu thị trường và tái cơ cấu tổ 
chức kinh tế theo hướng liên kết. Các sản phẩm 
có nhiều chuyển biến tích cực rõ nét về chất 
lượng và bao bì nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, 
một số sản phẩm có vùng nguyên liệu được hỗ 
trợ chứng nhận VietGAP, chứng nhận hữu cơ…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn cho biết, định hướng, mục tiêu 
thực hiện Chương trình OCOP đến năm 2025, 
quy hoạch và phát triển 350 sản phẩm OCOP, 
khoảng 200 chủ thể tham gia (gồm 300 sản 
phẩm nông lâm, thủy sản, dược liệu; 40 sản 
phẩm phi nông nghiệp đặc trưng như vải may 
mặc, lưu niệm, nội thất và trang trí và 10 sản 
phẩm du lịch), các sản phẩm tạo ra có thương 
hiệu, chất lượng hàng hóa cao đáp ứng yêu cầu 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong đó 
ít nhất có từ 10 sản phẩm có tiềm năng đạt 05 
sao. Sản phẩm OCOP của tỉnh có mặt tại thị 
trường trong nước và quốc tế; tăng cường các 
hoạt động kết nối thương mại, quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm; xây dựng các điểm giới thiệu 
và bán sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu này, ngành nông 
nghiệp tiếp tục tham mưu đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, xác định đây là nhiệm vụ và giải 
pháp quan trọng trong việc tạo động lực mới 
cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn; kiện 
toàn bộ máy tổ chức thực hiện Chương trình 
các cấp; xây dựng đội ngũ tư vấn OCOP, hệ 
thống đối tác OCOP và hệ thống sản xuất, phát 
triển sản phẩm. Tiếp tục thực hiện các chính 
sách hỗ trợ tín dụng; phát triển nông nghiệp, 
nông thôn; hỗ trợ khoa học, công nghệ; hỗ trợ 
phát triển sản phẩm; đào tạo nhân lực và chính 
sách hỗ trợ xúc tiến thương mại…

Đồng thời, có giải pháp để phát triển các 
sản phẩm đặc trương thành sản phẩm hàng 
hoá và hình thành sản phẩm OCOP..., từ đó 
tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời 
sống cho người dân, góp phần thúc đẩy xây 
dựng Nông thôn mới đạt kết quả cao.

Mai Hoa

Giới thiệu sản phẩm OCOP của Hợp tác 
xã Nông nghiệp Công Bằng Pô Kô

Phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ
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Với những ưu điểm giảm 
chi phí sản xuất, tăng năng 

suất, chất lượng, ổn định đầu ra 
cho sản phẩm,... mô hình “cánh 
đồng lớn” là một trong những 
giải pháp nhằm thay đổi tư duy 
theo hướng sản xuất hàng hóa 
tập trung, quy mô lớn, nâng cao 
hiệu quả kinh tế.

Thực hiện Kết luận số 366-
KL/TU ngày 17/02/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 
176 của UBND tỉnh về dồn đổi, 
tích tụ đất nông nghiệp để xây 
dựng “cánh đồng lớn” thực hiện 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao giai đoạn 2017-2020 và đến năm 2025; 
thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức 
phổ biến, tuyên truyền, vận động các tầng lớp 
Nhân dân về tầm quan trọng của việc dồn 
đổi, tích tụ đất nông nghiệp xây dựng cánh 
đồng lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao. Xác định rõ quan điểm dựa 
vào nội lực là chính, Nhà nước đóng vai trò 
định hướng, hỗ trợ, từ đó góp phần hạn chế 
tình trạng trông chờ, ỷ lại trong việc triển khai 
thực hiện; khuyến khích người dân tích tụ 
ruộng đất để phát triển sản xuất quy mô lớn 
trong nông nghiệp, hình thành cánh đồng lớn 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh.

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

đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 07 
cánh đồng lớn với 04 loại cây trồng là cà phê, 
mía, ngô sinh khối, lúa nước tại các huyện 
theo mô hình liên kết sản xuất. Các nhóm hộ, 
Tổ hợp tác, Hợp tác xã dần hình thành vùng 
sản xuất lớn, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ 
thuật, ứng dụng công nghệ cao. Hình thành 
các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa tổ 
hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp bằng 
hợp đồng cung ứng dịch vụ, bao tiêu sản phẩm 
theo giá thị trường hoặc theo giá bảo hiểm. 
Thực hiện dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp là 
394 ha với 675 hộ gia đình và 02 cộng đồng 
dân cư tham gia.

Từ năm 2017 đến nay đã có nhiều tổ hợp 
tác, hợp tác xã liên kết với các hộ dân sản xuất 
cà phê với quy mô lớn, trong số đó có Hợp tác 
xã thương mại dịch vụ Sáu Nhung liên kết với 

“Cánh đồng lớn”
nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

Cánh đồng lúa vào vụ thu hoạch xã Đoàn Kết, thành 
phố Kon Tum

Phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ
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các hộ dân sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê 
300 ha, sản lượng hàng năm khoảng 1.000 tấn/
năm; Hợp tác xã Công Bằng Pô Cô liên kết 
sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cà phê 220 ha, sản 
lượng hàng năm khoảng 900 tấn/năm… Hình 
thành được 09 tổ hợp tác phát triển cà phê bền 
vững trên địa bàn huyện Đăk Hà, với tổng 
quy mô 1.340,3 ha/760 hộ. Các mô hình sản 
xuất quy mô lớn được xem là một trong những 
giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm các 
mặt hàng nông sản, với chất lượng đồng đều, 
đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu của doanh 
nghiệp để tổ chức sản xuất và tiêu thụ hàng 
hóa… Ngoài ra, sản xuất theo chuỗi giá trị 
hàng hoá, sẽ giải quyết tình trạng manh mún, 
nhỏ lẻ, tạo tiền đề kêu gọi các doanh nghiệp 
đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chế 
biến sâu trên địa bàn, từng bước thực hiện chủ 
trương dồn đổi, tích tụ ruộng đất. 

Cùng với đó, công tác hỗ trợ đào tạo nguồn 
nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng 
khoa học và công nghệ đã được quan tâm thực 
hiện; đã tổ chức đào tạo cho hơn 1.000 học 
viên, liên kết đào tạo cho 35 học viên trình độ 
Trung cấp nghề chăn nuôi thú y; tổ chức hỗ 
trợ đào tạo nâng cao năng lực quản lý Chương 
trình OCOP, năng lực để tổ chức phát triển sản 
phẩm OCOP của các huyện đảm bảo an toàn 

thực phẩm, chuẩn hoá sản phẩm 
về quy cách, đóng gói, bao bì, 
truy xuất nguồn gốc, thương 
hiệu, tham gia các Hội chợ 
xúc tiến thương mại sản phẩm 
OCOP thường niên cấp tỉnh, 
Quốc gia và Quốc tế. Đến nay, 
đã công nhận 148 sản phẩm đạt 
từ 03 sao trở lên, trong đó có 
01 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc 
gia; 06 sản phẩm tiềm năng 5 
sao đang đề nghị Trung ương 
đánh giá; 14 sản phẩm 04 sao; 
127 sản phẩm 03 sao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng có 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao; đã có 16 Nhà đầu tư trên địa 
bàn huyện Kon Plông được miễn, giảm tiền 
thuê đất với tổng kinh phí 1.279.262.021 
đồng. Từ năm 2016 đến năm 2020 ngân sách 
tỉnh đã bố trí 20,226 tỷ đồng; từ nguồn đầu tư 
phát triển (14,597 tỷ đồng) và nguồn vốn sự 
nghiệp (5,629 tỷ đồng) để thực hiện các mục 
tiêu của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao.

Có thể nói, mô hình cánh đồng lớn đang 
là một trong những giải pháp để thúc đẩy sản 
xuất phát triển và cũng là hướng đi đúng đắn 
của ngành nông nghiệp. Với mô hình này, 
từng bước làm thay đổi thói quen trong sản 
xuất nhỏ lẻ của người dân, hướng tới một nền 
sản xuất nông nghiệp tập trung, góp phần giải 
quyết được tình trạng thiếu hụt nhân lực lúc 
mùa vụ, giảm được chi phí trong sản xuất 
thông qua việc ứng dụng đồng bộ quy trình 
kỹ thuật canh tác tiên tiến, thuận lợi cho việc 
áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, tạo điều kiện để 
thực hiện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm 
với các doanh nghiệp, giảm chi phí sản xuất; 
nâng cao năng suất, chất lượng, giá thành của 
sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của nông 
sản trên thị trường. 

Quốc Tuấn

Liên kết sản xuất cánh đồng lớn góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng nông sản
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Những năm qua, hoạt động sở hữu trí tuệ 
(SHTT) đã được tỉnh tập trung chỉ đạo 

và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng của hoạt động khoa học và công nghệ 
(KH&CN). Qua đó, giúp nâng cao giá trị và khả 
năng cạnh tranh của các sản phẩm, giúp người 
dân, doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ, 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đến 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 của tỉnh và hơn 148 sản phẩm OCOP đạt 
chuẩn từ 3-5 sao.

Thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 
22 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 
2030, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch 
triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ 
thể hóa và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, 
mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược phù hợp với 
tình hình thực tiễn của tỉnh; đưa hoạt động SHTT 
trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực 

cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn 
hóa - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao 
hiệu quả thực thi pháp luật SHTT, giảm 
đáng kể tình trạng xâm phạm quyền SHTT 
trên địa bàn tỉnh; phấn đấu đến năm 2030, 
có ít nhất 10 sáng chế, 10 kiểu dáng công 
nghiệp và 5 giải pháp hữu ích được cấp 
văn bằng bảo hộ; khoảng 70% các sản 
phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm 
đặc trưng của tỉnh được bảo hộ chỉ dẫn địa 
lý, nhãn hiệu; có ít nhất 5 sáng chế được 
cấp văn bằng bảo hộ và đưa vào khai thác 
thương mại; các chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, 
tri thức truyền thống, bí quyết kỹ thuật, 
văn hóa dân gian được bảo hộ và khai thác 
hiệu quả trong các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh.

Theo Sở KH&CN, để thực hiện đạt 
mục tiêu trên, Sở KH&CN đã triển khai 
phối hợp với các ngành, địa phương tham 
mưu xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù 
về hỗ trợ, phát triển tài sản trí tuệ, đặc biệt 

Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021

Sở hữu trí tuệ,
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh
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là các sản phẩm đặc thù, các cơ chế, chính sách 
hỗ trợ đổi mới công nghệ nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, bảo hộ, khai 
thác, bảo vệ quyền SHTT; tăng cường quản lý, 
khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu 
tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo 
hộ quyền SHTT và sản phẩm đã được chứng 
nhận OCOP. Đồng thời, rà soát, lựa chọn sản 
phẩm tiềm năng để đầu tư khoa học kỹ thuật 
tạo ra các sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn, 
chất lượng để nâng cấp lên mức độ bảo hộ 
cao hơn nhằm phát huy tối đa lợi thế của việc 
bảo hộ SHTT. Tập trung huy động các nguồn 
lực từ các chương trình, dự án hỗ trợ doanh 
nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đẩy mạnh ứng 

dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản 
xuất theo chuỗi giá trị để tạo ra các sản phẩm, 
dịch vụ có uy tín và chất lượng, thúc đẩy sản 
xuất hàng hóa có hàm lượng SHTT cao. Tăng 
cường hướng dẫn các đơn vị tạo dựng và khai 
thác hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản 
phẩm, dịch vụ; gắn việc đăng ký bảo hộ SHTT 
với thực hiện truy xuất nguồn gốc để tăng khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Đồng thời, tăng cường hoạt động xúc tiến 
thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm; 
xây dựng chuỗi cửa hàng trưng bày, giới thiệu 
quảng bá các sản phẩm đã được bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp, sản phẩm OCOP tại các 
huyện, thành phố, địa điểm du lịch; đưa các 
sản phẩm vào các kênh phân phối hiện đại, 
các siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, các sàn 
giao dịch thương mại điện tử để đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của thị trường.

Song song với đó, đẩy mạnh các hoạt 
động liên kết, hợp tác, kết nối giữa các doanh 
nghiệp, cá nhân với các tổ chức nghiên cứu; 
tích cực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo trên địa bàn và hỗ trợ doanh nghiệp 
trong khai thác quyền SHTT, rút ngắn quá 
trình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất, kinh doanh.

Phương Huyền

Sản phẩm đạt 4 sao của Công ty TNHH   
Yến Sào Kon Tum

chất lượng cao, có thương hiệu và giá trị sử 
dụng trên thị trường trong nước, khu vực và 
thế giới; 

- Thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa 
học và công nghệ; gắn kết trách nhiệm giữa 
doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nông với sự 
định hướng và quản lý của nhà nước trong sản 
xuất, kinh doanh, để tạo nên những chuỗi giá 
trị hàng hóa tốt từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm. Nhất là các sản phẩm OCOP, những sản 
phẩm chủ lực của tỉnh như sâm Ngọc Linh, 
Các loại cây dược liệu, cà phê, cao su…đáp 
ứng điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập 

Kết quả... (Tiếp theo trang 3)
quốc tế;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 
của Đảng đối với các ngành, các cấp chính 
quyền trong việc tham mưu, đề xuất các kế 
hoạch, chương trình, các đề tài, dự án và giải 
pháp về đầu tư công nghệ, về nghiên cứu triển 
khai và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất và đời sống đồng bộ, toàn diện, để khoa 
học và công nghệ vừa là mục tiêu vừa là động 
lực tác động và phát triển xã hội phục vụ tốt sự 
nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế ở địa phương. 

Lê Văn Hùng
Liên hiệp hội Kinh tế - Xã Hội   
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Theo Phó Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) Huỳnh Trung Kim, 
một hệ sinh thái khởi nghiệp 
bền vững gồm năm yếu tố cấu 
thành: nguồn cung là các viện 
nghiên cứu, trường đại học, các 
nhà khoa học; nguồn cầu là các 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, 
doanh nghiệp khởi nghiệp; cơ 
sở dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp; 
các nhà đầu tư; cơ sở pháp lý, hệ 
thống pháp luật để bảo hộ, bảo 
vệ cho những nhà đầu tư, cá nhân 
khởi nghiệp. Một trong những 
kênh hỗ trợ chính là không gian 
làm việc chung cho nhiều doanh 
nghiệp.

Thông qua môi trường trên, các doanh 
nghiệp khởi nghiệp có cơ hội được gặp gỡ các 
nhà đầu tư, đối tác để có dự án phù hợp, tránh 
lãng phí nguồn lực. Khi thật sự tham gia hệ 
sinh thái khởi nghiệp, các doanh nghiệp sẽ tạo 
ra một cộng đồng, qua đó có những phương 
án cho đầu vào, đầu ra, các nguồn lực hỗ trợ.

Thời gian qua, hoạt động KNĐMST trên 
địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất 

định. Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ 
chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan 
tổ chức thành công Cuộc thi KNĐMST lần 
thứ nhất. Cuộc thi thu hút 23 ý tưởng, dự án 
KNĐMST của 50 tác giả/nhóm tác giả tham 
gia. Trong đó có 1/3 các sản phẩm của các dự 
án dự thi đã hoàn thiện, được thương mại hóa, 
đạt sản phẩm OCOP của tỉnh và có chỗ đứng 
trên thị trường. Năm 2021 Sở KH&CN tiếp 
tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

Gian hàng rau quả tại Chợ khởi nghiệp do Phân hiệu 
Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum phối hợp tổ chức

Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) 
dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình mới để tạo ra 
những đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thời gian 
qua, tỉnh ta đang đẩy mạnh triển khai hoạt động này nhằm hướng tới 
đổi mới sáng tạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
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triển khai cuộc thi lần thứ 2, nhưng do 
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên 
số lượng ý tưởng/dự án tham gia ít nên 
Sở KH&CN chuyển sang năm 2022 để 
tổ chức.

Phó Giám Sở KH&CN Huỳnh Trung 
Kim cho biết: “Hoạt động KNĐMST 
trên địa bàn tỉnh còn đang khá mới mẻ. 
Việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
còn gặp một số khó khăn do thiếu thông 
tin về các nguồn đầu tư, các chương trình 
và tổ chức hỗ trợ phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp, đặc biệt là thông tin về các 
chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Các doanh 
nghiệp khởi nghiệp thiếu vốn tự có, còn 
gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận các 
nguồn vốn tín dụng ưu đãi để triển khai 
các dự án kinh doanh; khó khăn trong 
việc chứng minh tiềm năng phát triển để 
thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm từ 
các quỹ, các nhà đầu tư”.

Theo ông Huỳnh Trung Kim, để thúc 
đẩy phát triển hệ sinh thái KNĐMST, 

trong thời gian tới, 
Sở KH&CN sẽ triển 
khai thực hiện đầy đủ 
nội dung Kế hoạch 
2 7 6 3 / K H - U B N D 
ngày 21/10/2019 của 
UBND tỉnh về “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh Kon Tum giai 
đoạn 2019-2025”; 
xây dựng các chính 
sách sách hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng 
tạo đến doanh nghiệp, 
hợp tác xã, làng nghề, 
tổ chức, cá nhân có 
liên quan trên địa 
bàn tỉnh. Cung cấp 
thông tin công nghệ, 

sáng chế, tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; sản phẩm, dịch 
vụ mô hình kinh doanh mới đến cộng đồng doanh 
nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động KNĐMST. Tổ chức đào tạo, 
tập huấn, bồi dưỡng về khởi nghiệp nhằm cung 
cấp kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành doanh 
nghiệp, kỹ năng khởi sự kinh doanh cho các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn tỉnh. 

“Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ thiết lập mạng lưới 
liên kết giữa các Sở, ban, ngành; Phân hiệu Đại 
học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng 
đồng, các Trung tâm dạy nghề, các đoàn thể; các 
hội ngành nghề, Hiệp hội doanh nghiệp; các tổ 
chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật… 
nhằm hỗ trợ hoạt động kết nối trong hệ sinh thái 
KNĐMST của tỉnh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến 
doanh nghiệp để hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp 
KNĐMST sớm gia nhập thị trường với thời gian 
và chi phí hợp lý” - ông Huỳnh Trung Kim cho biết 
thêm.

Phạm Hưng

Giới thiệu sản phẩm nhạc cụ truyền thống tại Chợ khởi nghiệp
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Hiện nay, phong 
trào nghiên cứu 

khoa học được hưởng 
ứng mạnh mẽ trong 
các trường học và 
học sinh trong tỉnh, 
qua đó đã góp phần 
đổi mới phương pháp 
giảng dạy, nghiên cứu 
và học tập, nâng cao 
chất lượng giáo dục 
của tỉnh.

Một trong số đó là 
Cuộc thi Khoa học kỹ 
thuật (KHKT) do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) khởi xướng 
từ năm 2013 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo 
duy trì tham gia suốt 8 năm qua. Từ đầu mỗi 
năm học, Sở GD&ĐT đều có văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu 
khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT tới các 
đơn vị giáo dục trong toàn tỉnh. 

Năm học 2021-2022 với việc kết hợp cuộc 
thi KHKT với đẩy mạnh triển khai thực hiện 
giáo dục STEM trong giáo dục trung học. Đây 
là sân chơi bổ ích, khuyến khích học sinh say 
mê sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và 
vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các 
vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần đổi 
mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi 
mới hình thức và phương pháp đánh giá kết 
quả học tập, phát triển năng lực của học sinh, 
nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở 
giáo dục. 

Tham gia cuộc thi KHKT cấp tỉnh năm 

học 2021-2022 có 182 đề tài, ý tưởng (tăng 
39 đề tài so với năm học 2020-2021) đến từ 
30 đơn vị trường, cơ sở giáo dục trong tỉnh, 
thuộc các lĩnh vực: Khoa học xã hội và hành 
vi; Hóa sinh, Hóa học, Năng lượng Hóa học, Khoa 
học vật liệu; Kỹ thuật môi trường, Khoa học 
trái đất và môi trường, Khoa học thực vật, 
Khoa học động vật, Y Sinh và Khoa học sức 
khỏe, Vi sinh, Kỹ thuật y sinh, Y học chuyển 
dịch; Phần mềm hệ thống, hệ thống nhúng, 
Rô bốt và máy thông minh; Kỹ thuật cơ khí, 
Năng lượng vật lí. Đặc biệt năm 2021-2022, 
có số học sinh người DTTS tham gia cao nhất 
từ trước tới nay là 107 học sinh, chiếm tỷ lệ 
34,1%.

Các đề tài năm nay chú trọng vào các vấn 
đề nóng, có tính thời sự như: “Hệ thống xử 
lý rác thải làm khí gas” của Trường THPT 
Quang Trung (Sa Thầy); “Đọc sách và vấn 

Khu trưng bày sản phẩm khoa học của học sinh

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học góp 
phần nâng cao chất lượng giáo dục
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đề giáo dục nhân cách học sinh” của Trường 
THPH Duy Tân (Kon Tum); “Thay đổi nếp 
nghĩ, cách làm cho học sinh DTTS” của 
Trường phổ thông DTNT (Sa Thầy). Nhiều 
đề tài mang tính ứng dụng thực tế phục vụ lao 
động, sản xuất như “Máy đảo cà phê từ động 
cơ xe máy 50 phân khối” Trường THPT Trần 
Quốc Tuấn (Đăk Hà); “Máy bơm nước không 
dùng điện” của Trường THCS Đăk Pét (Đăk 
Glei); “Hệ thống máy phun thuốc trừ sâu điều 
khiển từ xa” Trường THCS Lương Thế Vinh 
(Đăk Tô)… Đặc biệt trong cuộc thi năm nay, 
một số dự án đầu tư nghiên cứu sâu có triển 
vọng giải quyết yêu cầu cấp thiết như “Nghiên 
cứu, thử nghiệm sản xuất vật liệu xây dựng từ 
nguồn chất thải nhựa PS và Lipit giá trị thấp” 
của Trường THPT Trường Chinh (Kon Tum). 

Kết quả, Ban giám khảo cuộc thi đã chấm, 
lựa chọn và đề nghị công nhận 88 giải; gồm 
9 giải Nhất, 18 giải Nhì, 26 giải Ba và 35 giải 
khuyến khích; lựa chọn 02 đề tài xuất sắc gửi 
tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

Tiến sĩ Đoàn Thành Nhân - Phó Giám đốc 
Sở GD&ĐT cho biết: “Quá trình nghiên cứu 
khoa học của học sinh ở trường trung học 
mang đến cho các em niềm đam mê nghiên 

cứu, tìm tòi, kết nối được 
những kiến thức đã học với 
thực tiễn. Qua đó, tạo động 
lực, niềm tin để các em tiếp 
bước vào con đường học 
tập và nghiên cứu ở bậc học 
chuyên nghiệp. Kết quả đạt 
được của các em góp phần 
định hướng về công tác 
nghiên cứu khoa học của các 
nhà quản lý tại các đơn vị, 
giáo viên và học sinh có đam 
mê về nghiên cứu khoa học”.

Với mục đích giúp học 
sinh rèn luyện những kỹ năng 
vận dụng kiến thức tổng hợp 
đã học để giải quyết những 
vấn đề thực tiễn; đào sâu 

những kiến thức đã được học, bổ sung những 
kiến thức chưa được học ở phổ thông, qua đó 
phát triển phẩm chất năng lực của học sinh 
góp phần đẩy mạnh giáo dục STEM và tạo 
nền tảng cho những hoạt động khởi nghiệp 
trong tương lai. Cuộc thi còn là cơ hội để học 
sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao 
lưu văn hóa giáo dục giữa các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn tỉnh.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Nam - Trưởng 
phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc 
tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng, trong bối 
cảnh phát triển nhanh chóng như vũ bão của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, của nền kinh 
tế tri thức, nghiên cứu khoa học đã và đang 
thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
Phát triển khoa học giáo dục hiện đại phục vụ 
sự nghiệp phát triển GD&ĐT là yêu cầu cấp 
bách để phát huy chức năng xã hội của khoa 
học giáo dục. Đổi mới GD&ĐT dựa trên cơ 
sở khoa học là sự bảo đảm vững chắc cho sự 
phát triển bền vững của sự nghiệp GD&ĐT 
nói riêng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
nói chung trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Cao Cường

Trao giải Ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn 
quốc năm 2020-2021 cho học sinh Trường PT NTNT Sa Thầy
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Chương trình đã tạo 
sức lan tỏa, thu hút 

sự tham gia của các chủ 
thể kinh tế trong việc 
nâng cấp và hoàn thiện 
sản phẩm theo nhu cầu thị 
trường và tái cơ cấu kinh 
tế theo hướng liên kết. Các 
sản phẩm có nhiều chuyển 
biến tích cực rõ nét về 
chất lượng và bao bì nhãn 
mác, truy xuất nguồn gốc 
như các nhóm sản phẩm 
thực phẩm (Khổ qua rừng, 
Trà khổ qua rừng Đăk Tô, 
Cà phê sạch nguyên chất 
rạng đông; Trà sâm dây 
Ngọc Linh Đăk Tô, Cao sâm 
Phượng Hoàng, Trà sâm lạc tiên ĐAKTO, Trà 
gừng …). 

Ông Đặng Quang Hải - Phó Chủ tịch 
UBND huyện Đăk Tô cho biết: “Là huyện 
nông nghiệp, hiện huyện Đăk Tô đang chú 
trọng phát triển sản phẩm OCOP nông nghiệp 
nhằm phát triển các sản phẩm đặc trưng của 
địa phương, tạo sức bật cho khu vực kinh 
tế nông thôn trong giai đoạn mới. Với trọng 
tâm phát triển sản phẩm OCOP nông nghiệp, 
huyện chỉ đạo tổ chức sản xuất và tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp để nâng cao chất lượng 
sản phẩm chủ lực, hướng đến có nhiều sản 
phẩm đạt chuẩn sản phẩm OCOP”.

Đến nay, huyện đã hình thành một số vùng 

sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng 
hàng hóa như: cao su, cà phê, sắn, mắc ca…; 
đã xây dựng 10 cánh đồng lớn ứng dụng cơ 
giới hóa trong khâu làm đất, giống mới và 
áp dụng quy trình sản xuất đồng nhất gồm: 
02 cánh đồng mía đường tại 02 xã Ngọc Tụ 
và Đăk Trăm; 05 cánh đồng chuyên sản xuất 
lúa nước tại các xã Diên Bình, Ngọc Tụ, Kon 
Đào, Đăk Trăm và thị trấn Đăk Tô; trong đó, 
cánh đồng Nếp cái hoa vàng ở xã Ngọc Tụ sản 
xuất theo chứng nhận VietGap; 02 cánh đồng 
cà phê vối theo chứng nhận VietGAP tại 02 xã 
Diên Bình và Tân Cảnh; 01 cánh đồng lớn rau 
tại thị trấn Đăk Tô với diện tích 05ha...

Theo lãnh đạo UBND huyện Đăk Tô, bên 

Trưng bày các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của huyện 
Đăk Tô

Nâng cao chất lượng  
sản phẩm OCOP huyện Đăk Tô

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đã nhận được sự vào cuộc của 
các cấp, các ngành từ chính quyền địa phương đến các chủ thể sản xuất. 
Đến nay, huyện Đăk Tô có 11 sản phẩm của 06 chủ thể được UBND tỉnh 
công nhận sản phẩm đạt 3 sao theo chương trình OCOP.
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cạnh những kết quả đạt được, thì sản xuất nông 
nghiệp và xây dựng các sản phẩm đặc trưng, 
sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện vẫn còn 
hạn chế như, việc chuyển đổi cây trồng truyền 
thống có hiệu quả kinh tế thấp sang cây trồng 
loại cây có hiệu qủa kinh tế cao còn chậm; 
nông dân chưa mạnh dạn đầu tư các loại cây 
trồng mới để nâng cao hiệu quả kinh tế trên 
đơn vị diện tích. Thiếu liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị giữa nông dân, tổ hợp tác, hợp tác 
xã với doanh nghiệp; quy mô, hiệu quả hoạt 
động của các Hợp tác xã chưa cao, nhiều Hợp 
tác xã còn lúng túng trong tổ chức hoạt động, 
sản xuất, kinh doanh. Người dân chưa quan 
tâm, tham gia thành lập HTX để cùng nhau 
phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Bà Y Hằng - Phó Giám đốc Sở Nông 
nghiệp và PTNT cho hay: “Để triển khai thực 
hiện có hiệu quả chương trình OCOP trên địa 
bàn huyện Đăk Tô, thời gian tới huyện cần 
khẳng định vai trò, ý nghĩa của chương trình 
OCOP, phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm 
trong phát triển kinh tế nông thôn, là sinh kế để 
nông thôn phát triển bền vững. Bên cạnh đó, 
huyện cần quan tâm đến việc hình thành vùng 
chuyên canh sản xuất sản phẩm nông nghiệp 

phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện, 
đồng thời chú trọng hỗ trợ các chủ thể đạt các 
chứng nhận trong nước và quốc tế đối với các 
sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP như: 
Viet GAP, Global GAP, HACCP…  Nhân 
rộng, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, 
công cụ cải tiến năng suất chất lượng như: ISO 
9001-2008, ISO 22000… hỗ trợ hoạt động sở 
hữu trí tuệ và chỉ dẫn địa lý”.

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn 
Thanh Hùng cũng cho rằng, trong thời gian tới 
huyện Đăk Tô cần tăng cường sự liên kết, hợp 
tác chặt chẽ giữa 4 nhà (Nhà nước - nhà khoa 
học - nhà doanh nghiệp - nhà nông) trong 
sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bên 
cạnh đó, tổ chức quảng bá, truyền thông sản 
phẩm quy mô rộng khắp, hỗ trợ doanh nghiệp 
tham gia xúc tiến thương mại tại các hội chợ 
trong và ngoài nước để tìm kiếm thị trường 
định hướng xuất khẩu; xây dựng và áp dụng 
các mô hình quản trị thông minh, chuyển đổi 
số trong hoạt động của các chủ thể tham gia 
chương trình OCOP, đưa công nghệ thông tin, 
thương mại điện tử vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh… 

Hội thảo “Giải pháp phát triển các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng 
nông thôn mới huyện Đăk Tô”

(Xem tiếp trang  28)
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1. Giới thiệu
Ngũ vị tử còn gọi là ngũ mai tử, huyền 

cập, là quả chín phơi hay sấy khô của cây ngũ 
vị (Schisandra sinensis Baill.), thuộc họ ngũ 
vị tử (Schisandraceae). Ngoài ra còn có nam 
ngũ vị tử là quả của cây nắm cơm (Kadsura 
japonica L.), cùng thuộc họ ngũ vị tử. Theo 
Đông y, ngũ vị tử vị chua, tính ôn; vào kinh 
phế và thận. Có tác dụng an thần, liễm phế, bổ 
thận, chí hãn sáp tinh chỉ tả sinh tân chỉ khát. 
Dùng cho các trường hợp viêm khí phế quản 
mạn tính gây hen suyễn, sau sốt nhiễm khuẩn, 
mất nước, khát nước, hồi hộp đánh trống ngực 
tim đập mạnh loạn nhịp, mất ngủ, ngủ hay mê, 
quên lẫn giảm trí nhớ.

Ngũ vị tử là cây leo thân gỗ, màu nâu sẫm, 
kẽ sần sùi, cành nhỏ hơi có cạnh. Lá mọc so 
le trên cành dài, chụm vòng trên cành ngắn, 
phiến lá hình trứng ngược, mép khía răng nhỏ 
và thưa. Hoa đơn tính màu trắng sẫm hay phớt 
hồng, có mùi thơm mát dịu. Lúc kết quả, trục 
hoa kéo dài, quả thật tròn mọc phân tán thành 
chùm, màu đỏ thẫm; mỗi quả chứa 2 hạt nhẵn. 
Mùa hoa tháng 5-6, quả tháng 7-9.

2. Quy trình kỹ thuật trồng Ngũ vị tử
2.1. Giống
Có thể trồng cây con từ hạt hoặc từ cây giâm 

cành. Số lượng cây giống cho 1 ha sản xuất: là 
2 200 cây/ha, khoảng cách trồng là 3 m x 1,5m. 
Cây giống đạt các tiêu chuẩn giống cơ sở.

Cây trồng từ hạt có tiêu chuẩn chiều cao 
10 - 15 cm, có 3 - 4 đôi lá thật, đường kính 
thân từ 0,3 - 0,5cm cây khỏe, không bị sâu 
bệnh. Hạt được gieo trong bầu hoặc trong 
vườn ươm, lượng hạt cần cho 1 ha là 0,5 - 1,0 
kg/ha, với khối lượng 1000 hạt là 45 - 50g.

Cây trồng từ hom giâm có tiêu chuẩn chiều 
cao 20 - 25cm, đường kính thân từ 0,8 - 1,0cm 
. Hom sử dụng làm cây giống là hom bánh 
tẻ, không sâu bệnh, chiều dài hom giâm là 30 

- 35cm. Hom được giâm trên nền cát ẩm, có 
lưới đen che phủ.

2.2. Thời vụ trồng
Thời vụ chính là tháng 4 hàng năm cho khu 

vực vùng núi Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum. 
Có thể trồng các vùng khác trong khoảng 
tháng 5 và tháng 6.

2.3. Đất trồng và kỹ thuật làm đất
Ngũ vị tử có thể  phát triển tốt nhất ở vùng 

đất có cấu trúc tơi, xốp, nhiều mùn giàu dinh 
dưỡng, độ ẩm cao, dễ thoát nước, pH  5,0 - 6,5. 
Cây phát triển tốt ở điều kiện độ cao 1.300 - 
1.600m có điều kiện tưới tiêu tốt. Ngũ vị tử là 
cây ưa bóng nên trồng dưới tán rừng có độ che 
phủ  từ 50 - 75% áng sáng.

Đất vườn ươm tốt nhất là loại đất nhẹ, có điều 
kiện tưới tiêu tốt. Đất vườn ươm cần cày sâu, bừa 
kỹ, nhặt hết cỏ dại, lên luống rộng từ 100 - 110 
cm, cao 20 - 25 cm, rãnh thoát nước lớn.

Đất trồng cây con cần cày bừa kỹ, đập 
đất nhỏ tơi, sạch cỏ. Bổ hốc với khoảng cách 
1.5m x 3m để trồng.

2.4. Kỹ thuật làm giàn leo
Ngũ vị tử là cây thân leo, nên làm giàn là 

biện pháp tối ưu, giúp tăng chỉ số diện tích lá, 
giúp cây tận dụng hết nguồn sáng, tăng hiệu 
suất quang hợp, phát triển thân lá. Từ đó tăng 
năng suất cá thể, tăng năng suất hoa, quả. Loại 
giàn phù hợp cho Ngũ vị tử là giàn ngang.

Cách làm giàn như sau: 
Làm giàn leo: chọn gỗ tốt hoặc tre đực to 

đã ngâm làm cọc giàn. Cọc giàn bằng bê tông 
hay xi măng cốt thép thì càng tốt vì sau nhiều 
năm không phải sửa. Chôn cọc xong, buộc xà 
dọc và ngang, mỗi xà cách nhau không quá 
2m. Tốt nhất là dùng dây thép mạ kẽm đường 
kính 3m/m căng thành giàn.

Trồng cây con: Đào hốc ở bốn góc giàn, 
mỗi hốc có đường kính 40cm - 50cm, không 

Phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ

Quy trình kỹ thuậ t trồng ngũ vị tử Ngọc Linh
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đào sát cọc giàn quá sẽ làm cho cọc yếu đi. 
Bón lót phân chuồng vào đáy hốc. Trồng cây 
Ngũ Vị tử con vào các hốc, chú ý trước khi lấp 
đất và nén chặt, tiếp tục tưới cây giữ ẩm. Buộc 
que tre từ gốc cây mới trồng nối với cọc giàn 
leo. Khi cây bén rễ, ngọn vươn dài, điều chỉnh 
cho cây leo vào que tre và vào cọc giàn leo. 
Khi cây đã lên mặt giàn, thường xuyên điều 
chỉnh cho các ngọn cây bò lan tỏa ra kín giàn, 
tạo thành bóng mát đều đặn. 

2.5. Phân bón và cách bón phân
Lượng phân bón:
Lượng phân bón thích hợp nhất đối với 

cây ngũ vị tử là: 80 tấn mùn núi + 300 kg N + 
200 kg P2O5 + 100 kg  K2O/ha

Cách bón phân
Bón lót: Toàn bộ phân chuồng hoai mục 

+ lân.
Phân vô cơ còn lại chia đều cho từng năm 

để bón thúc.
2.6. Mật độ, khoảng cách
Khoảng cách: Cây được trồng với khoảng 

cách cây cách cây 1,5m; hàng cách hàng 3m, 
tương ứng với mật độ 2.200 cây/ha.

2.7. Kỹ thuật trồng và chăm sóc
Giai đoạn vườn ươm
Vườn ươm cây ngũ vị tử nên chọn nơi gần 

ruộng trồng, gần nguồn nước tưới. Diện tích 
vườn ươm chỉ cần 3 - 5 % so với diện tích sản 
xuất đại trà.

Giai đoạn trồng sản xuất
Cây trồng trên hốc đã bón lót mùn núi và 

lân, trồng sâu 5 cm, không quá 10 cm. Khoảng 
cách trồng 3 m x 1,5 m tương ứng với mật độ 
2.200 cây/1ha.

Kỹ thuật chăm sóc
- Cần giữ ẩm cho cây để đảm bảo tỷ lệ 

sống nhưng không để quá ẩm kéo dài gây 
bệnh hại thối rễ.

- Giai đoạn đầu thường xuyên kiểm tra, 
theo dõi để bắt cây leo vào giàn. Khi cây leo 
kín giàn phải kiểm tra, tỉa cành để đảm bảo cây 
không bị quá bóng, đảm bảo chỉ số diện tích lá 

thích hợp cho cây quang hợp, sinh trưởng, phát 
triển, đạt năng suất và chất lượng quả cao. 

- Trước mùa mưa tháng 3 - 4 làm vệ sinh 
vườn, vét rãnh luống, nhặt cỏ dại, bón phân, 
khơi hệ thống thoát nước.

2.8. Phòng trừ sâu bệnh
- Phòng bệnh cần thực hiện nghiêm ngặt 

khâu chọn đất, cày phơi ải, làm đất kỹ nhặt sạch 
cỏ dại và giàn mái che đúng chế độ chiếu sáng.

- Chọn cây giống và phân loại cây giống 
chặt chẽ. Mùa mưa phải thoát nước kịp thời. 
Thường xuyên thăm nom đồng ruộng, phát 
hiện cây sâu bệnh phải nhổ tập trung đốt 
ngay, rải vôi bột hay nước tỏi 20% vào gốc 
để diệt mầm bệnh.

Cách phòng trừ tổng hợp: Chọn cây giống 
đúng tiêu chuẩn, không tận dụng giống lấy trồng 
cả cây yếu và cây có dấu hiệu bị bệnh, tiêu độc 
cho cây giống trước khi trồng. Chọn đất và làm 
đất đúng quy trình, hệ thống thoát nước nhanh 
và kịp thời, vệ sinh đồng ruộng chặt chẽ, không 
để ánh sáng trực tiếp chiếu vào cây.

2.9. Thu hoạch, sơ chế và bảo quản
Cây trồng sau 5 năm có thể thu hoạch được. 

Vào tháng 8 - 9, quả bắt đầu chín, thu từng 
chùm quả về, sau đó tách rời từng quả ra để 
từ 1 - 2 ngày cho quả chín đỏ. Đãi bỏ vỏ, phơi 
khô cho vào bảo quản trong bao kín. Độ ẩm của 
dược liệu đạt 12%, tạp chất không quá 1%.

Nguồn: Ban quản lý Khu công nghiệp  
ứng dụng công nghệ cao Măng Đen

Cắm que cho cây ngũ vị tử leo giàn
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Bệnh nhân Vũ Xuân 
Viễn, 62 tuổi, sống 

tại thị trấn Đăk Hà, huyện 
Đăk Hà, đã được ê kíp phẫu 
thuật Khoa Ngoại chấn 
thương (Ngoại CT) - Bệnh 
viện đa khoa tỉnh Kon Tum 
thực hiện phẫu thuật nội soi 
lồng ngực, kết hợp xương 
sườn, xương đòn, xương 
bả vai thành công. Bệnh 
nhân nhập viện trong tình 
trạng chấn thương ngực, 
gãy xương sườn số 2 đến 
số 7, gãy xương đòn kín, 
gãy xương vai do tai nạn giao 
thông. 

Ông Vũ Xuân Viễn, 62 tuổi, sống tại thị 
trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà cho biết: “Trước 
khi phẫu thuật thì ăn uống các con đút cho 
hết, sau khi phẫu thuật rồi thì tự mình ăn 
được, tự cầm thìa xúc cơm ăn, nhẹ người mà 
khỏe được nhiều. Tính đến bây giờ là dưới 
bàn tay của Bác sỹ thì tôi cũng đã hồi phục 
được 70% rồi”. 

BS Huỳnh Trí Nhân - Khoa Ngoại CT, 
Bệnh viện đa khoa tỉnh đánh giá: “Tình trạng 
đau của bệnh nhân tiến triển khá là tốt, 1 tuần 
sau mổ thì bệnh nhân đã có thể tự sinh hoạt, 
chăm sóc cơ bản cho quá trình nằm viện. Vết 

mổ đã khô. Khoang lồng ngực bị thương, biến 
dạng sau khi mổ mình có nâng lại và kết hợp 
xương sườn, kèm theo lấy máu đông trong 
phổi ra. Nếu như mình không can thiệp nó sẽ 
để lại biến chứng như biến dạng lồng ngực, 
máu đông gây viêm phổi, áp xe phổi và có thể 
tiến triển nặng nề hơn là đe dọa tính mạng”.

Cũng giống như bệnh nhân Vũ Xuân 
Viễn, bệnh nhân A Hram, xã Đăk Blà, thành 
phố Kon Tum bị đa chấn thương do tai nạn 
giao thông vào cuối năm 2020 và được phẫu 
thuật nội soi lồng ngực kèm kết hợp xương 
sườn thành công.

6 tháng sau phẫu thuật, anh A Hram cho 

Thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật kết hợp xương sườn 
tại Khoa Ngoại CT

Phẫu thuật nội soi lồng ngực kết hợp 
xương sườn tại Bệnh viện đa khoa  

tỉnh Kon Tum
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum làm chủ kỹ thuật nội soi lồng ngực 

kết hợp xương sườn cho người bệnh chấn thương có mảng sườn di động. 
Đây là một trong những kỹ thuật cao, mới chỉ được triển khai thường quy 
tại một số Bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh 
viện Chợ Rẫy…

Phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ
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biết: “Mình bị ngã xe từ năm 
trước, sau khi mổ xong về nhà 
thì sức khỏe bình thường, đi 
làm được, ăn uống được, sinh 
hoạt được như trước. Giờ vào 
mổ tiếp, tháo vít, cũng không 
cần ai ở chăm nuôi đâu”

Trước đây đối với các 
trường hợp gãy xương sườn 
thường là điều trị bảo tồn. 
Tuy nhiên người bệnh phải 
điều trị kéo dài, để lại nhiều 
di chứng. Để nâng cao chất 
lượng điều trị, cải thiện chất 
lượng cuộc sống cho người 
bệnh sau khi điều trị gãy 
xương, từ năm 2020 Bệnh 
viện đa khoa tỉnh đã thực hiện 
kết hợp xương sườn bằng nẹp 
vít kết hợp với phẫu thuật nội soi lồng ngực. 
Thực tiễn cho thấy hiệu quả của phương pháp 
là giúp giảm thiểu tối đa được nguy cơ về hô 
hấp, biến dạng lồng ngực, đồng thời  rút ngắn 
thời gian hậu phẫu. Không chỉ giúp giảm tỷ 
lệ tái phát bệnh mà còn mang lại tính hiệu 
quả về thẩm mỹ.

BS CKII Phạm Thanh Việt - Trưởng khoa 
Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh 
cho biết: “Tại Khoa Ngoại chấn thương, chấn 
thương ngực kín vẫn đang là vấn đề phức tạp, 
giải quyết khó khăn, di chứng để lại nhiều. 
Chúng tôi đã tiếp cận sự phát triển y học của 
các bệnh viện tuyến trung ương để từng bước 
triển khai kỹ thuật kết hợp xương sườn điều 
trị các trường hợp gãy xương sườn phức tạp 
và mảng sườn di động. Kết quả ban đầu của 
phương pháp điều trị trên rất tốt. Hy vọng với 
phương pháp này, người bệnh sẽ được điều 
trị hiệu quả mà không phải chuyển tuyến”.

Làm chủ kỹ thuật nội soi lồng ngực kết 
hợp xương sườn

Sau 3 năm triển khai, nội soi lồng ngực 
kết hợp xương sườn đang cho thấy đây là 
phương pháp tối ưu đối với người bệnh gặp 

chấn thương ngực kín tại Bệnh viện đa khoa 
tỉnh. Chấn thương ngực kín rất thường gặp 
trong cấp cứu ngoại khoa có tỷ lệ cao ở các 
bệnh viện tuyến tỉnh. Các nguyên nhân của 
chấn thương ngực kín là tai nạn giao thông, 
tai nạn lao động và tai nạn sinh hoạt, trong đó, 
nguyên nhân do tai nạn giao thông ngày càng 
tăng theo thời gian. Gãy xương sườn là tổn 
thương thường gặp nhất trong chấn thương 
ngực, chiếm tới 10% chấn thương nói chung 
và 33% chấn thương ngực.

Có thể chia làm 2 dạng tổn thương của 
gãy xương sườn như sau:

- Các gãy xương đơn giản như gãy 1 
xương, gãy 1- 2 xương sườn không gây biến 
chứng về phổi. Những trường hợp này chỉ 
cần băng dán cố định xương sườn và điều trị 
nội khoa.

- Các gãy xương từ 3 xương, gãy 2 cung 
trở lên và thể nặng nhất là mảng sườn di 
động. Những trường hợp này đa phần vào 
viện với tình trạng đa chấn thương rất nặng. 
Hơn nữa với các gãy nhiều xương thường có 
tổn thương về phổi như dập phổi, tràn dịch 
màng phổi, tràn khí màng phổi và nặng nhất 
sẽ gây suy hô hấp, tuần hoàn cần phải thở 

Thực hiện phẫu thuật nội soi lồng ngực kết hợp xương sườn 
tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum

Phổ biến kiến thức Khoa học - Công nghệ
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máy. Như vậy, đối với dạng này người bệnh 
cần chỉ định phẫu thuật xử lý cố định xương, 
hay còn gọi là kết hợp xương.

Phương pháp kết hợp xương sườn đã 
được thực hiện tại bệnh viện cách đây hơn 
20 năm. Tuy nhiên vào thời điểm đó với kỹ 
thuật gây mê phẫu thuật lồng ngực (như gây 
mê thông khí một phổi) và phương tiện kết 
hợp xương chưa được phát triển nên hiệu quả 
không khả quan. Vì vậy đã có nhiều nghiên 
cứu áp dụng phương pháp khác để điều trị 
như dùng khung treo kéo liên tục hay thở máy 
áp lực để điều trị những trường hợp gãy nhiều 
xương sườn và mảng sườn di động. Tuy nhiên 
những nhược điểm của các phương pháp đó 
là người bệnh phải nằm kéo dài, không trả 
lại cấu trúc giải phẫu cho lồng ngực và đau 
mãn tính. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển 
của y học và chất lượng cuộc sống của người 
bệnh được xem trọng nên phẫu thuật kết hợp 
xương sườn để điều trị gãy xương và mảng 
sườn di dộng, cùng với nội soi lồng ngực xử 
trí tổn thương đã được triển khai. Đáng mừng 
là kết quả mang lại rất tích cực.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã triển 
khai phẫu thuật lồng ngực từ năm 2013 đến 
nay với nhiều kỹ thuật phức tạp như cắt thùy 

phổi, u phổi, nang kén khí phổi. Vì vậy việc 
áp dụng phẫu thuật nội soi lồng ngực để điều 
trị các biến chứng do gãy xương sườn như 
máu đông màng phổi, tràn màng phổi, khâu 
nhu mô phổi nội soi được thực hiện thường 
quy. Sau khi một số bệnh viện tuyến trung 
ương triển khai kết hợp phẫu thuật nội soi 
lồng ngực và kết hợp xương sườn, Bệnh viện 
đa khoa tỉnh đã mạnh dạn ứng dụng phương 
pháp này nhằm đem lại dịch vụ y tế chất 
lượng cho người dân.

Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện có 03 bác 
sỹ chuyên ngành lồng ngực mạch máu, ê - 
kíp phẫu thuật viên và gây mê chuyên môn 
cao, giàu kinh nghiệm cùng hệ thống phòng 
mổ vô khuẩn hiện đại và hệ thống nội soi thế 
hệ mới. Vì vậy, Bệnh viện tự tin làm chủ kỹ 
thuật nội soi lồng ngực kèm kết hợp xương 
sườn nhằm đem lại chất lượng điều trị bệnh 
tốt nhất. Đồng thời, người bệnh khi điều trị 
bằng phương pháp này tại Bệnh viện sẽ được 
thụ hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm y tế, 
góp phần giảm gánh nặng kinh tế, giải quyết 
các vấn đề khó khăn như di chuyển, chăm 
sóc…khi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Hà My 

Ông Đặng Quang Hải - Phó Chủ tịch 
UBND huyện Đăk Tô cho hay: “Để nâng cao 
chất lượng sản phẩm đặc trưng, sản phẩm 
OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều 
kiện thuận lợi tiêu thụ sản phẩm và thu hút 
đầu tư, hướng đến thị trường xuất khẩu, thời 
gian tới, huyện tập trung chỉ đạo các giải pháp 
như tiếp tục thông tin, tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về nội dung chương trình OCOP. 
Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ cơ sở về 
tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, 
xây dựng hồ sơ tham gia chương trình OCOP, 
phương pháp xây dựng phương án kinh doanh, 

Nâng cao... (Tiếp theo trang 23)

kế hoạch kinh doanh. Đối với các sản phẩm 
tham gia chương trình OCOP, tùy vào mức độ 
hoàn thiện của sản phẩm, huyện có giải pháp 
tư vấn, hỗ trợ cải tiến, nâng cấp sản phẩm phù 
hợp với chương trình OCOP, bộ tiêu chí đánh 
giá, phân hạng sản phẩm OCOP và điều kiện 
của cơ sở sản xuất.

Đồng thời, tiếp tục củng cố nâng cao chất 
lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, liên kết 
chuỗi, phát triển thương hiệu, xúc tiến thương 
mại… hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá nâng 
hạng sao sản phẩm OCOP theo quy định.

Văn Thắng
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