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TS. Vương Hữu Nhi
Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Đắk Lắk

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa 
lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ 
với giới trí thức khoa học công nghệ 

Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói 
chung và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ 
thuật Đắk Lắk nói riêng.

Những năm qua, khoa học và công 
nghệ (KH&CN) không chỉ khẳng định vai 
trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh 
vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
mà còn trở thành động lực then chốt của sự 
nghiệp Đổi mới và phát triển. Những thành 

tựu KH&CN ngày càng được quan tâm, 
nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng 
sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực 
đến phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải 
thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, 
bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của 
văn hóa, con người Việt Nam.

Vào ngày 18/5/1963, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính 
phủ đến dự và chúc mừng Đại hội Đại biểu 
Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật (KH&KT) 
Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân 
của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam). 

NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
18 THÁNG 5 VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHCN

CỦA TỈNH TA TRONG THỜI GIAN QUA

Tọa đàm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Ảnh: ĐVT.
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Trong bài phát biểu của mình, Người đã 
tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về 
phát triển KH&CN ở nước ta, đồng thời giao 
nhiệm vụ vừa khó khăn, nhưng lại vừa vinh 
quang này cho giới trí thức KH&CN Việt 
Nam. Người khẳng định: “Chúng ta đều biết 
rằng trình độ KH&KT của ta hiện nay còn 
thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được 
nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. 
Năng suất lao động còn thấp. Phong tục tập 
quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ của khoa học 
là ra sức cải biến những cái đó…Khoa học 
phải tự sản xuất mà ra và phải trở lại phục 
vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng 
cao năng suất lao động và không ngừng cải 
thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho 
chủ nghĩa xã hội thắng lợi…Các cô, các chú 
phải ra sức đem hiểu biết KH&KT của mình 
truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao động, 
để nhân dân thi đua sản xuất nhiều, nhanh, 
tốt, rẻ…”.

Đối với tỉnh ta, lãnh đạo tỉnh cũng nhận 
thức được vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức là 
hết sức quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì vậy cấp ủy 
đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh rất 
quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển 
đội ngũ trí thức. Tỉnh đã ban hành nhiều văn 
bản để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phát triển 
đội ngũ trí thức, cụ thể:

+ Quyết định số 3433/QĐ-UBND, ngày 
30/12/2011 của UBND tỉnh về việc “Phê 
duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực của tỉnh 
Đắk Lắk giai đoạn 2011- 2020”;

+ Chương trình số 06-CTr/TU, ngày 
31/5/2011 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 
số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính 
trị (khoá X) về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp 
các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước”;

+ Kế hoạch số 22-KH/TU, ngày 
01/02/2012 của Tỉnh ủy về rà soát bổ sung 
quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 
nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xây dựng quy hoạch 
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 
2015 - 2020;

+ Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND, ngày 
24/10/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai 
nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk 
Lắk đến năm 2020;

+ Kế hoạch số 4282/KH-UBND, ngày 
28/6/2013 của UBND tỉnh về thực hiện 
Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/4/2013 
của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 
20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa 
XI) 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;

+ Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND, 
ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh về việc 
thành lập Quỹ phát triển Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Đắk Lắk và tiến tới xây dựng Điều 
lệ tổ chức hoạt động, nhân sự Hội đồng quản 
lý Quỹ;

+ Quyết định số 2650/QĐ-UBND, ngày 
02/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành 
điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát 
triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk…

Các văn bản trên đã cụ thể hóa nhiều lĩnh 
vực liên quan đến đội ngũ trí thức, tạo điều 
kiện pháp lý cho công tác tổ chức quy tụ, tập 
hợp đội ngũ trí thức, tạo môi trường thuận lợi 
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để trí thức phát huy vai trò của mình trong 
nghiên cứu khoa học, trong lao động sáng tạo 
và cống hiến, qua đó thực hiện được nhiều đề 
án, đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
có giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, với nhiều giải 
pháp sáng tạo, giải quyết được những vấn đề 
mới phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, 
có sức cạnh tranh mạnh; góp phần tích cực 
trong việc xây dựng những luận cứ khoa học 
cho việc hoạch định những chủ trương, chính 
sách ở địa phương. 

Tỉnh đã chủ động tạo điều kiện thuận lợi 
cho đội ngũ trí thức phát huy năng lực sáng 
tạo, tham gia hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học. Tỉnh đã bố trí chi từ nguồn 
ngân sách địa phương hàng chục tỉ đồng đầu 
tư nghiên cứu khoa học, đạt xấp xỉ 0,5% tổng 
chi ngân sách địa phương. Thời gian qua, 
công tác quản lý nghiên cứu khoa học đã tập 
trung rà soát, sắp xếp nhằm bố trí hợp lý các 
đề tài nghiên cứu theo 07 chương trình khoa 
học và công nghệ đặt ra. Công tác triển khai 
ứng dụng các thành tựu khoa học và công 
nghệ được đặc biệt quan tâm, số đề tài ứng 
dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất và 
đời sống đạt khoảng 65% - 70%, tập trung 
chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. 

- Các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã có nhiều 
giải pháp sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí 
thức, tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng, 
trí tuệ trên từng vị trí công tác. Việc sắp xếp 
các chức danh công tác gắn với chức danh 
nghề nghiệp là giải pháp sử dụng, phát huy 
tốt vai trò của đội ngũ trí thức, đồng thời tạo 
điều kiện giao lưu, học hỏi về chuyên ngành 
công tác và tham gia các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn 
cho đội ngũ trí thức.  

- Công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, 
quyền tác giả đối với các sản phẩm cũng 
được tăng cường một bước, tạo động lực 
cho đội ngũ trí thức yên tâm hoạt động, cống 
hiến, sáng tạo các sản phẩm có giá trị phục 
vụ đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến 
hành rà soát, đánh giá, đồng thời có kế hoạch 
bố trí sử dụng đội ngũ trí thức một cách hợp 
lý; có chính sách thu hút trí thức trẻ được đào 
tạo chính quy thực sự có năng lực, đạo đức 
tốt về công tác tại tỉnh và khuyến khích đội 
ngũ trí thức tăng cường về cơ sở, vùng sâu, 
vùng xa. Trong công tác tuyển dụng có chính 
sách ưu tiên đối với sinh viên khá, giỏi ở các 
trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp trong cả nước.

- Tỉnh đã ban hành chính sách thu hút nhân 
tài, đặc biệt là những cán bộ có trình độ Thạc 
sĩ , Tiến sĩ về các chuyên ngành phù hợp với 
nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
có kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức tốt. 
Trong quản lý, bố trí công tác cho trí thức, 
các cấp uỷ, chính quyền có nhiều phương 
thức quản lý phù hợp, tạo môi trường thuận 
lợi để trí thức phát huy năng lực. Hàng năm, 
tỉnh đều tổ chức các cuộc gặp mặt đầu xuân 
đối với nhân sĩ, trí thức, nhất là đội ngũ trí 
thức là người dân tộc thiểu số để lắng nghe, 
giải quyết những đề xuất, kiến nghị. Cùng 
với việc xây dựng và phát triển đội ngũ trí 
thức là việc đầu tư nâng cao chất lượng cơ 
sở vật chất kỹ thuật, phục vụ công tác nghiên 
cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học và công 
nghệ trên địa bàn.
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- Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh có những 
cơ chế, chính sách để không ngừng nâng cao 
chất lượng, tạo động lực phát triển khoa học 
- công nghệ, thúc đẩy sự sáng tạo, cống hiến 
của đội ngũ trí thức, phát huy vai trò trên mọi 
lĩnh vực đời sống xã hội. Quan tâm đầu tư 
cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học 
- công nghệ, văn hoá - nghệ thuật, chú trọng 
đến vị trí, vai trò của trí thức, tạo điều kiện 
thuận lợi để đội ngũ trí thức không ngừng 
phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 03 trường 
đại học, 05 trường cao đẳng và nhiều trường 
trung cấp nghề. Việc mở rộng quy mô và 
nâng cao chất lượng đào tạo của các trường 
đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa 
bàn tỉnh cũng như sự đa dạng về hình thức 
đào tạo đã bổ sung đáng kể đội ngũ trí thức 
cho địa phương hàng năm. Phần lớn các trí 
thức sau khi đào tạo được bố trí công việc 
phù hợp, phát huy được năng lực chuyên 
môn; một số trí thức nghỉ hưu vẫn tiếp tục 
lao động nghiên cứu khoa học, có nhiều công 
trình khoa học được ứng dụng mang lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội.

Cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, 
đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm 
đến công tác xây dựng đội ngũ trí thức, coi 
đây là khâu đột phá trong việc phát triển mọi 
mặt kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 
31/5/2011, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban 
hành Chương trình số 06-CTr/TU thực hiện 
Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của 
Bộ Chính trị (khoá X) về “tiếp tục đổi mới, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt 
Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

Ngày 23/12/2020 Tỉnh ủy đã ban hành kế 
hoach số 07/KH-TU triển khai thực hiện Kết 
luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban 
Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/
TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị.

Ngày 13/10/2021 Tỉnh ủy Ban hành nghị 
quyết số 07-NQ/TU, về phát triển khoa học 
và công nghệ giai đoạn 2021-2025 tầm nhì 
đến năm 2030.

Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh luôn quan 
tâm phát triển KH&CN tỉnh nhà; chỉ đạo Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các sở 
ban ngành phải thường xuyên làm tốt việc tập 
hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức của tỉnh. Đồng 
thời, tạo điều kiện và cơ chế để đội ngũ trí 
thức thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện 
xã hội, tham gia tích cực vào quá trình hoạch 
định chính sách của cấp ủy Đảng và chính 
quyền, đặc biệt là các đề án, dự án, công trình 
quan trọng, có liên quan tới lĩnh vực xã hội và 
môi trường như các công trình thủy điện, thủy 
lợi, du lịch, giao thông, xây dựng, khai thác tài 
nguyên, quy hoạch dân cư...

Những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện thuận 
lợi để đội ngũ trí thức được phát huy năng 
lực, cống hiến tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp 
phát triển chung của tỉnh. 

Hoạt động đối thoại giữa trí thức và người 
đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đã cởi mở, dân 
chủ hơn. Đối với các vấn đề quan trọng, lãnh 
đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, 
công chức là trí thức được bàn bạc, thống nhất, 
nhất là trong các lĩnh vực tham mưu, hoạch 
định chiến lược phát triển, các văn bản chỉ đạo 
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về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an 
ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Điều đó đã 
thể hiện sự coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ 
trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương. Đặc biệt là Nghị quyết 
đại hội XVII của tỉnh đảng bộ được trí thức 
tham gia rất dân chủ và sâu sắc...

Trong những năm qua, cùng với sự phát 
triển về mọi mặt của tỉnh, đội ngũ trí thức 
tăng nhanh về số lượng, có những đóng góp 
quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung 
của tỉnh. 

Tính đến cuối năm 2021, tổng số cán 
bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh là hơn 
46.300 người, trong đó: khối hành chính sự 
nghiệp của tỉnh gần 45.000 người; khối cơ 
quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể trong toàn tỉnh gần 1.500 người, về trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng, đại học 
gần 32.000 người, chiếm hơn 68%, trình độ 
trên đại học gần  có 1.500 người, chiếm hơn 
3%; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở 
lên có 5.624 người, chiếm tỷ lệ 12,15%.

Đội ngũ trí thức tham gia công tác quản 
lý, lãnh đạo ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh 
đã luôn phát huy tốt vai trò và khả năng của 
mình, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh 
đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng 
vào sự đổi mới hoạt động của hệ thống chính 
trị. Trong sản xuất và đời sống, đội ngũ trí 
thức đã luôn phát huy vai trò quan trọng, 
nhanh chóng tiếp cận, làm chủ và ứng dụng 
có kết quả nhiều thành tựu khoa học vào sản 
xuất và đời sống.

Đội ngũ trí thức chuyển dịch về địa bàn 
nông thôn, tạo được mạng lưới ở cơ sở và 

tham gia nhiều hơn về nhiệm vụ trực tiếp đào 
tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, sản xuất, 
chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đến 
vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số, góp phần nâng cao dân trí và cải thiện đời 
sống của Nhân dân. 

- Đội ngũ trí thức tham gia quá trình củng 
cố, tăng cường khối đoàn kết dân tộc ở địa 
phương

Là tỉnh có 49 dân tộc anh em cùng chung 
sống, đội ngũ trí thức là nhân tố hết sức quan 
trọng trong quá trình củng cố, tăng cường 
khối đoàn kết dân tộc ở địa phương.

Đội ngũ trí thức của tỉnh đã tích cực tuyên 
truyền, phổ biến, vận động người dân thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đối 
với những vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 
thiểu số; đồng thời, giải quyết những vấn đề 
phát sinh trong quá trình xây dựng, thực hiện 
chính sách đại đoàn kết dân tộc cũng như 
việc phổ biến, áp dụng các sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật vào trong lao động, sản xuất để cải 
thiện đời sống Nhân dân cũng như vận động 
người dân chung tay, góp sức xây dựng nông 
thôn và đời sống văn hoá mới.

Đội ngũ trí thức giữ các chức vụ quan 
trọng trong các cơ quan đảng, chính quyền, 
đoàn thể, phát huy tốt vai trò, khả năng lãnh 
đạo, quản lý và điều hành. Số cán bộ có trình 
độ đại học và sau đại học ngày càng tăng. 
Một số trí thức được bố trí làm công tác lãnh 
đạo, quản lý đã phát huy tốt năng lực, góp 
phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị, nâng cao năng 
lực lãnh đạo và quản lý của cấp ủy, chính 
quyền các cấp. Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính 
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năng động, sáng tạo, thích ứng với kinh tế thị 
trường và hội nhập quốc tế; một số trí thức 
người Đắk Lắk định cư ngoài tỉnh và nước 
ngoài về tham gia một số chương trình đóng 
góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Đội ngũ trí thức đã phát huy tốt vai trò 
trong việc đề xuất chủ trương, chính sách 
nhằm khai thác có hiệu quả các lợi thế của 
vùng, tham gia vào công tác đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực cũng như nhanh chóng 
tiếp cận, làm chủ và ứng dụng có hiệu quả 
nhiều thành tựu khoa học, nhất là để phục vụ 
hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh bước đầu đã thể hiện được vai trò giám 
sát, phản biện xã hội đối với một số dự án, 
chiến lược phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

Đội ngũ trí thức ở các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh ngày càng phát triển về cả số 
lượng và chất lượng. Là lực lượng trực tiếp 
tiếp nhận, làm chủ và sử dụng có hiệu quả 
các thiết bị, từng bước nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, mẫu mã và chất lượng 
sản phẩm, góp phần khẳng định thương hiệu 
và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị 
trường trong nước và thế giới, nhất là trên 
lĩnh vực sản xuất, chế biến cà phê, nông, lâm 
sản là các mặt hàng thế mạnh của tỉnh. 

Trong những năm qua tỉnh ta “Xây dựng 
đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã được 
các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai 
trong toàn Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể, các tổ chức hội, cán bộ, đảng 
viên trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về công 
tác xây dựng đội ngũ trí thức. Những nội 

dung của Nghị quyết đã từng bước được cụ 
thể hóa thành các cơ chế, chính sách kịp thời 
nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ 
trí thức được cống hiến, phát triển; đồng thời 
thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ 
trí thức hiệu quả. Công tác xây dựng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức được đổi mới 
toàn diện trên các mặt như: Tuyển dụng, đào 
tạo, bồi dưỡng, phân cấp quản lý, quy hoạch 
và bổ nhiệm cán bộ, thực hiện dân chủ, công 
khai, đúng quy định.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội 
ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh được nâng 
lên (trình độ đại học trở lên chiếm trên 65%). 
Viên chức sự nghiệp cơ bản đạt chuẩn đào 
tạo theo chức danh (riêng sự nghiệp giáo dục, 
tỷ lệ giáo viên được đào tạo trên chuẩn khá 
cao). Từ đó, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ 
trí thức ngày một được nâng cao; tích cực học 
tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức 
cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, chuyên 
môn nghiệp vụ, qua đó góp phần quan trọng 
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh…

Lời căn dặn ngắn gọn, súc tích của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trải qua 59 năm nhưng vẫn 
còn nguyên giá trị, thể hiện tầm nhìn chiến 
lược sâu rộng, tư tưởng lớn của Người đối 
với định hướng phát triển lâu dài của nền 
KH&CN nước nhà.

Những thành tựu KH&CN của tỉnh nhà 
ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng 
dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong 
thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện chất lượng 
cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát 
huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con 
người Đắk Lắk./.
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Nhằm đẩy 
mạnh việc 
học tập và 

làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, tạo 
chuyển biến mạnh 
mẽ và sâu rộng hơn 
nữa về ý thức tu 
dưỡng, rèn luyện, 
nâng cao đạo đức 
cách mạng, đấu 
tranh chống chủ 
nghĩa cá nhân, cơ 
hội thực dụng, đẩy 
lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, 
quan liêu, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 
18/5/2021 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 
số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 
05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đó, ngày 
04/10/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban 
hành Kế hoạch số 43-KH/TU về việc thực 
hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp nối các chuyên đề trước, cụ thể hóa 
chuyên đề năm 2022 phù hợp với tình hình, 
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng, kết hợp thực hiện các cuộc 
vận động, phong trào thi đua yêu nước với 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, 
địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Xuân Thao 
Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk

Giao ban Liên hiệp hội các tỉnh Tây Nguyên năm 2022. Ảnh: ĐVT.
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khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực 
hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh 
qua loa, hình thức. Xác định rõ trách nhiệm 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên 
của tổ chức đảng, cấp ủy đảng mà trực tiếp 
là Ban Thường vụ và đồng chí bí thư cấp ủy, 
đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả 
hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên 
và nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Chi bộ và lãnh 
đạo cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ Thuật tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt các nghị 
quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức 
của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức 
và người lao động. Trong đơn vị, Chi bộ đã 
tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/
TW cho đảng viên và quần chúng, nhằm giúp 
cho đảng viên và quần chúng hiểu sâu sắc về 
những nội dung, việc làm của Bác để học tập 
và noi theo.

Đầu năm 2022, Liên hiệp hội đã tổ chức 
hội nghị toàn thể cán bộ công nhân viên chức 
và người lao động, đồng thời hướng dẫn nội 
dung cam kết thi đua rèn luyện phấn đấu theo 
chương trình chuyên đề học tập trong năm 
2022 về nâng cao đạo đức cách mạng, đấu 
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực 
dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham 
nhũng, tiêu cực; góp phần thực hiện thắng lợi 
nghị quyết của Đảng.

Tất cả các đảng viên và quần chúng trong 
đơn vị đều đăng ký những nội dung cụ thể và 
đưa phương hướng phấn đấu, được tập thể 
đóng góp bổ sung. Căn cứ vào nội dung đăng 
ký chi bộ phân công đảng viên giám sát việc 
thực hiện, có uốn nắn giúp đỡ tạo điều kiện 
để đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt 

việc học tập. 

Chi bộ và cơ quan đã quán triệt các Nghị 
quyết của Đảng, cụ thể hóa theo kế hoạch 
từng tháng của chi bộ, thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền làm cho cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động hiểu rõ về chủ trương 
đường lối của Đảng, các quy định pháp luật 
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm 
của từng cá nhân tham gia thực hiện và giám 
sát những công việc đã và đang được triển 
khai; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch 
các hoạt động của cơ quan đơn vị như: các 
quy định về chế độ chính sách đối với công 
chức, viên chức và người lao động; công tác 
quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; công tác quản 
lý tài chính và sử dụng tài sản công; việc 
chuyển giao các chương trình ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào trong cuộc sống cộng đồng 
dân cư. v.v... để cán bộ công chức, viên chức 
và người lao động biết theo dõi và thực hiện.

Trong công tác cải cách hành chính, Liên 
hiệp hội đã thực hiện ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý và điều hành văn bản 
(phần mềm IDESK), nhằm rút ngắn thời gian 
chuyển, nhận văn bản, giảm thiểu chi phí 
trong phát hành văn bản giấy..... khâu hành 
chính đã được đơn giản hóa; góp phần hiện 
đại hóa nền hành chính công, từng bước nâng 
cao trình độ ứng dụng CNTT của đội ngũ cán 
bộ công chức, viên chức và người lao động,  
đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác chỉ đạo, 
điều hành của lãnh đạo Liên hiệp hội, tạo môi 
trường làm việc thân thiện và nâng cao hiệu 
quả quá trình cải cách thủ tục hành chính. Bên 
cạnh đó, không ngừng nâng cao hiệu quả, tiện 
ích công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
khoa học công nghệ, trang Thông tin điện tử 
của Liên hiệp hội được xem là “kênh” phổ 
biến thông tin rất hữu hiệu, được đông đảo 
nhân dân hưởng ứng truy cập nghiên cứu, 
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ứng dụng và đánh giá cao.

Liên hiệp hội được UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ là cơ quan thường trực, chủ trì phối 
hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (02 năm một lần) 
và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu 
niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk (01 năm một 
lần). Trong những năm qua, với hàng trăm 
giải pháp kỹ thuật đăng ký tham dự, nhiều 
nhà sáng tạo được tôn vinh, nhận giải thưởng 
cấp tỉnh và cấp quốc gia, nhiều tập thể, cá 
nhân được UBND tỉnh, Ban Tổ chức tặng 
Bằng khen, Giấy khen. Trong đó, có công 
trình khoa học, giải pháp kỹ thuật đoạt giải 
cao nhất, được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế 
giới tặng Giải thưởng WIPO. Đây là những 
công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật đã, 
đang và sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi 
trong học tập, lao động sản xuất và đời sống, 
đem lại hiệu quả to lớn cho các đơn vị, doanh 
nghiệp, địa phương cả về kinh tế, xã hội và 
môi trường...góp phần đẩy nhanh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật 
tỉnh là cơ quan thường trực giúp cho Chủ tịch 
UBND tỉnh trong công tác tư vấn, phản biện 
và giám định xã hội đối với các công trình dự 
án trọng điểm của tỉnh theo Quyết định số 28/
QĐ-UB ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh (Quy 
định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám 
định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ Thuật tỉnh Đắk Lắk), đối với các công 
trình trên địa bàn cần phải thông qua công tác 
tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đây là 
cơ sở để các nhà khoa học tham gia đánh giá 
một cách độc lập, trung thực, hiệu quả, khách 
quan phù hợp với việc phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương, đây cũng là lĩnh vực thường 
xảy ra tham nhũng và gây lãng phí về ngân 
sách nhà nước, cần phải được quan tâm theo 

dõi. Tuy nhiên trong những năm gần đây một 
số công trình dự án ở một số đơn vị không 
chuyển hồ sơ dự án để Liên hiệp hội các hội 
Khoa học và Kỹ thuật của tỉnh tổ chức tư vấn, 
phản biện để lấy ý kiến của các nhà khoa học, 
mặc dù Liên hiệp hội đã thường xuyên đôn 
đốc các đơn vị đăng ký thông qua công tác tư 
vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các 
huyện thành phố thị xã tuy nhiên kết quả chưa 
cao. Thông qua công tác tư vấn, phản biện và 
giám định xã hội có thể tiết kiệm được nhiều 
ngân sách cho tỉnh.

Để phát huy tinh thần học tập và làm theo 
tư tưởng đạo đức của Bác vào công việc hằng 
ngày, cần rút ra bài học như sau:

- Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị 
phải có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên 
truyền để mỗi cán bộ đảng viên đều tích cực 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, nói đi đôi với làm; nói và 
làm theo nghị quyết.

- Tham dự đầy đủ các buổi học tập nghị 
quyết chuyên đề do Tỉnh ủy, Đảng ủy khối 
các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức để nâng 
cao nhận thức chính trị.

- Phải đăng ký chương trình hành động 
cho tập thể và cá nhân tinh thần trách nhiệm 
và nêu gương.

- Chi bộ phải xây dựng chương trình hành 
động cho từng tháng, quý, năm.

- Đảng viên phải nghiêm túc tham gia 
đóng góp xây dựng chi bộ, cơ quan, hiểu 
được mục đích ý nghĩa phê và tự phê và tích 
cực thực hiện.

- Luôn phát hiện những tấm gương và việc 
làm tiêu biểu của mỗi cá nhân để nhân rộng 
điển hình thông qua các kỳ họp../.
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1. Đặt vấn đề

Để có một ly cà phê ngon, sạch và đạt tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, trước tiên 
hạt cà phê được sản xuất sạch, vùng nguyên 
liệu sạch. Từ trước tới nay người nông dân 
luôn có thói quen bón phân hóa học đã tàn 
phá thổ nhưỡng tại nhiều vùng chuyên canh 
cây cà phê. Nhận thấy điều đó Công ty 
TNHH SX & TM Vương Thành Công liên 
kết với công ty TNHH Nông nghiệp xanh 
Việt Nam chi nhánh Tây Nguyên đã đi tìm 
các chủ vườn cà phê có thổ nhưỡng tốt, có 
địa thế theo tiêu chuẩn để làm cà phê sạch 
theo quy trình hữu cơ.

Với mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng, công 
ty TNHH SX & TM Vương Thành Công 
Đắk Lắk phổ biến phương thức chăm sóc, 
kỹ thuật, quy trình sản xuất “Cà phê hữu cơ 
sản phẩm đạt Ocop”một cách rộng rãi cho 
mọi người và mọi thành phầm kinh tế trên 
cả nước.

2. Quy trình sản xuất và chế biến sản 
phẩm cà phê hữu cơ Vương thành Công

2.1. Yêu cầu điều kiện

Ở Việt Nam nói chung, Tây Nguyên nói 

riêng có rất nhiều vùng trồng được cây cà 
phê, nhưng để làm được cà phê hữu cơ thì 
đòi hỏi yêu cầu rất nghiêm ngặt và khắt khe 
qua các khâu. Cụ thể cần đáp ứng các điều 
kiện sau:

- Đất Trồng: Nơi trồng cà phê phải có hệ 
thống thoát nước tốt, tơi xốp, độ PH: 5,0 – 
6,5. Có tầng canh tác từ 0,8 - 1m, giàu dinh 
dưỡng, hàm lượng hữu cơ trung bình đến 
cao. Ngoài ra, cần phải cải tạo lại đất đã trồng 
cà phê lâu năm bằng cách cày đất kỹ càng, 
phơi đất rồi canh tác vài vụ hoa màu trước 
khi trồng lại cà phê.

- Xung quanh vườn trồng: Phải múc 
rãnh xung quanh, trồng cây chắn gió 3 tầng 
bao gồm tầng cao, tầng trung và tầng thấp. 
Bắt buộc phải có vùng đệm và cách 3m mới 
được trồng cà phê, không trồng cà phê sát 
cây chăn gió.

- Chăm sóc: Cây cà phê hoàn toàn phải 
sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh 
học, chế phẩm sinh học.

- Khí hậu: Thời tiết Tây Nguyên khá dễ 
chịu, ban ngày trời nắng nhưng đêm thời 
tiết lại se se lạnh. Sự chênh lệch thời tiết lớn 

CÀ PHÊ HỮU CƠ VƯƠNG THÀNH CÔNG
SẢN PHẨM OCOP TẠI ĐẮK LẮK - QUY TRÌNH 

SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM
ThS. Nguyễn Đình Hiền - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Đắk Lắk 
KS. Lê Văn Vương - Giám đốc công ty TNHH SX & TM Vương Thành Công 
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là một trong những yếu tố chính giúp chất 
lượng cà phê tại khu vực này ngon hơn.

- Độ cao so với mực nước biển khoảng 
500m - 1.500m: Đây là độ cao lý tưởng để 
có được hạt cà phê chất lượng tốt nhất và khu 
vực Tây Nguyên đáp ứng được tiêu chuẩn 
này. Khí hậu lạnh, sương mù bao phủ tạo 
điều kiện để cây cà phê phát triển.

- Lượng nước: Với mỗi loại giống cà phê 
thì sẽ có yêu cầu về điều kiện khí hậu khác 
nhau, ví dụ như:

+ Giống cà phê Vối (Robusta), cà phê 
Mít (liberia) ưa chuộng với khí hậu nhiệt đới 
nóng ẩm, nhiệt độ 24 – 26 độ C, lượng mưa 
trung bình 2000mm/năm trở lên.

+ Giống cà phê Chè (Arabica) ưa chuộng 
với khí hậu lạnh vùng cao, cận nhiệt đới, 
nhiệt độ 20 – 22 độ C, lượng mưa trung bình 
1700 – 2000mm/năm.

- Cũng tương tự như điều kiện khí hậu, 
mỗi loại cà phê lại có một khoảng cách trồng 
cà phê con khác nhau:

+ Đối với giống cà phê vối: khoảng cách 
phù hợp là 3 x 3m (1.118 cây/ha) nếu đất tốt 
và bằng phẳng, khoảng cách 3 x 2,5m (1.330 
cây/ha) với đất trung bình và dốc.

+ Đối với giống cà phê mít: khoảng cách 5 
x 5m hoặc 7 x 7m (700 cây/ha).

+ Đối với giống cà phê chè: khoảng cách 
2 x 1m ( 4000 – 5000 cây/ha)

2.2. Kỹ thuật trồng và chăm sóc:

2.2.1. Thời vụ trồng vào tháng 3-4 dương 
lịch

2.2.2. Chọn cây giống phải chọn những 
cây khỏe mạnh, lá xanh,dày.

- Chuẩn bị hố trồng và cách trồng Các 
hộ trồng cà phê nên đào hố trồng trước, rồi 
trộn 10 -20kg phân chuồng đã hoai mục, 1 
kg phân hữu cơ vi sinh, sau đó lấp đầy hố có 
kích thước 60 x 60 x 60cm đã chuẩn bị trước 
đó 1 tháng.

- Thiết kế vườn: Nên trồng thêm những 
cây che gió ở xung quanh vườn hay xen kẽ 
với các hàng cà phê trong giai đoạn cây còn 
đang phát triển và lúc trổ hoa.

- Cà phê là cây thích ánh sáng tán xạ nên 
trồng xen canh với cây bơ, hoặc trụ tiêu sẽ 
hạn chế ánh sáng trực tiếp cho cây.

- Tưới và tiêu nước: Sau trồng phải chú ý 
tủ gốc giữ ẩm. Khi cây thiếu nước, cần tưới 
nước vào mùa khô tưới 3-4 đợt. Mỗi đợt cách 
nhau 20-25 ngày. Lượng nước tưới tuỳ thuộc 
vào tuổi cây. Năm trồng mới và 2 năm tiếp 
theo tưới 200-300m3/ha/1lần tưới.

Các năm kinh doanh cần 400-500m3/
ha/1lần tưới: Riêng đợt tưới cho cây cà phê 
kinh doanh vào thời điểm mầm hoa đã phát 
triển đầy đủ cần tưới 600m3/ ha/đợt đầu.

 2.2.3. Cắt tỉa cành:cắt bỏ những cành 
tăm, cành vòi voi, cành sà gần mặt đất, cành 
yếu ớt có sâu bệnh. Sau vụ thu hoạch cắt bỏ 
những cành cấp I yếu ớt không đủ sức phát 
sinh cành thứ cấp, sinh trưởng kém. Với cành 
cấp 1 có đoạn gốc tốt, đoạn non yếu ớt, rụng 
hết là, có biểu hiện khô cành thì củng cắt bỏ. 
Tỉa bớt cành thứ cấp nếu quá dày. Thông 
thường trên 1 cành cấp I chỉ để lại tối đa 4-5 
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cành thứ cấp trên cùng một đốt.

Lưu ý: Sử dụng phân bón hữu cơ sinh 
học VINAXANH  giúp môi trường đất ngày 
một tốt hơn, tạo cây khỏe, tăng sức đề kháng 
đối với sâu bệnh, giảm được thuốc bảo vệ 
thực vật, bảo vệ được thiên địch, bảo vệ môi 
trường. VINAXANH giúp tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. 
Sản phẩm vì lợi ích nhà nông, vì sức khỏe 
cộng đồng.

2.3. Thu Hoạch và chế biến

- Cà phê bắt đầu hái bói từ tháng 10 hàng 
năm và bắt đầu thu hoạch chính vào tháng 11 
và tháng 12 hàng năm. Thu hoạch 98% trái 

chín nên đòi hỏi người nông dân một mùa thu 
hoạch phải thu hoạch 3 - 4 lần trong 1 mùa và 
hái tỷ lệ chín đúng với yêu cầu.

- Bảo quản sau thu hoạch:

+ Cà phê sau khi thu hoạch về sẽ trải qua 
quá trình vớt nổi để loại bỏ tạp chất, trái cà 
phê bị hư để cà phê đạt chất lượng tốt nhất.

+ Cà phê sau khi được vớt nổi, rửa sạch và 
làm ráo nước thì được lên men nguyên trái 
bằng phương pháp lên men tự nhiên trong 
vòng 36 giờ. Sau đó được phơi trên dàn với 
thời gian là 15 ngày nắng.

+ Cà phê được bảo quản bằng cách đóng 
bao, may kín, vận chuyển đến nhà kho của 

Sản phẩm Ocop 4 sao theo quy trình hữu cơ
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công ty và xếp vào trong kho đạt đủ tiêu 
chuẩn để lưu trữ và bảo quản. Công ty sử 
dụng đến đâu thì mang đi xát lấy nhân, sàng 
lọc phân loại kích thước, loại bỏ hạt lỗi, hạt 
đen, tạp, đá….

* Ưu điểm

- Sử dụng phân bón hữu cơ làm cho cây cà 
phê ít sâu bệnh hơn, cây cà phê sinh trưởng 
và phát triển tốt, cho năng xuất cao hơn. Chủ 
vườn nhận thấy vườn cà phê của mình còn 
xanh tốt hơn, cây khoẻ hơn, bền hơn sơ với 
trước đây dùng phân vô cơ.

- Giúp bà con liên kết thu nhập cao hơn 
40-70% so với thông thường, có nhà tăng 5-7 
lần nhờ làm thêm trà cascara và trà hoa cà 
phê hữu cơ.

- Cà phê hữu cơ tốt cho sức khỏe, nếu 
phát triển thành công sẽ đưa lại lợi nhuận rất 
cao. Mấu chốt của cà phê hữu cơ là không 
tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, không tồn dư 
những kim loại nặng. Nếu làm theo quy 
trình sẽ tạo ra cà phê có hương thơm hơn so 
với cà phê thông thường, vị đằm hơn, thanh 
hơn và ngọt hơn.

- Đặc biệt, từ cà phê hữu cơ nhân, Công 
ty TNHH SX & TM Vương Thành Công đã 
sáng tạo ra nhiều sản phẩm được thị trường 
ưa chuộng. Sản phẩm đầu tiên được công ty 
sáng tạo thành công là cà phê Mộc đặc biệt 
Vương Thành Công, đây là loại cà phê dùng 
để pha máy hoặc pha phin.

- Chưa dừng lại, với những kiến thức 
về đông y và sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi 
người, anh Lê Văn Vương - Giám đốc công 

ty TNHH SX & TM Vương Thành Công đã 
dành nhiều thời gian để sáng tạo ra rượu cà 
phê,trà từ vỏ cà phê, vang cà phê và cũng đã 
nghiên cứu ra sản phẩm trà từ hoa cà phê, sản 
phẩm có tên gọi là tinh hoa cà phê….

- Người dân khi tham gia chuỗi liên kết 
được công ty TNHH SX & TM Vương Thành 
Công được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí về toàn 
bộ khoa học kỹ thuật xuyên suốt quy trình.
Sau khi trồng cà phê hữu cơ chất lượng đất 
được cả thiện, chi phí đầu tư phân bón, công 
chăm sóc ít hơn các năm và đặc biệt người 
dân được hướng đến sản xuất sạch bền vững.

- Người dân trồng cà phê hữu cơ năm 
đầu tiên được công ty cam kết thu mua với 
giá cộng thêm 10.000 đồng/kg so với giá thị 
trường, năm thứ 2 công ty thu mua với giá 
cộng 15.000 VND/kg so với giá thị trường, 
năm thứ 3 trở lên cộng 20.000VND/kg so với 
giá thị trường.

2.4. Kết luận:

Với khát vọng nâng tầm cà phê Việt, Công 
ty TNHH SX & TM Vương Thành Công 
mong muốn chia sẻ mô hình để bà con nông 
dân học hỏi, tham khảo. 

Tấc đất, tấc vàng không để đất chai thoái 
hóa, mất đi độ màu mỡ bền vững, canh tác 
lâu dài mai sau. Đam mê nhiệt huyết cộng 
với tinh thần học hỏi hiểu biết, trải nghiệm 
gắn liền với khoa học. Để lợi nhuận hôm nay 
không mất đi tiềm lực lâu dài. Đưa khát vọng 
tuổi trẻ gắn liền với thực tiễn tại quê hương 
Đắk Lắk, tạo ra hướng đi vì một quê hương 
mạnh giàu, Việt Nam phồn thịnh!
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1. Đặt vấn đề

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có gần 
300 doanh nghiệp và hàng trăm cơ xưởng hoạt 
động trong ngành cơ khí, chế tạo, thu hút gần 
chục nghìn lao động có tay nghề cao đến lao 
động giản đơn, với doanh thu sản xuất kinh 
doanh mỗi năm đạt hàng chục tỷ đồng.       

Các sản phẩm ngành cơ khí Đắk Lắk chủ 
yếu phục vụ cho các ngành sản xuất nông 
lâm nghiệp, các công trình công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, xây dựng dân dụng, sửa 
chữa, bảo dưỡng và các trang thiết bị cơ khí, 
động lực trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và 
Tây Nguyên nói chung.

Trước đây, phần lớn các máy móc, thiết 
bị sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn đều 
do các doanh nghiệp, nông hộ sản xuất kinh 
doanh cà phê phải nhập từ nước ngoài hoặc 
nhập từ các địa phương khác. Vài năm trở lại 
đây, ngành cơ khí Đắk Lắk đã nghiên cứu, 
chế tạo thành công nhiều loại máy móc, thiết 
bị phục vụ sản xuất nông lầm nghiệp trên địa 
bàn và cung ứng cho các địa phương khác 
trong cả nước.

Một trong những nội dụng của quá trình 
cơ giới hóa và tự động hóa đối với mỗi doanh 
nghiệp đó là việc trang bị các loại máy móc, 
thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất có hàm 
lượng khoa học cao. Nếu như ở những năm 
80 của thế kỷ trước các loại máy móc thiết 
bị dùng để sản xuất được điều khiển bằng 

bàn tay của công nhân trực tiếp thì đến nay 
các loại máy móc đã được trang bị các thiết 
bị điều khiển điện tử. Việc xây dựng hoặc 
ứng dụng các phần mềm vào trong quá trình 
sản xuất giúp quy trình làm việc, sản xuất, 
bán hàng, tuyển dụng,… trở nên đơn giản 
và chính xác hơn. Các phần mềm và chuyển 
đổi số cũng giúp quy trình sản xuất được tự 
động hóa, tiết kiệm nhân lực, sức lao động 
và thời gian. Các loại máy móc thiết bị dùng 
làm máy cái để chế tạo, sản xuất ra các loại 
sản phẩm là máy móc thiết bị phục vụ sản 
xuất những năm gần đây thường được tích 
hợp công nghệ mới. Tùy theo chức năng và 
phạm vi hoạt động của từng cơ cấu, hệ thống 
máy đều có những phần mềm điều hành riêng 
biệt. Các loại phần mềm đó được tích hợp và 
được nạp vào hệ thống điều khiển. Tùy theo 
trình độ và khả năng đầu tư của doanh nghiệp 
mà sử dụng các loại máy móc thiết bị có các 
hệ điều khiển tự động hay bán tự động. 

Ở Đắk Lắk, trong những năm gần đây một 
số doanh nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất vật 
liệu xây dựng… đã đầu tư và sử dụng các loại 
máy móc thiết bị được trang bị hệ điều hành 
CNC (Computer Number Controller) hoặc 
PLC (Programable logic Controller) để điều 
khiển các loại máy móc, thiết bị trong quá 
trình sản xuất. 

Các loại máy được điều hành CNC thông 
qua máy vi tính thường là các loại máy tiện, 
máy phay, máy cắt, máy hàn…(lĩnh vực cơ 

CƠ KHÍ TỈNH ĐẮK LẮK
TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

GVCC.TS. Nguyễn Tiến Đạt
Phó Chủ tịch Hội cơ khí  tỉnh Đắk Lắk
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khí, điện, điện tử). Các loại máy được điều 
hành PLC thông qua các bảng điều khiển 
thường là các loại máy có sự thay đổi về 
các thông số sản xuất như các loại máy tiện, 
máy cắt, máy phay…( lĩnh vực cơ khí), các 
loại máy ép gạch, các loại máy trong các dây 
chuyền công nghệ khác.  

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử 
dụng robot vào trong sản xuất của các doanh 
nghiệp ở Đắk Lắk gần như chưa có.  

2. Một số máy móc thiết bị do các doanh 
nghiệp cơ khí Đắk Lắk chế tạo

Trong thời gian gần đây một số doanh 
nghiệp cơ khí như: Viết Hiền, Đăng Phong, 
Xuân Hòa, Đắc Hải, Cơ khí Ngọc, Văn Thể, 
Văn Huy… nằm trên địa bàn thành phố Buôn 

Ma Thuột đã sản xuất ra một số sản phẩm cơ 
khí nổi trội, tiêu biểu như dây chuyền thiết bị 
chế biến cà phê nhân công suất từ 3 - 30 tấn 
nhân/giờ, thiết bị xát khô cà phê công suất 
từ 500 - 1.000 kg/giờ, thiết bị xát tươi quả 
cà phê có công suất từ 2 - 3 tấn quả/giờ, dây 
chuyền chế biến cà phê theo công nghệ chế 
biến ướt cụm hộ gia đình, có công suất từ 700 
- 1.000 kg cà phê/giờ, máy xát khô cà phê 
với nhiều kích cỡ khác nhau, sản xuất thiết bị 
sấy trống, có công suất từ 1,5 - 24 mét khối, 
thiết bị sấy tháp công suất từ 6 - 40 tấn cà 
phê/mẻ sấy, thiết bị rang, xay cà phê bột…. 
Ngoài các loại máy móc thiết bị một số do-
anh nghiệp cơ khí còn sản xuất các loại thiết 
bị tuốt lúa, lẫy ngô, bóc vỏ đậu đỗ các loại, 
sản xuất bơm nướccông suất từ 3 - 70 m3/

Máy xát cà phê quả tươi do công ty TNHH cơ khí Xuân Hòa chế tạo
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giờ, máy bơm thả chìm cột áp cao có công 
suất từ 1 - 20HP, máy bơm phục vụ xây dựng 
thủy lợi công suất từ 10 - 150 HP... Những 
sản phẩm do các doanh nghiệp trong tỉnh sản 
xuất ra đã được nhiều khách hàng của các địa 
phương sử dụng và đánh giá cao.

Các doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh đã sản 
xuất ra nhiều sản phẩm, đa dạng về chủng 
loại, công suất góp phần cung ứng các loại 
máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất và đời 
sống. Tuy nhiên, xét về quy mô, chất lượng 
sản phẩm…thì hàm lượng khoa học công 
nghệ trong các loại sản phẩm do các doanh 
nghiệp cơ khí làm ra còn rất thấp. Các loại 
thiết bị được đầu tư trong các doanh nghiệp cơ 
khí để sản xuất phần lớn rất lạc hậu, có nhiều 
loại thiết bị được nhập vào Việt Nam những 
năm 80 của thế kỉ trước. Các loại máy hàn, 
máy tiện, phay… phần lớn được điều khiển 
bằng thủ công, mức độ tin học hóa, điện tử 
hóa rất thấp. Bên cạnh đó trình độ lao động 
trong các doanh nghiệp cũng không cao. Một 
số doanh nghiệp có được một vài kỹ sư cơ khí, 
số còn lại là công nhân tay nghề cũng không 
cao. Chính vì vậy để các doanh nghiệp cơ khí 
trong tỉnh tham gia vào cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0cần phải có những giải pháp thật sự 
hữu hiệu từ cơ chế, chính sách, bản thân vận 
động của các doanh nghiệp.

3. Cơ hội và thách thức đối với ngành 
Cơ khí Đắk Lắk trong cuộc Cách mạng 
công nghiệp 4.0

Bản chất của CMCN 4.0 là dựa trên nền 
tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công 
nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, 
phương thức sản xuất; nhấn mạnh những 
công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là 
công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công 
nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, trí 

tuệ nhân tạo (AI), người máy...Cuộc CMCN 
4.0 là xu hướng hiện tại của tự động hóa và 
trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó 
bao gồm các hệ thống mạng vật lý, mạng In-
ternet kết nối vạn vật và điện toán đám mây. 
Công nghiệp 4.0 tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc tạo ra các “nhà máy thông minh” hay 
“nhà máy số”. Trong các nhà máy thông 
minh này, các hệ thống vật lý không gian ảo 
sẽ giám sát các quá trình vật lý, tạo ra một 
bản sao ảo của thế giới vật lý. Với IoT (kết 
nối vạn vật), các hệ thống vật lý không gian 
ảo này tương tác với nhau và với con người 
theo thời gian thực, và thông qua IoT, người 
dùng sẽ được tham gia vào chuỗi giá trị thông 
qua việc sử dụng các dịch vụ này…

3.1. Cơ hội của các doanh nghiệp cơ khí

CMCN 4.0 có tác động quan trọng đối với 
sản xuất cơ khí trong hiện tại và tương lai, 
nhất là đối với các vấn đề quản trị công nghệ, 
quản trị sản xuất…, CMCN 4.0 sẽ mang lại 
nhiều cơ hội để ngành Cơ khí phát triển, đó là:

Một là, CMCN 4.0 cho phép DN cơ khí 
tiếp cận thông tin, tiếp cận tri thức, tiếp cận 
các công nghệ tiên tiến…

Từ CMCN 4.0, sự hội tụ giữa ứng dụng 
vật lý và ứng dụng kỹ thuật số là sự xuất hiện 
của internet of things (IoT, vạn vật kết nối). 
Mô tả đơn giản nhất, có thể coi IoT là mối 
quan hệ giữa vạn vật (các sản phẩm, dịch 
vụ, địa điểm,...) và con người thông qua các 
công nghệ kết nối và các nền tảng khác nhau.
Theo các chuyên gia, IoT có thể tạo ra một 
cuộc cách mạng công nghiệp mới, khiến cả 
nền kinh tế thế giới và đời sống nhân loại 
phải chuyển mình theo. Không giống như 
các cuộc cách mạng trước - thường diễn ra 
theo xu hướng phát minh mới làm mờ đi phát 
minh cũ, IoT được tin là sẽ tạo cơ hội cho tất 
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cả các ngành nghề đều được hưởng lợi. IoT 
gia tăng cũng có nghĩa là việc truyền tải dữ 
liệu và giao tiếp qua internet tăng lên. Chính 
vì thế mà tất cả các công ty, ngành nghề đều 
có thể sử dụng các dữ liệu đó để phân tích và 
quyết định chiến lược cạnh tranh giành lấy 
thành công cho mình trong tương lai.

Với trình độ phát triển của công nghệ như 
hiện nay, các thông tin về công nghệ tiên tiến, 
các sản phẩm sáng tạo mới…được người 
dùng truy cập trên các mạng xã hội. Các do-
anh nghiệp cơ khí muốn tìm hiểu có thể truy 
cập dễ dàng không mất phí. Từ những thông 
tin trên mạng hoặc kết nối với các nhà sản 
xuất, các nhà khoa học, các công ty…các do-
anh nghiệp có thể nghiên cứu để vận dụng 
vào quá trình sản xuất của mình. 

Hai là, CMCN 4.0 với những đột phá về 
công nghệ mới giúp giảm mạnh chi phí chế 
tạo và vận hành, giảm mạnh chi phí sản xuất.
Công nghệ sản xuất đắp dần (công nghệ in 
3D), làm tăng khả năng ứng dụng robbot, 
công nghệ đắp dần trong tương lai không xa 
sẽ thay thế công nghệ cắt gọt.

Công nghệ in 3D: Hay được gọi là chế 
tạo cộng, in 3D bao gồm việc tạo ra một đối 
tượng vật lý bằng cách in theo các lớp từ một 
bản vẽ hay một mô hình 3D có trước. Công 
nghệ này khác hoàn toàn so với chế tạo trừ, 
lấy đi các vật liệu thừa từ phôi ban đầu cho 
đến khi thu được hình dạng mong muốn. 
Ngược lại, công nghệ in 3D bắt đầu với vật 
liệu rời và sau đó tạo ra một sản phẩm ở dạng 
ba chiều từ mẫu kỹ thuật số.

Với tư tưởng đi tắt đón đầu, ngành cơ khí 
của chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư và ứng 
dụng những công nghệ tiên tiến này vào phục 
vụ cho sản xuất, chế tạo sản phẩm.

Khoa học robot cao cấp: Siêu tự động hóa 
cộng với trí tuệ nhân tạo (AI) khiến việc tự 
động hóa phát triển mạnh hơn, thậm chí với 
những kỹ năng trước đây chỉ có con người 
sở hữu. Siêu tự động hóa cực cao có thể cho 
phép sự tham gia của robot và các cỗ máy có 
trí thông minh nhân tạo phân tích kết quả, 
đưa ra các quyết định phức tạp và ứng dụng 
những kết luận vào hoạt động sản xuất.

Ba là, CMCN 4.0 là cơ hội để Việt Nam 
“đi tắt đón đầu”. Ngành Cơ khí nước ta nói 
chung tỉnh ta nói riêng chưa phát triển, quy 
mô còn nhỏ nên quán tính nhỏ, sự rủi ro xảy 
ra có thể không gây tổn thất quá lớn.

Phần lớn doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh 
máy móc thiết bị còn rất lạc hậu. Thời gian 
gần đây một số doanh nghiệp có đầu tư một 
số loại máy móc, thiết bị có các hệ điều 
hành chuyển đổi số như hệ điều hành PLC 
(Progamable logic Controller) hoặc CNC 
(Computer number Controller) tích hợp vào 
trong các loại máy tiện, máy cắt vật liệu... 
Tuy nhiên, số doanh nghiệp có điều kiện đầu 
tư những thiết bị này chưa nhiều.

Bốn là, lao động ngành Cơ khí có tố chất 
ham học hỏi và nhanh nhạy, dễ thích ứng với 
cái mới, cho nên rất dễ dàng thích ứng với 
những cơ hội, công nghệ mới đến từ CMCN 
4.0, từ đó, nâng cao trình độ, sáng tạo và nắm 
bắt công nghệ tiên tiến để ứng dụng.

Theo chúng tôi tìm hiểu, phần lớn công 
nhân ở các doanh nghiệp cơ khí được đào tạo 
từ các trường nghề, được đào tạo theo các 
chương trình tiên tiến ngày càng tiếp cận với 
công nghệ mới, nhiều người có tay nghề cao, 
có tâm huyết với nghề cơ khí. 

Năm là, với việc tiếp cận nhanh nhạy 
và ứng dụng linh hoạt những thành tựu của 
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CMCN 4.0, ngành Cơ khí của tỉnh nhà sẽ 
có nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ 
công nghệ, tăng năng suất, rút ngắn thời gian 
đưa sản phẩm ra thị trường, sản xuất được 
những sản phẩm có chất lượng, giá cả cạnh 
tranh… qua đó, làm thay đổi phương thức 
quản lý, quản trị trong sản xuất cơ khí.

Sáu là, Ngành cơ khí của tỉnh luôn được 
sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh. Một số 
doanh nghiệp được tỉnh tạo điều kiện đi tham 
quan học tập và kết nối với các doanh nghiệp 
cơ khí nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản. 
Một số doanh nghiệp được tạo điều kiện kinh 
phí nghiên cứu và thực hiện các đề tài, dự án 
khoa học để đổi mới công nghệ. Một số doanh 
nghiệp đã nhận thức được vai trò của KHCN 
đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Một 
số doanh nghiệp cơ khí trong tỉnh đã được sở 
KHCN công nhận là doanh nghiệp KHCN: 
Viết Hiền, Đăng Phong, Xuân Hòa, Đắc Hải.

3.2. Thách thức của các doanh nghiệp 
cơ khí

Bên cạnh cơ hội, CMCN 4.0 cũng mang 
lại nhiều thách thức cho ngành Cơ khí của 
tỉnh nhà, đó là:

Thứ nhất, trong cuộc CMCN 4.0, lao động 
ngành Cơ khí có thể gặp khó khăn trong tìm 
kiếm việc làm, bởi những việc làm thủ công 
mang tính lặp đi lặp lại sẽ được tự động hóa 
thay thế bằng robbot, máy móc tự động. Việc 
hình thành, phát triển lực lượng lao động 
ngành Cơ khí được trang bị kỹ năng, trình 
độ để khai thác, làm chủ được công nghệ, 
phương thức vận hành mới cũng là một thách 
thức lớn đối với công tác đào tạo nguồn nhân 
lực của ngành Cơ khí hiện nay.

Trong tỉnh có hai trường đào tạo nghề: Cao 
đẳng Kĩ thuật Đắk Lắk và Cao đẳng Công 

nghệ Tây Nguyên đào tạo trình độ cao đẳng 
nghề, công nhân kĩ thuật. Do nhiều nguyên 
nhân khác nhau, số lượng học sinh, sinh viên 
học ở các ngành cơ khí rất ít. Một số sinh 
viên đi học các ngành kĩ thuật như khoa học 
máy tính, cơ khí chế tạo, điện, điện tử…ở các 
trường ngoài tỉnh sau khi tốt nghiệp phần lớn 
không quay lại phục vụ tỉnh nhà. 

Mặc dù tỉnh cũng đã có chính sách thu 
hút nguồn nhân lực tài năng về phục vụ, tuy 
nhiên các chính sách hình như chưa đủ mạnh 
nên số người có tài năng, trình độ ít quay lại 
tỉnh công tác. Các kĩ sư, các nhà khoa học liên 
quan đến khoa học máy tính, cơ khí chế tạo, 
cơ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kĩ 
thuật số…gần như không có trong các doanh 
nghiệp cơ khí. Trong thời gian gần đây hiện 
tượng chảy chất xám đã và đang diễn ra ở các 
ngành rất mạnh (trường Đại học Tây Nguyên 
là một ví dụ, hàng loạt nhà khoa học chuyển 
công tác ra khỏi trường).

Thứ hai, DN cơ khí trong tỉnh phần lớn là 
DN nhỏ, chưa đủ năng lực cạnh tranh, chưa 
sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới. Nhiều DN 
còn bị động với các xu thế phát triển mới, 
chưa sẵn sàng chuyển hướng mô hình tổ chức 
kinh doanh, trong đó, áp lực cạnh tranh ngày 
càng gay gắt và đứng trước áp lực về nguồn 
lực đầu tư để chuyển đổi, đổi mới sáng tạo, 
đột phá.

Phần lớn các doanh nghiệp chỉ có dưới 
100 công nhân, các loại sản phẩm làm ra 
hàm lượng khoa học không cao,cơ sở hạ tầng 
công nghệ: Thiết bị, năng lực còn rất yếu.

Thứ ba, CMCN 4.0 với những công nghệ 
mới, đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tham 
gia vào cuộc cách mạng này cần phải có một 
nguồn nhân lực, đội ngũ người lao động có 
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trình độ kĩ thuật cao làm chủ công nghệ, làm 
chủ máy móc thiết bị. Trong khi đó nguồn 
nhân lực này rất ít trong các doanh nghiệp cơ 
khí. Đây là một thách thức rất lớn đối với các 
doanh nghiệp cơ khí của tỉnh nhà.

4. Đề xuất một số giải pháp để các doanh 
nghiệp cơ khí đổi mới và phát triển tham 
gia vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Từ phân tích thực tiễn phát triển, những 
hạn chế, thách thức và cơ hội của ngành 
Cơ khí tỉnh nhà trong bối cảnh CMCN 4.0, 
chúng tôi đề xuất một số giải pháp như sau:

Thứ nhất,Các ngành chức năng (KHCN, 
Công thương), Hội Cơ khí tỉnh cần có những 
thông tin cơ bản về cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp cơ khí trên 
địa bàn. Qua tìm hiểu chúng tôi thấy rằng, 
sự hiểu biết của những người quản lý do-
anh nghiệp, cán bộ, công nhân còn hạn chế. 
Chính sự hiểu biết hạn chế đó nên các doanh 
nghiệp gần như chưa sẵn sàng tham gia vào 
các nội dung cốt lõi của CN 4.0.

Thứ hai, Các ngành chức năngKHCN, 
Công thương, NN &PTNT… cần ưu tiên dành 
những khoản kinh phí để các doanh nghiệp 
thực hiện đề tài, dự án đầu tư máy móc thiết bị 
chuyển đổi số, đổi mới công nghệ.

Thứ ba, Về vốn đầu tư: Tạo nguồn vốn 
vay dài hạn, có lãi suất ổn định theo đặc thù 
đầu tư sản xuất cho DN ngành Cơ khí.

Thứ tư, Về hoạt động sản xuất: Tạo thị 
trường cho DN cơ khí trong tỉnh tham gia 
thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi 
công xây dựng công trìnhvề máy móc thiết bị 
trong các dự án của tỉnh nhà. Phát triển các 
ngành công nghiệp hạ nguồn trong lĩnh vực 
cơ khí quy mô chuỗi cung ứng lớn để tạo cơ 
hội cho các DN cơ khí trong tỉnh tham gia 

cung cấp phụ tùng, linh kiện cho các DN sản 
xuất, lắp ráp sản phẩm cuối cùng. Trong đó, 
chú trọng phát triển các ngành cơ khí có tiềm 
năng phát triển như ô tô, thiết bị công nghiệp, 
cơ khí gia dụng và dụng cụ…

Thứ năm, Về liên kết DN: Triển khai các 
chương trình kết nối kinh doanh nhằm tăng 
cường liên kết, liên doanh giữa DN trong 
nước, trong tỉnh với nhau và với các DN lớn 
trên thế giới trong chuỗi giá trị để tiếp cận 
công nghệ và tiêu chuẩn hóa sản phẩm.

Thứ sáu,Về công tác khuyến công, xúc 
tiến đầu tư và xúc tiến thương mại: Xây dựng 
cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất và khuyến 
khích tiêu thụ sản phẩm cơ khí trong tỉnh phù 
hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Thứ bảy, xây dựng và phát triển hệ thống 
các trường đào tạo nghề, đặc biệt đối với 
các kỹ năng nghề trong lĩnh vực cơ khí; Xây 
dựng cơ chế ưu đãi nhằm khuyến khích liên 
kết giữa cơ sở đào tạo và DN trong hoạt động 
đào tạo và phát triển các chương trình, giáo 
trình đào tạo phù hợp với thực tiễn.

Thứ tám,Về lĩnh vực đào tạo: Các trường 
nghề cần xem xét lại chương trình đào tạo, 
ưu tiên đào tạo nhân lực các ngành về công 
nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật số, chế 
tạo các loại máy móc thiết bị tự động hóa…

Thứ chín, Tỉnh cần có chính sách đồng 
bộ, đủ mạnh để thu hút người tài trong đó có 
lĩnh vực cơ khí. Ngoài chính sách đãi ngộ của 
Nhà nước, các doanh nghiệp sử dụng người 
tài, người có trình độ cao về lĩnh vực cơ khí 
cần tạo cho họ môi trường làm việc tốt, có 
chính sách khen thưởng động viên để họ toàn 
tâm, toàn ý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh 
tế của tỉnh nhà nói chung, phát triển doanh 
nghiệp nói riêng.
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Năm 2019, cùng với TS. Phan Thanh 
Bình và các cộng sự ở Viện Khoa 
học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây 

Nguyên, KS. Phạm Văn Thao tham dự Hội 
thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ 
VII (2018-2019) bằng giải pháp “Ứng dụng 
công nghệ sấy bơm nhiệt trong sản xuất tiêu 
đỏ, tiêu xanh sấy khô và ứng dụng công nghệ 
enzyme trong sản xuất tiêu trắng”. Giải pháp 
này được Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, sau đó 
được Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam 
(VIFOTEC) trao Giải Nhì Hội thi Sáng tạo 
kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019). 
Phấn khởi vì lần đầu tham dự đã đạt giải và 
tin tưởng vào hàm lượng chất xám trong các 
công trình nghiên cứu của mình, năm 2021, 
KS. Phạm Văn Thao chủ trì nghiên cứu và 
cùng các cộng sự tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII (2020-2021) 

Chàng kĩ sư phố núi 
Có dUYÊN VớI CáC GIẢI THƯởNG KHOa HọC

ThS. Đoàn Văn Thanh

KS. Phạm Văn Thao giới thiệu Giải pháp cho sinh viên.
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với giải pháp “Ứng dụng công nghệ sấy nhiệt 
độ, ẩm độ thấp và giải pháp kiểm soát ẩm độ, 
nhiệt độ kho để bảo quản hạt giống cà phê 
trong thời gian dài”. Giải pháp này cũng lại 
được Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất. 

Được sự khuyến khích của TS. Vương 
Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội Đắk Lắk, 
KS. Phạm Văn Thao tiếp tục gửi giải pháp 
“Ứng dụng công nghệ sấy nhiệt độ, ẩm độ 
thấp và giải pháp kiểm soát ẩm độ, nhiệt độ 
kho để bảo quản hạt giống cà phê trong thời 
gian dài” tham dự Giải thưởng Sáng tạo khoa 
học công nghệ Việt Nam năm 2021. Kết quả, 
Giải pháp đạt giải Ba Giải thưởng Sáng tạo 
khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021. 

Năm 2021 là năm đầu tiên Liên hiệp hội 
Đắk Lắk được UBND tỉnh giao tuyên truyền 
và tuyển chọn giải pháp tham dự Giải thưởng 
Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam và 
có giải. Nhằm tôn vinh các nhà khoa học trẻ 
trong tỉnh và lan tỏa việc ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật mới, trong bài viết này, xin giới thiệu 
sơ lược về giải pháp có nhiều tính mới và có 
hiệu quả kinh tế cao nói trên của KS. Phạm 
Văn Thao.

Giải pháp kỹ thuật đã biết 

Hiện nay việc sản xuất hạt giống cà phê 
chủ yếu dựa trên quy trình chế biến cà phê 
theo phương pháp chế biến ướt vì vậy việc chế 
biến hạt giống cà phê cũng gặp nhiều thuận 
lợi khi kế thừa được nhiều kết quả nghiên cứu 
trong quy trình chế biến cà phê theo phương 
pháp chế biến ướt. Tuy nhiên đối với việc sản 

xuất hạt giống thì làm khô và bảo quản là rất 
quan trọng. Nếu làm khô tốt thì sẽ đảm bảo 
hạt giống có tỷ lệ nảy mầm cao, vỏ thóc của 
hạt giống không bị nứt, vỡ và ít ảnh hưởng 
tới chất lượng trong quá trình bảo quản. Bảo 
quản hạt giống trong điều kiện tốt và thời 
gian dài từ 6-7 tháng thì sẽ chủ động được 
trong sản xuất và cung cấp cây giống kịp thời 
cho vụ trồng tiếp theo, giúp cho cây trồng 
phát triển nhanh trong mùa mưa và chịu được 
mùa khô đầu tiên, tiết kiệm được 1 năm trồng 
mới so với cây giống trồng cuối mùa mưa. 
Đây là những công đoạn quyết định tới chất 
lượng và khả năng cung cấp giống cà phê cho 
sản xuất. 

Mục đích của giải pháp dự thi

 Ứng dụng được một số giải pháp kỹ thuật 
tiên tiến để sản xuất ra sản phẩm hạt giống có 
chất lượng cao, màu sắc đẹp, đảm bảo tỷ lệ 
nảy mầm và chất lượng cây giống, bên cạnh 
đó còn bảo quản được hạt giống trong thời 
gian dài (6-8 tháng) phục vụ cho việc sản 
xuất sớm cây giống cà phê vối cho vụ tiếp 
theo góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 
cà phê, thuận lợi quá trình tái canh, tăng lợi 
nhuận cho người nông dân và nhà chế biến.

Nguyên lý của giải pháp

Giải pháp dựa trên việc ứng dụng công 
nghệ sấy lạnh (sấy bơm nhiệt) để làm khô hạt 
giống cà phê trong điều kiện thời tiết không 
thuận lợi (mưa nhiều, không có nắng) giúp 
cho việc sản xuất hạt giống được đảm bảo, 
chất lượng hạt giống đạt chất lượng tốt, màu 
sắc đẹp. Nguyên lý công nghệ là sử dụng tác 
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nhân sấy không khí ở ẩm độ (dưới 40%) và 
nhiệt độ thấp (dưới 350C) đi qua vật sấy (hạt 
giống) để tách ẩm. Vật sấy sẽ được làm khô 
ở nhiệt độ khá thấp (bằng hoặc thấp hơn nhiệt 
độ môi trường) sẽ giữ được bản chất tự nhiên 
về màu sắc hạt giống và không gây tổn hại 
đến sức sống và tỉ lệ nảy mầm của hạt.

Giải pháp cũng dựa trên việc kiểm soát 
nhiệt độ và ẩm độ trong kho bảo quản hạt 
bằng phương pháp sử dụng bao bì, xếp lớp 
và cát mịn được xử lý đạt yêu cầu để kiểm 
soát điều kiện bảo quản (ẩm độ, nhiệt độ) 
trong thời gian dài, tránh ảnh hưởng của môi 
trường xung quanh để kéo dài thời gian bảo 
quản hạt giống, phục vụ cho nhu cầu cung 
cấp sớm cây giống cho vụ tiếp theo.

Kết quả của giải pháp

Giải pháp đưa ra nhằm hoàn thiện 02 công 
đoạn quan trọng trong việc sản xuất giống 
với nhiều ưu điểm như:

- Giải pháp áp dụng các kỹ thuật tiên tiến 
là sấy bơm nhiệt để giải quyết vấn đề làm khô 
hạt cà phê hạt giống trong điều kiện không 
thuận lợi, kỹ thuật dễ áp dụng, chi phí sản 
xuất thấp, thời gian làm khô nhanh và tạo sản 
phẩm hạt giống chất lượng tốt, tỉ lệ nảy mầm 
cao (trên 90%) không phụ thuộc vào điều 
kiện thời tiết.

+ Áp dụng kỹ thuật bảo quản hạt giống 
trong cát sạch, khô, mịn có xử lý và được 
kiểm soát nhiệt độ, ẩm độ là kỹ thuật mới, 
áp dụng lần đầu để bảo quản hạt giống cà 
phê tại Việt Nam với kỹ thuật đơn giản, dễ 
áp dụng, chi phí rất thấp (không cần kho bảo 

quản hiện đại) mà vẫn giữ được thời gian bảo 
quản được dài, kịp thời cung cấp cây giống 
sớm cho sản xuất, đáp ứng nhu cầu trồng mới 
và trồng dặm sớm của bà con nông dân, giảm 
chi phí sản xuất và tăng giá trị sản xuất cây 
giống cho đơn vị. 

 Đánh giá về tính mới, tính sáng tạo và 
hiệu quả kinh tế của giải pháp, TS. Phan 
Việt Hà, Phó Viện Trưởng Viện KHKT NLN 
Tây Nguyên cho biết: Ứng dụng công nghệ 
sấy lạnh để làm khô hạt giống cà phê là ứng 
dụng mới, lần đầu tiên được thực hiện trong 
sản xuất hạt giống cà phê, giúp cho việc sản 
xuất hạt giống luôn được chủ động, không 
phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, rút ngắn 
thời gian làm khô, tăng hiệu quả sản xuất và 
đảm bảo chất lượng hạt giống đạt chất lượng 
tốt trong điều kiện sản xuất không thuận lợi 
(mưa nhiều). Ứng dụng kỹ thuật bảo quản hạt 
giống trong cát sạch, khô, mịn đã được xử lý 
là kết quả nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực 
bảo quản hạt giống cà phê giúp tăng thời gian 
bảo quản quản hạt giống từ 1-1,5 tháng hiện 
nay lên từ 6 - 8 tháng mà vẫn đảm bảo tỉ lệ 
nảy mầm >70%. Biện pháp lưu trữ hạt giống 
cà phê từ mùa vụ trước từ 6 đến 8 tháng để 
thực hiện việc sản xuất cây giống, cây giống 
làm gốc ghép sớm, không phụ thuộc vào mùa 
vụ thu hái hạt giống là rất thiết thực và mang 
lại giá trị hiệu quả kinh tế cao khi kịp thời 
cung cấp cây giống đầu vụ cho bà con nông 
dân khi mùa mưa bắt đầu. Áp dụng giải pháp 
có thể mang lại hiệu quả kinh tế trên 340 triệu 
đồng/tấn cà phê hạt giống./.
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Hiện nay, vụ vải thiều Đắk Lắk đang 
chuẩn bị vào mùa, rải rác một số vườn 
đã có thu hoạch, bởi ưu thế của cây vải 

Đắk Lắk là chín sớm hơn khoảng một tháng so 
với vụ thu hoạch vải thiều ở các tỉnh phía Bắc, 
với chất lượng sản phẩm vải ngon ngọt, phù 
hợp khẩu vị của khách hàng nên những năm 
qua nhiều tiểu thương đã tìm đến các vùng sản 
xuất vải để đặt hàng. Năm nào cũng vậy, một 
số vườn vải sản xuất chất lượng, trước đây cả 
tháng đã có một số tiểu thương phía Bắc (Bắc 
Giang) vào đặt hàng sản phẩm vải tươi, mặc 
dù giá sản phẩm vải tươi thì vẫn thống nhất giá 
thị trường tại thời điểm cắt quả và giao hàng. 

Theo đó, đối với những vườn vải thiều chín 
sớm nhất thì được giá cao nhất, thường vào 
chính vụ khi sản lượng vải nhiều, thì giá bán 
có thể sẽ giảm hơn. Nỗi lo lớn nhất mà người 
sản xuất vải thiều Đắk Lắk luôn canh cánh 
khi vào mùa thu hoạch là sự phụ thuộc vào 
tiểu thương quá lớn. Nếu đến lúc thu hoạch 
rộ mà chưa có tiểu thương đến mua sản phẩm 
vải tươi, vải chín dễ bị sâu đục cuống quả tấn 
công làm giảm chất lượng, rớt giá là điều tất 
yếu. Trường hợp này thường rơi vào những 
hộ sản xuất nhỏ lẻ, chưa được cấp chứng nhận 
hoặc chưa kết nối với các tiểu thương thu mua 
có uy tín trong những mùa vụ trước. Vì vậy 

CÂY VẢI ĐẮK LẮK
CẦN SỰ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Hồ Thị Cẩm Lai

Vải thiều Đắk Lắk.
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sản phẩm vải tươi Đắk Lắk cần lắm sự liên kết 
chuỗi giá trị bền vững để làm yên lòng người 
sản xuất.

Được biết, Đắk Lắk có nhiều vùng tiểu khí 
hậu khác nhau, mà đặc điểm sinh thái của cây 
vải lại mẫn cảm với điều kiện tự nhiên, đặc 
biệt là nhiệt độ, độ ẩm không khí, lượng mưa, 
gió...làm ảnh hưởng đến thời gian phân hóa 
mầm hoa, thụ phấn, hình thành quả non đến 
khi chín. Theo đó, vụ vải thiều năm nay có 
đơn vị năng suất vải ổn định, có vườn năng 
suất rất cao, nhưng cũng có nơi năng suất 
giảm đi nhiều so với năm 2021. Thời gian thu 
hoạch cũng khác nhau giữa một số huyện có 
diện tích vải sản xuất tập trung. Thường thì 
vải thiều ở Ea Kar,Krông Pắc, Krông Ana thu 
hoạch sớm hơn chừng 7 đến 10 ngày so với 
Krông Năng, Buôn Hồ. Anh Phạm Hải Nam 
tổ hợp tác (THT) vải Ea Na (huyện Krông 
Ana) cho biết, hiện tại THT vải bên anh đã 
có một số ít diện tích cho thu hoạch và bán 
với giá khá cao (50.000đ/kg), mang lại thu 
nhập tốt cho người sản xuất. Ngoài việc sản 
xuất, anh Nam cũng là người thu gom vải để 
nhập cho các công ty. Theo anh Nam đối với 
các vườn sản xuất vải đầu tư tốt, sản phẩm 
vải tươi có chất lượng, đẹp mẫu mã thì ít lo 
lắng về đầu ra. Đơn cử như vườn vải thiều 5 
ha, của anh Phạm Hồng Thao ở thôn Giang 
Thành, xã Ea Dăh huyện Krông Năng,năm 
nay anh dự kiến thu được 50 tấn vải tươi (trừ 
một phần diện tích vải chưa cho thu hoạch), 
so với năm trước, năng suất có giảm hơn một 
ít,tuy nhiên vì chất lượng và mẫu mã vải tươi 
của anh đáp ứng yêu cầu khách hàng nên đã 
có tiểu thương đặt mua cách nay cả tháng, 
tuy nhiên giá bán vẫn chưa chốt, chờ đến 
khi thu hoạch mới định giá theo thị trường. 
Theo anh Thao, nếu ổn định đầu ra cho sản 
phẩm vải thiều, thì đây là cây trồng đem lại 

hiệu quả kinh tế khá cao. Ước tính nếu vườn 
vải đang thời kỳ kinh doanh, đầu tư đúng 
mức, thời tiết thuận lợi, với mật độ 400 cây/
ha, mỗi cây thu chừng 50kg đến 60 kg, với 
giá bán chỉ cần 35 nghìn/kg thì tổng thu lên 
đến 700 triệu đến 800 triệu/ha, trừ chi phí, 
lãi thuần vài trăm triệu/ha, cao hơn rất nhiều 
so với các loại cây trồng khác.Tuy nhiên, 
cũng có những rủi ro do nhiều nguyên nhân 
tác động trong quá trình sản xuất, nên nhiều 
người không mạnh dạn đầu tư sản xuất. Anh 
Vũ Trọng Luyến, chủ nhân 2 ha vải (ở Buôn 
Hồ), cho biết, năm nay năng suất vải tại địa 
phương anh thấp hơn 20% so với năm trước, 
do thời kỳ quả non gặp thời tiết lạnh nên quả 
vải bị sốc nhiệt, rụng rất nhiều. Anh Luyến 
dự kiến năm nay anh thu hoạch chừng 20 tấn 
vải, nhưng cũng lo lắng về đầu ra cho sản 
phẩm vải tươi vì sợ rớt giá vào cuối vụ do sâu 
dục cuống quả. Trong thời gian tới anh Luyến 
cho biết sẽ giảm dần diện tích vải để thay thế 
diện tích sầu riêng mà anh đã trồng xen trong 
vài năm qua trong vườn vải. Đây cũng là lời 
giải cho câu hỏi đã đặt ra là “tại sao cây vải 
đã đưa vào Đắk Lắk 15 năm qua mà diện tích 
vẫn gói gọn chừng hơn 1300 ha”.

Thiết nghĩ, việc “liên kết chuỗi giá trị” đối 
với cây vải là hoạt động cần thiết trong  phát 
triển nhân rộng diện tích, gia tăng giá trị thu 
nhập cho nông dân trong thời gian tới tại địa 
phương.Cần sự vào cuộc của cơ quan quản 
lý chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 
quan, tổ chức khảo sát, đánh giá sự thích nghi 
của cây vải với điều kiện tự nhiên của từng 
vùng tiểu khí hậu, đất đai, nguồn nước phù 
hợp,quy hoạch cụ thể.Theo đó, liên kết xây 
dựng các vùng nguyên liệu vải chất lượng 
có chứng nhận, mạnh dạn đầu tư những điều 
kiện cần thiết, đáp ứng nhu cầu thị trường, 
bao tiêu đầu ra bền vững. 
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Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường 
là đơn vị trực thuộc Trường Đại học 
Tây Nguyên. Thực hiện Nghị quyết số 

10-NQ/TU ngày 18/5/2012 của Tỉnh ủy về 
đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ 
sinh học (CNSH) trong phát triển sản xuất và 
đời sống đến năm 2015 và định hướng đến 
năm 2020, Viện đã triển khai nhiều đề tài, 
dự án nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao 
công nghệ có liên quan đến lĩnh vực CNSH. 

Viện đang thực hiện 2 đề tài cấp Quốc gia 
và 02 đề tài Nafosted, gồm: Đề tài “Phát triển 
nguồn gen cây Chân danh làm nguyên liệu 
sản xuất thuốc ở Tây Nguyên” (kinh phí 4,1 
tỷ đồng); Đề tài “Sàng lọc và xác định các 
hoạt chất có tác dụng theo hướng kháng bệnh 
Alzheimer từ một số cây thuốc tiềm năng 
của Tây Nguyên, Việt Nam” (kinh phí 4,1 tỷ 

đồng); Đề tài “Sàng lọc và nghiên cứu đặc 
tính sinh học vi khuẩn sở hữu chitinase và tạo 
màng sinh học ở các vườn quốc gia tại Đắk 
Lắk và phân tích vai trò của hệ thống gene 
chitinase từ vi khuẩn tiềm năng (kinh phí 995 
triệu đồng); Đề tài “Nghiên cứu cac HCTN 
có hoạt tính kháng ĐTĐ của cây Trâm vỏ đỏ” 
(kinh phí 1,2 tỷ đồng).

Trong 10 năm qua, Viện đã thực hiện 13 
đề tài cấp Bộ, cấp Tỉnh. Đó là các đề tài: 
“Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano nhằm 
tổng hợp sản phẩm phân bón thông minh 
nâng cao năng suất và chất lượng nông sản” 
(kinh phí 600 triệu đồng); “Thu thập, sàng 
lọc tác dụng chống oxy hóa và ức chế một số 
dòng tế bào ung thư của một số cây thuốc tại 
Đắk Lắk” (350 triệu đồng); “Thu thập, tuyển 
chọn & xác định các chất có hoạt tính sinh 

ĐẨY MẠNH ứNG dụNG CÔNG NGHệ SINH HọC
trong sản xuất và đời sống

Trần Thi Hồng

Dakusta làm việc với Viện CNSH&MT. Ảnh: ĐVT.
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học trong chữa trị bệnh tiểu đường từ một số 
cây thuôc bản địa của Đắk Lắk” (930 triệu 
đồng); “Đánh giá tỉ lệ nhiễm và một số yếu tố 
liên quan đến nguy cơ nhiễm HPV ở phụ nữ 
trong độ tuổi 18 – 60 tại tỉnh Kon Tum” (500 
triệu đồng); “Nghiên cứu và ứng dụng các 
chế phẩm chiết xuất từ cây quế và chiêu liêu 
để bảo quản trái bơ, chanh dây tại tỉnh Đắk 
Lắk” (200 triệu đồng); “Nghiên cứu các biện 
pháp kỹ thuật tái canh cây Hồ tiêu ở Gia Lai” 
(2,5 tỷ); “Tạo dòng và phân tích hệ thống 
chitinase từ vi khuẩn Bacillus velezensis 
RB.IBE29” (410 triệu đồng); “Nghiên cứu 
đặc tính sinh thái vi sinh vật trên đất trồng cây 
hồ tiêu (Piper nigrum L.) ở Tây Nguyên” (650 
triệu đồng); “Nghiên cứu phát triển chế phẩm 
vi sinh vật nội sinh kháng nấm Phytopthora 
trên cây hồ tiêu” (550 triệu đồng); “Nghiên 
cứu, tuyển chọn giống và xây dựng quy trình 
nhân giống cây hồ tiêu hiệu quả cho địa bàn 
tỉnh Đắk Lắk” (550 triệu đồng); “Nghiên cứu 
khảo nghiệm hiệu quả của các giải pháp công 
nghệ sinh học trên cây hồ tiêu đồng ruộng” 
(750 triệu đồng); “Nghiên cứu thành phần, 
cấu trúc hoá học và hoạt tính kháng oxy hoá 
và hạ đường huyết của các hợp chất tự nhiên 
từ cây ổi rừng tại M’Drak, Đắk Lắk dùng làm 
nguyên liệu phát triển thực phẩm chức năng 
hỗ trợ bệnh đái tháo đường” (350 triệu đồng) 
“Nghiên cứu lên men phụ phẩm nông nghiệp 
để tạo prodigiosin, nano/micro-prodigiosin 
ứng dụng kiểm soát sinh học trong nông 
nghiệp” (500 triệu đồng).

Trong Chương trình KHCN cấp Bộ “Ứng 
dụng CNSH trong phát triển bền vững cây hồ 
tiêu (Piper nigrum L.) ở Tây Nguyên”, Viện 
chủ trì 04 đề tài. Các sản phẩm của chương 
trình đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
đề ra; trong đó, có 1 sách chuyên khảo đã 
được xuất bản bản in vào đầu tháng 12/2020, 

06 bài báo SCI và 2 bài báo QT scopus đã 
được xuất bản, 14 bài báo trong nước. Các 
đề tài thuộc chương trình cũng góp phần tích 
cực trong đào tạo, nâng cao chất lượng đào 
tạo NCS và cao học, cử nhân kỹ sư của Nhà 
trường. Có 01 nghiên cứu sinh (NCS) bảo vệ 
luận án tiến sĩ, 01 NCS đã bảo vệ cấp cơ sở. 
Có 12 học viên cao học, hơn 15 sinh viên 
đã và đang thực hiện luận văn theo các đề 
tài thuộc chương trình này. Các đề tài đang 
thực hiện có nhiều kết quả mới và nhiều định 
hướng nghiên cứu, hợp tác quốc tế mới về 
lĩnh vực kiểm soát sinh học cho cây cà phê, 
hồ tiêu và đặc biệt là cà phê tái canh.

 Giai đoạn 2012-2022, từ các hoạt 
động nghiên cứu khoa học, Viện đã chuyển 
giao, ứng dụng và đạt các kết quả sau: Sản 
xuất, kinh doanh giống hoa lan bản địa bằng 
nuôi cấy mô, hợp đồng cung cấp cây giống 
cho 10 công ty và cá nhân; sản xuất và chuyển 
giao các chế phẩm sinh học cho các công ty 
Nông Á và một số công ty khác; nghiên cứu 
sản xuất nấm dưới tán rừng với công ty Thuý 
Sơn, Cà mau; thức hiện các nghiên cứu theo 
đặt hàng của công ty phân bón Yara, công ty 
AMADA, công ty An Phong; nghiên cứu thử 
nghiệm phân bón AMI AMI alpha với công 
ty Ajinômotô trên cây cà phê và hồ tiêu ở Tây 
Nguyên… 

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng, Viện trưởng 
Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường cho 
biết, hiện nay Viện có 18 cán bộ, viên chức, 
với: 01 giáo sư, 01 phó giáo sư, 03 tiến sĩ, 
10 thạc sĩ và 03 cử nhân. Tổng kinh phí cho 
hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ 
sinh học giai đoạn 2013-2022 của Viện là 
khoảng trên 68 tỷ đồng. Viện đã được trường 
Đại học Tây Nguyên giao tự chủ về kinh phí 
hoạt động.
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Ngày 09/02/2022, Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
đã tổ chức gặp mặt thân mật đại diện 

văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới nhân dịp đầu 
Xuân Nhâm Dần 2022. Tham dự buổi gặp 
mặt, có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 
Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc 
Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh; các UV BTV 
Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể, địa phương và gần 150 đại biểu đại diện 
văn nghệ sĩ, trí thức, báo giới trong tỉnh. 

Đan xen với các tiết mục văn nghệ, các đại 
biểu đã được xem phóng sự về các đóng góp, 
thành tựu chính của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí 
thức và báo giới trong năm 2021.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh H’Yim Kđoh vui mừng thông tin tóm 
tắt những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực 
mà Đắk Lắk đã phấn đấu, nỗ lực đạt được 

trong năm qua. Đồng chí khẳng định trong 
những thành công chung của địa phương có 
đóng góp quan trọng của đội ngũ văn nghệ 
sĩ, trí thức và báo giới. Đồng chí ghi nhận, 
biểu dương những thành quả của đội ngũ 
văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới trong năm 
qua đã có nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại 
các liên hoan, cuộc thi của tỉnh, khu vực và 
toàn quốc; mong muốn trong năm mới đội 
ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới tiếp tục 
nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt 
mọi khó khăn, hăng say lao động, sáng tạo, 
nghiên cứu, có thêm nhiều tác phẩm, đề án, 
công trình nghiên cứu mang giá trị thực tiễn 
cao cũng như tích cực đấu tranh với những 
luận điệu sai trái, tiêu cực trong xã hội, góp 
phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc 
sống và thực hiện tốt chức năng tư vấn, phản 
biện, giám sát xã hội.

Tin, ảnh: Đoàn Văn Thanh

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt đại diện
văn nghệ sĩ, trí thức và báo giới

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: ĐVT.
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Ngày 18/02/2022, Liên hiệp các Hội 
KH&KT tỉnh và Ban Chấp hành 
Công đoàn Cơ sở đã phối hợp tổ chức 

Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 
2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông 
Vương Hữu Nhi – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch 
Liên hiệp hội và toàn thể công chức, viên 
chức và người lao động thuộc Liên hiệp hội.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 
năm 2022 đã diễn ra dân chủ, sôi nổi, tích 
cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng 
kết phong trào thi đua năm 2021 và phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo hoạt 
động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021, 
chương trình hoạt động năm 2022; Thông 

HộI NGHị CáN Bộ CÔNG CHứC, VIÊN CHứC 2022

qua báo cáo thu, chi tài chính năm 2021.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các 
chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 với 
100% ý kiến nhất trí.  Phát biểu bế mạc Hội 
nghị, ông Vương Hữu Nhi - Chủ tịch Liên 
hiệp hội đề nghị toàn thể công chức, người 
lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị 
tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp 
phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị 
của cơ quan năm 2022.

Tại Hội nghị Liên hiệp hội đã trao tặng 
bằng khen cho 03 tập thể và 14 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 
năm 2021.

Tin, ảnh: Thu Hà

Quang cảnh Hội nghị.
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Ngày 22/4/2022 Hội Cơ khí tỉnh Đắk 
Lắk đã tổ chức Đại hội lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại 

hội có ông Nguyễn Xuân Thao, Phó Chủ tịch 
Liên hiệp hội Đắk Lắk, lãnh đạo một số sở 
ngành và gần 100 hội viên Hội Cơ khí tỉnh. 

Hội cơ khí tỉnh Đắk Lắk là tổ chức xã hội 
nghề nghiệp là thành viên trực thuộc Tổng 
Hội cơ khí Việt Nam và Liên hiệp các hội 
khoa học và kỹ thuật tỉnh. Hội viên của Hội 
gồm các chủ doanh nghiệp, công nhân lành 
nghề, công chức, viên chức, cán bộ giảng dạy 
các trường đại học, cao đẳng nghề, cán bộ 
kỹ thuật hoạt động trong ngành công nghệ kĩ 
thuật cơ khí trên địa bàn tỉnh. 

Trong nhiệm kỳ II vừa qua, Hội cơ khí 
đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng 
cường sự liên kết, hiểu biết lẫn nhau giữa 
các doanh nghiệp, hội viên; tạo động lực về 
mặt tinh thần giúp các doanh nghiệp trong 
Hội tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất. 

Ngành cơ khí nói 
chung đã có bước 
phát triển mạnh mẽ, 
các sản phẩm cơ 
khí rất phong phú 
phục vụ các ngành 
nông lâm nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, 
xây dựng dân dụng, 
công nghiệp... trong 
địa bàn tỉnh. Chất 
lượng, kiểu dáng sản 
phẩm đáp ứng được 

nhu cầu khách hàng 
ngày càng tăng. Một 

số sản phẩm đã có thương hiệu và bước đầu 
đã vươn ra thị trường khu vực, xuất khẩu 
sang Lào, Cam Pu Chia. Các sản phẩm điển 
hình của ngành cơ khí chế tạo Đắk Lắk, là: 
Các hệ thống thiết bị và thiết bị chế biến cà 
phê nhân theo các phương pháp chế biến ướt 
và chế biến khô phục vụ các doanh nghiệp 
và nông hộ; các thiết bị bơm tưới phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, sinh hoạt; 
các thiết bị sơ chế nông sản; các cấu kiện, 
chi tiết kim loại phục vụ xây dựng các công 
trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân 
dụng…Có 04 doanh nghiệp trong ngành cơ 
khí đã được công nhận là doanh nghiệp khoa 
học công nghệ. 

Đại Hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp 
hành nhiệm kỳ III (2022-2027) gồm 19 thành 
viên. Ông Lưu Văn Khôi - Giám đốc Sở Công 
thương được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội Cơ 
khí tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin, ảnh: Đoàn Văn Thanh

Đại hội lần thứ III Hội Cơ khí tỉnh Đắk Lắk

Ban chấp hành Hội Cơ khí nhiệm kỳ III (2022 – 2027)
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Sáng 25/2/2022, tại thành phố Buôn Ma 
Thuột, Tổ chức phát triển công nghiệp 
Liên Hiệp Quốc (UNIDO) và liên danh 

thực hiện dự án tổ chức Hội thảo chuyển 
đổi chất thải nông nghiệp thành nguồn năng 
lượng sạch và than sinh học bằng công nghệ 
nhiệt phân. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo 
luận nhóm vấn đề như: Công nghệ nhiệt phân 
và than sinh học- nhu cầu và xu hướng thế 
giới chất cải tạo đất và tín chỉ đền bù các bon; 
ý nghĩa nhiệt phân và than sinh học- tăng giá 
trị chất thải sau thu hoạch thông qua mô hình 
kinh doanh sử dụng công nghệ nhiệt phân; 
Kinh nghiệm ứng dụng hệ thống nhiệt phân 
quy mô nhỏ PPV 300 tại HTX Bình Minh... 

Công nghệ lò đốt nhiệt phân cho phép cung 
cấp năng lượng sinh khối tại chỗ kịp thời mà 
vẫn đáp ứng được những tiêu chuẩn khí thải 
khắt khe.Hiện công nghệ nhiệt phân của Thụy 
Sĩ là giải pháp tiên tiến, chi phí thấp được thiết 
kế để sử dụng tại Viêt Nam áp dụng cho mô 
hình hợp tác xã và nhà máy chế biến nông sản. 
Sản phẩm đầu ra của công nghệ nhiệt phân 
không chỉ là than sinh học mà còn cả năng 
lượng phục vụ quá trình sấy, sản xuất điện và 
tạo ra doanh thu cho các nông hộ. 

Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của 
người thụ hưởng về công nghệ nhiệt phân, 
chia sẻ kiến thức và kết nối hợp tác thúc đẩy 
thương mại hóa công nghệ này tại Việt Nam.

Tin, ảnh: Đoàn Văn Thanh

HộI THẢO CHUYểN ĐổI CHẤT THẢI NÔNG NGHIệP
THÀNH NGUồN NăNG LƯợNG SẠCH VÀ THaN SINH HọC

BằNG CÔNG NGHệ NHIệT PHâN

Đại biểu thăm mô hình hệ thống nhiệt phân quy mô nhỏ Công ty TNHH cơ khí Viết Hiền
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Ngày 08/4/2022, Liên hiệp hội Đắk 
Lắk đã phối hợp với Sở NN&PTNT 
tỉnh và UBND huyện Ma’Đrắk tổ 

chức Hội thảo Quản lý rừng bền vững và 
cấp chứng chỉ rừng tại Đắk Lắk. Tham dự 
Hội thảo có: GS.TS. Phạm Văn Điển, Phó 
Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Việt 
Nam; GS.TS. Võ Đại Hải, Giám đốc Viện 
Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; TS. Vương 
Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp hội Đắk Lắk; 
đại diện lãnh đạo và các phòng/ban hữu quan 
huyện Ma’Đrắk; các công ty lâm nghiệp và 
các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Các bài tham luận và các ý kiến phát biểu, 
tranh luận tại Hội thảo đã làm rõ: Tài nguyên 
rừng Đắk Lắk là khu vực phong phú và đa 
dạng về các hệ sinh thái, trữ lượng gỗ lớn; 
có những loài động-thực vật và cây dược liệu 
quý hiếm đã được ghi trong Sách đỏ Việt 
Nam và thế giới. Rừng Đắk Lắk còn có chức 
năng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, chống 
xói mòn cho toàn bộ hệ thống canh tác nông 
nghiệp, phòng hộ dốc núi cao, phòng hộ biên 
giới của tỉnh và là khu vực đầu nguồn, ảnh 
hưởng dòng chảy các con sống lớn của khu 
vực duyên hải, miền Trung và Đông Nam bộ. 
Rừng Đắk Lắk giữ vị trí quan trọng trong đời 
sống dân sinh, kinh tế, xã hội và bảo vệ môi 
trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, địa 
chất, cảnh quan thiên nhiên. Về thực vật rừng 
có 1.825 loài thuộc 187 họ, 61 bộ, ở 11 lớp 
thuộc 7 ngành. Trong đó, có 97 loài thực vật 
qúy hiếm. Về động vật có xương sống thuộc 

nhóm bốn chân (Tetrapoda) có 618 loài thuộc 
104 họ, 32 bộ. Trong đó, có 104 loài động vật 
hoang dã quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

Hội thảo đã tìm ra được các giải pháp để 
quản lý rừng bền vững, là: Tiếp tục tuyên 
truyền, vận động toàn dân nhận thức về kinh 
tế lâm nghiệp là một nghề ổn định lâu dài; 
tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực 
hiện “xã hội hóa lâm nghiệp»; ứng dụng các 
thành tựu khoa học và công nghệ về trồng 
và bảo vệ rừng;  kết hợp gieo tạo giống cây 
bản địa có giá trị kinh tế để phục vụ khoanh 
nuôi làm giàu vốn rừng; đẩy mạnh việc ứng 
dụng công nghệ thông tin theo dõi diễn biến 
rừng và đất rừng; nâng cao năng lực đội ngũ 
cán bộ kiểm lâm đủ mạnh để thực hiện tốt 
công tác quản lý và bảo vệ rừng; đẩy mạnh 
thực hiện mô hình khuyến lâm, xây dựng và 
chuyển giao các quy trình mới; chú trọng sử 
dụng giống có chất lượng để trồng rừng thâm 
canh, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến; khắc phục, kiểm soát chặt chẽ 
tình hình lấn chiếm đất rừng trái phép; triệt 
để ngăn chặn tình trạng dân di cư ngoài kế 
hoạch cư trú gần rừng; thực hiện tốt các biện 
pháp mạnh để xử lý, răn đe những đối tượng 
phá hoại rừng; vận động từng hộ gia đình và 
thôn, buôn cam kết không để cháy rừng; đẩy 
mạnh thực hiện công tác giao khoán rừng và 
đất rừng cho các tổ chức, cá nhân có điều 
kiện và thực tế có nhu cầu phát triển kinh tế 
lâm nghiệp.

Tin: Đoàn Văn Thanh

Hội tHảo Quản lý rừng bền vững
và cấp cHứng cHỉ rừng
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Sáng ngày 17/02/2021, Liên hiệp hội 
Đắk Lắk và Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh đã thống nhất ban hành Quy 

chế phối hợp giữa hai cơ quan. Quy chế 
được xây dựng bám sát Chương trình phối 
hợp số 1213/CTPH/BKHCN-LHHVN ngày 
18/5/2021 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ 
và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, nhằm phát 
huy vai trò của Sở và Liên hiệp hội trong hoạt 
động KH&CN.

Nội dung của Quy chế phối hợp bao gồm 
các lĩnh vực: Truyền thông, phổ biến kiến 
thức về KH&CN; tổ chức các hội nghị, hội 
thảo, diễn đàn khoa học, đào tạo, tập huấn về 
KH&CN; thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản 

LIÊN HIệP HộI VÀ Sở KHOa HọC VÀ CÔNG NGHệ
Ký KẾT QUY CHẾ PHốI HợP

biện, giám định xã hội các chương trình, dự 
án phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, cuộc thi sáng tạo 
dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh, giải 
thưởng KH&CN tỉnh; tổ chức các giải thưởng 
sáng tạo KH&CN Việt Nam; hoạt động tôn 
vinh trí thức tiêu biểu và điển hình lao động 
sáng tạo của tỉnh; tổ chức vận động, tập hợp 
đội ngũ trí thức KH&CN tham gia hoạt động 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 
hoạt động sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao 
kết quả từ các nhiệm vụ KH&CN; hoạt động 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng 
tạo ; thực hiện các chương trình, đề án, dự án 
về nghiên cứu, ứng dụng KH&CN…

Tin, ảnh: Đoàn Văn Thanh

Lễ ký kết Quy chế phối hợp.
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Ngày 18/03/2022, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Đắk Lắk 
đã long trọng tổ chức buổi Lễ trao 

tặng Huân chương Lao động hạng Ba của 
Chủ tịch nước cho đồng chí Nguyễn Xuân 
Thao – Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ Thuật tỉnh Đắk Lắk.

Tại Lễ trao tặng, đồng chí Hoàng văn 
Cương, Chánh văn phòng Liên hiệp hội đã 
công bố Quyết định số 2040/QĐ-CTN ngày 
19 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba 
cho đồng chí Nguyễn Xuân Thao – Phó chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật 
tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước
cho đồng chí Nguyễn Xuân Thao - Phó chủ tịch

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Đắk Lắk

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vương Hữu 
Nhi – Chủ tịch Liên hiệp hội đã chúc mừng, 
trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng 
góp của cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Thao 
trong những năm qua  cho công cuộc xây dựng 
và phát triển của Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ Thuật. Chủ tịch Liên hiệp hội đánh giá 
cao những thành quả đã đạt được của đồng 
chí Nguyễn Xuân Thao  và trong thời gian 
qua. Huân chương Lao động Hạng ba là phần 
thưởng cao quý và xứng đáng của Nhà nước 
dành cho những cống hiến của cá nhân đồng 
chí Nguyễn Xuân Thao cho sự nghiệp phát 
triển của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
Thuật tỉnh Đắk Lắk.

Tin, ảnh: Thu Hà

Đ/c Nguyễn Xuân Thao đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
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Sáng ngày 17/5/2022, Liên 
hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã 
tổ chức họp Hội đồng tư vấn, 

phản biện Đề án Quy hoạch tỉnh Đắk 
Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. Sau khi TS. Vương 
Hữu Nhi, Chủ tịch Liên hiệp các Hội 
KH&KT, Chủ tịch Hội đồng quán 
triệt nội dung, phương pháp làm việc 
của Hội đồng; mục đích, ý nghĩa của 
việc tư vấn, phản biện Đề án, các 
thành viên Hội đồng đã trình bày các 
ý kiến cá nhân. 

Theo các thành viên Hội đồng, nhìn chung 
Báo cáo thuyết minh Quy hoạch tỉnh Đăk 
Lăk khá hoàn thiện, đặc biệt là phần đánh giá 
thực trạng kinh tế xã hội, dự báo điều kiện 
phát triển. Đề án đã nêu được tính cấp thiết 
của việc lập quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 
2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nêu 
được cơ sở pháp lý bao gồm hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật từ trung ương ttới 
địa phương liên quan tới việc lập quy hoạch 
tỉnh Đắk Lắk; đánh giá được thực trạng kinh 
tế xã hội, hiện trạng hệ thống đô thị, nông 
thôn, kế cấu hạ tầng, sử dụng đất làm cơ sở 
cho nhiệm vụ quy hoạch... 

Tuy nhiên, mục tiêu tổng quát cũng như 
mục tiêu cụ thể của Đề án chưa thực sự rõ 
ràng và thuyết phục người đọc; chưa thấy đề 
cập đến các thông tin trong và ngoài nước 
liên quan đến nội dung, phương pháp quy 
hoạch cũng như các thông tin đối sánh. Một 
số thuật ngữ trong Đề án sử dụng chưa chính 
xác. Đề án chưa làm rõ được vai trò của phát 

triển Thành phố Buôn Ma Thuột trở thành 
đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, trở thành 
đầu não, động lực cho phát triển các tỉnh 
Tây Nguyên. Để làm cơ sở cho quy hoạch 
phát triển nông nghiệp, cần nêu rõ hơn tinh 
hình kinh tế nông nghiệp của Đắk Lắk: Vị 
thế, vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế 
của Tỉnh; những lợi thế cho phát triển nông 
nghiệp như tài nguyên rừng, đa dạng sinh 
học, đất đai, khí hậu; các hạn chế trong phát 
triển nông nghiệp….; cơ cấu nông nghiệp, 
các sản phẩm nông nghiệp chủ đạo, có lợi thế 
canh tranh cao; tình hình tổ chức sản xuất, 
hợp tác, liên kết sản xuất; các biểu hiện và tác 
động của biến đổi khí hậu đến phát triển nông 
nghiệp trong giai đoạn hiện nay…Quy hoạch 
cần đánh giá đúng thực trạng, không nên né 
tránh các điểm yếu. Cần phân tích về độ trễ 
của chính sách. Quy hoạch đặt ra mục tiêu 
khá cao nên phải đi kèm với các giải pháp cụ 
thể hơn. Cần rà soát lại hệ thống giải pháp và 
gắn chúng với các mục tiêu đề ra.

Tin, ảnh: Đoàn Văn Thanh

Tư vấn, phản biện Đề án Quy hoạch 
Tỉnh Đắk Lắk Thời kỳ 2021- 2030,

Tầm nhìn Đến năm 2050

Quang cảnh cuộc họp.
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Sáng 18/5/2022, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ 
chức Tọa đàm Ngày Khoa học và Công 

nghệ  với chủ đề “Khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo đẩy nhanh quá trình phục 
hồi kinh tế - xã hội”.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện lãnh 
đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các cơ 
quan ban ngành và lãnh đạo các Hội thành 
viên trực thuộc Liên hiệp hội.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã tập trung 
trao đổi, thảo luận các nội dung gồm : Khoa 
học công nghệ và đổi mới sáng tạo – Những 
thành tựu, hạn chế và một số khuyến nghị; 
Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo 
với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk; 
Một số định hướng phát triển khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk đến 
năm 2025, định hướng tầm nhìn năm 2030; 
Những tiềm năng, thế mạnh của Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk 

trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được 
Đảng và Nhà nước giao; ứng dụng khoa học 
và công nghệ trong giảng dạy.

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, TS. Vương 
Hữu Nhi - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, 
nhiều năm qua, khoa học và công nghệ 
không chỉ khẳng định vai trò trong quá trình 
công nghiệp, hiện đại hóa đất nước mà còn 
trở thành động lực then chốt của sự nghiệp 
đổi mới và phát triển. Những thành tựu khoa 
học và công nghệ đã đóng góp tích cực cho 
phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cải thiện 
chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk đã trao chứng nhận 
danh hiệu “Trí thức KH&CN tiêu biểu Liên 
hiệp các Hội KH&CN tỉnh Đắk Lắk” cho 7 
cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho 
công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Tin, ảnh: Thu Hà

Tôn vinh 07 Trí Thức
khoa học công nghệ Tiêu biểu

07 trí thức được tôn vinh.
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DANH SÁCH 
Giải pháp, mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho

thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 9 năm 2021
(Ban hành theo Quyết định số 165 /QĐ-BTC ngày 15/11/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi 

Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 9 năm 2021)

Giải nhất: 02 giải

TT Tên sản phẩm Họ và tên tác giả Địa chỉ

1
Đèn học tiện ích tích hợp 
ứng dụng dạy và học trực 
tuyến

- Vũ Hoàng
Lớp 9A1, trườngTHCS 
Lương Thế Vinh, huyện 
Krông Ana

2
Rô bốt hỗ trợ bệnh nhân 
truyền nhiễm sử dụng công 
nghệ IOT

- Trần Quốc Nguyên
Lớp 10A9, trường 
THPT Chu Văn An, Tp 
Buôn Ma Thuột

Giải Nhì: 05 giải
TT Tên sản phẩm Họ và tên tác giả Địa chỉ

1
Thiết bị giám sát nồng độ 
CO2, N2, nhiệt độ và độ 
ẩm trong kho bảo quản 
nông sản

 -Phan Đình Hiếu 
- Trần Thị Ty

Lớp 10A7, trường 
THPT Nguyễn Công 
Trứ, TT Phước An, 
huyện Krông Pắk

2

“BioExplore” - Ứng dụng 
tích hợp công nghệ thực 
tế tăng cường hỗ trợ học 
tập môn sinh học tại các 
trường phổ thông

- Võ Chí Thắng
Lớp 12A, trường THPT 
Phan Đăng Lưu, Krông 
Búk

3

Ứng dụng sản xuất hộp 
đựng thức ăn, cốc đĩa làm 
từ Cellulose trong võ quả 
Sầu riêng kết hợp chất kết 
dính tự nhiên từ tinh bột và 
sáp ong

- Lê Văn Huy 
- Nguyễn Thị Thảo 
Nguyên

Lớp 10A1, trường 
THCS, THPT Đông 
Du, Tp BMT

4
Rô bốt học tập diều  
khiển bằng phần mềm 
Powerpoint

- Trần Hậu Khánh 
- Phan Thị Hương 
Diệp

Lớp 8D, trường THCS 
Trần Quang Diệu, 
huyện Cư M’gar

5
Thiết kế cửa sổ đa chức 
năng, lối thoát hiểm lắp đặt 
cho hộ chung cư và nhà cao 
tầng khu vực đông dân cư

- Lê Đình Thành 
- Lê Anh Đức 
- Trần Duy

Lớp 9C, 6C, 9B, trường 
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu, xã Cư Huê, 
huyện Ea Kar
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Giải Ba: 10 giải

TT Tên sản phẩm Họ và tên tác giả Địa chỉ

1 Sign language translator

- Phan Nguyễn Hữu 
Phước 
- Nguyễn Chính Thông 
- Lê Hữu Ngọc Giao

Lớp 12CL, trường 
THPT chuyên Nguyễn 
Du, Tp BMT

2 Mô hình phòng học thông 
minh

-H Nga Niê 
-H Lê Thảo Nguyên 
Niê

Lớp 8D trường THCS 
Phan Chu Trinh, xã Cư 
Né, huyện Krông Buk

3 Phao cứu hộ tự động tìm 
người gặp nạn

- Bùi Quỳnh Linh 
- Hồ Quốc Đạt

Lớp 8A1,8A2, 
trườngTHCS Buôn 
Trấp, huyện Krông Ana

4 Mô hình vừa học vừa chơi -Lê Hoàng Trung
Lớp 9G, trường THCS 
Hùng Vương, Tp Buôn 
Ma Thuột

5 Xe lăn thông minh dành 
cho người khuyết tật - Trịnh Xuân Đạt

Lớp 10A1, trường 
THPT Lê Quý Đôn, Tp 
BMT

6
Ứng dụng mạng xã hội 
chia sẻ cùng học đa ngôn 
ngữ

- Trần Minh Giang
Lớp 10A5, trường 
THPT Chu Văn An, Tp 
Buôn Ma Thuột

7 Thiết bị báo lỗi tự động 
trên ván giậm nhảy xa - Nguyễn Thái Dương

Lớp 8A, trường THCS 
Ngô Quyền, huyện 
M’Đrắk

8

Chế tạo vật liệu Compsite 
từ nhựa Polypropylene 
(PP), Polyethylen (PE) và 
Polyvinyl chloride (PVC) 
tái chế với vỏ trấu

-Phan Công trực 
-Võ Hoàng Nguyên

Lớp 9, lớp 6, trường 
THCS Nguyễn Viết 
Xuân, Krông Kmar, 
huyện Krông Bông

9 Dàn bú sữa tự động cho 
lợn con mới sinh

- Phạm Xuân Đình Thảo 
- Hoàng Thị Cát Tường

Lớp 12, Trường THPT 
Phan Bội Châu, huyện 
Krông Năng

10

Nghiên cứu, thiết kế Thiết 
bị xử lý khí thải lò sấy 
Cafe trên địa bàn thị xã 
Buôn Hồ

- Đặng Bảo Vy 
- Nguyễn Lương Trà 
My

Lớp 11A1, trường 
THPT Huỳnh Thúc 
Kháng, Tx Buôn Hồ
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Giải Khuyến khích: 20 giải

TT Tên sản phẩm Họ và tên tác giả Địa chỉ

1 Hệ thống đèn đường thông 
minh tiết kiệm năng lượng

- Nguyễn Quang 
Minh

Lớp 12, Trường THPT 
Phan Bội Châu, huyện 
Krông Năng

2

Ứng dụng công nghệ 4,0 
vào việc thiết kế mạch 
phao điện bơm nước tự 
động không sử dụng dây 
dẫn điện truyền áp nhằm 
nâng cao tính tiện ích và 
an toàn cho con người và 
máy bơm nước

- Trần Thị Thanh 
Thảo

Lớp 8, Trường THCS 
Cao Bá Quát, xã Cư 
M’gar, huyện Cư M’gar

3
Nghiên cứu, thực hiện bộ 
sản phẩm đào thải độc tố 
và mỹ phẩm từ cây lúa

- Nguyễn Huyền 
Trang 
- Lê Kiều Tuệ Nghi

Lớp 9A1,8A1, 
trườngTHCS Lương 
Thế Vinh, huyện Krông 
Ana

4

Thùng rác nổi tự động 
thu gom rác làm sạch môi 
trường nước dùng điện 
năng lượng mặt trời

- Đỗ Trọng Tài 
- Trần Minh Toản 
- Vũ Ngọc Tính

Lớp 9C, 7B, trường 
THCS Nguyễn ĐÌnh 
Chiểu, huyện Ea Kar

5

Dụng cụ hỗ trợ lấy dung 
dịch sát khuẩn và bồn rửa 
giúp phòng chống dịch 
Covid-19

- Nông Tiến Thành 
- Lâm Quyền Sơn

Lớp 9A, trường THCS 
Hoàng Văn Thụ, huyện 
Ea H’Leo

6 Máy rửa tay sát  khuẩn đa 
chức năng

- Lê Nhật Minh 
- Nguyễn Đình Đại 
lộc

Lớp 7C, trường THCS 
Lương Thế Vinh, huyện 
Ea Kar

7 Sản xuất thức ăn cho Dê từ 
vỏ quả sầu riêng

- Nguyễn Thị Thủy 
- H Mily Aliô 
- Trần Hữu An Ninh

12A10, THPT Lê Hữu 
Trác; 7D, 8A THCS 
Cao Bá Quát, huyện Cư 
M’gar
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8

Thiết bị xạc pin dự phòng 
bằng năng lượng mặt trời, 
gắn được trên Ba lô, cặp 
xách

- Lê Thế Trung
Lớp 10A1, trường 
THPT Lê Quý Đôn, Tp 
BMT

9 Máy tạo rãnh hạt Macca - Lê Bá Phát 
- Dinh Thị Mỹ Duyên

Lớp 11A7, trường 
THPT Hai Bà Trưng, 
TX Buôn Hồ

10 Xe chở hàng tự động
- Trần Nguyễn Như 
Ngọc 
- H Nghiệp Triêk

Lớp 8A, 8C trường 
THCS Lê Lợi, xã Đăk 
phơi, huyện Lăk

11 Dụng cụ gieo hạt bằng tay - Trần Công Minh
Lớp 8B, trường THCS 
Nguyễn Đức Cảnh, xã 
Buôn Tría, huyện Lăk

12

Mô hình máy chế tạo vật 
liệu sinh khối từ thân cây 
ngô, cùi ngô quy mô hộ gia 
đình tại các buôn dân tộc Ê 
đê, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 
Lắk

- Y Minh Niê 
- Y Quin Bkrông

Lớp 9C, 9B, trường 
THCS Nguyễn Đình 
Chiểu, xã Cư Huê, 
huyện Ea Kar

13
Quy trình làm bột rửa chén 
khô từ vật liệu thiên nhiên, 
an toàn và dễ tìm

- Nguyễn Thị Tuyết 
Nhung 
- Phạm Thị Ngọc 
Trâm

Lớp 8A2, trường THCS 
Đinh Tiên Hoàng,  xã 
Ea Tih, huyện Ea Kar

14
Sản phẩm miếng lót giày 
bằng thảo dược để khử 
mùi hôi, phòng bệnh

- Hoàng Thị Thu 
Huyền 
- Cao Anh Tú

Lớp 8A, trường THCS 
Chu VĂn An, xã Ia 
Rvê, huyện Ea Súp

15 Thiết kế nhà sấy thảo dược 
bằng tấm nhựa trong

- Đỗ Minh Bảo Huy 
- Trần Minh Quân

Lớp 11B6, Trường 
THPT Nguyễn Tất 
Thành, xã Krông jing, 
huyện M’Đrắk

16 Hộp đối lưu - H’Trà My Byă
Lớp 4B, trường Tiểu 
học Ngô Gia Tự, Krông 
pắk
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17 Phần mềm học Địa lý - 
Lịch sử

- Nguyễn Hữu Tất 
Anh 
- Nguyễn Văn Thành 
Tiến

Lớp 7A, trường THCS 
Nguyễn Khuyến, TT Ea 
Kar

18
Sử dụng Hệ thống nhúng 
điều khiển các thiết bị từ 
xa

- Trần Nguyễn Đan 
Trinh 
- Phạm Thùy Thanh 
Trúc

Lớp 12A1, trường THP 
THuỳnh Thúc Kháng, 
Tx Buôn Hồ

19 Ứng dụng học tiếng Ê Đê 
trên nền tảng Androi

- Y Trân Niê 
- Nguyễn Thái Bảo

Trường THCS Ngô Gia 
Tự, xã Cư Pơng, huyện 
Krông Búk

20
Dụng cụ vắt quần áo tiện 
ích dùng cho học sinh nội 
trú

- Nguyễn Tuấn Anh

Lớp 8, trường PTDT 
BT THCS Nguyễn 
khuyến, thôn 5, xã Cư 
Prao, huyện M’Đrắk

(Tổng cộng có 37 mô hình/sản phẩm/giải pháp và 65 tác giả)

TS. Vương Hữu Nhi trao giải cho các tác giả đạt giải Nhất Cuộc thi. Ảnh: ĐVT.


