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HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH 

VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 

NĂM 2022 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã ban hành Văn bản số 

394/BVHTTDL-TV gửi Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn 

hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch các 

tỉnh, thành về việc hướng dẫn tổ 

chức hoạt động hưởng ứng Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 

năm 2022. 

 
Theo đó, căn cứ vào điều kiện 

thực tiễn của từng địa phương chỉ 

đạo hệ thống thư viện công cộng 

trên địa bàn chủ động xây dựng kế 

hoạch, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức Ngày 

Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 

thứ nhất năm 2022 và các hoạt 

động hưởng ứng, trong đó tập 

trung vào nội dung đẩy mạnh 

phong trào đọc sách, lan tỏa tri 

thức, nét đẹp của văn hóa, con 

người Việt Nam cho nhân dân trên 

địa bàn. Đồng thời, khai thác triệt 

để nguồn lực về khoa học công 

nghệ, sử dụng các hình thức đa 

dạng trên không gian mạng để tổ 

chức các hoạt động quảng bá về 

văn hóa đọc; tích cực tham gia và 

triển khai đồng bộ tại địa phương 

các hoạt động, cuộc thi nhằm thúc 

đẩy văn hóa đọc do các cơ quan 

Trung ương phát động. 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị 

trực thuộc Sở tổ chức truyền thông 

trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, 

pano...) hoặc trực tiếp nhằm tuyên 

truyền về vai trò, tầm quan trọng 

của văn hóa, đặc biệt là văn hóa 

đọc và ý nghĩa của Ngày Sách và 

Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất 

năm 2022 theo đúng tinh thần của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Theo Quyết định số 1862/QĐ-

TTg, “Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Việt Nam” được tổ chức vào ngày 

21/4 hằng năm trên phạm vi toàn 

quốc nhằm khẳng định vị trí, vai 

trò và tầm quan trọng của sách đối 

với việc nâng cao kiến thức, kỹ 

năng, phát triển tư duy, giáo dục và 

rèn luyện nhân cách con người; 

khuyến khích và phát triển phong 

trào đọc sách trong cộng đồng, tạo 

dựng môi trường đọc thuận lợi; 

hình thành thói quen đọc sách 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 

 



Phổ Biến Kiến Thức số 266 - 02.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 2 

 

trong gia đình, trường học, cơ 

quan, tổ chức; góp phần xây dựng 

xã hội học tập. 

Bên cạnh đó, tôn vinh người đọc, 

người sáng tác, xuất bản, in, phát 

hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, 

quảng bá sách và các tổ chức, cá 

nhân có những đóng góp cho phát 

triển văn hóa đọc trong cộng đồng; 

nâng cao trách nhiệm của các cấp, 

các ngành, các cơ quan chức năng 

và các tổ chức xã hội đối với việc 

xây dựng và phát triển văn hóa đọc 

Việt Nam. 

(Tổng hợp) 

 

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY 

THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG 

SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 

03/02/2022): 92 NĂM ĐẢNG 

CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỒNG 

HÀNH CÙNG DÂN TỘC  

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh 

đạo bằng nhiều phương thức khác 

nhau, trong đó có lãnh đạo bằng 

chủ trương, đường lối; lãnh đạo để 

Nhà nước thể chế hóa, cụ thể hóa 

chủ trương, đường lối ấy thành 

chính sách, pháp luật của Nhà 

nước và bằng sự gương mẫu của 

đội ngũ đảng viên. 92 năm qua, 

bằng đường lối đáp ứng lợi ích, 

nguyện vọng chính đáng của Nhân 

dân và sự gương mẫu của đội ngũ 

đảng viên, Đảng đã quy tụ được 

sức mạnh của Nhân dân, lãnh đạo 

Nhân dân làm nên nhiều thắng lợi 

to lớn. 

Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, 

đường lối. Vì vậy, những chủ 

trương, đường lối đúng đắn của 

Đảng sẽ đáp ứng được lợi ích, 

nguyện vọng chính đáng của Nhân 

dân. Khi Đảng trở thành Đảng cầm 

quyền, các chủ trương, đường lối 

của Đảng sẽ được thể chế hóa, cụ 

thể hóa thành chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. Trong suốt quá 

trình lịch sử của mình, những chủ 

trương, đường lối đúng đắn của 

Đảng đã quy tụ và phát huy được 

sức mạnh vĩ đại của Nhân dân. 

Ngược dòng lịch sử, một câu hỏi 

đặt ra là vì sao người dân khi ấy tin 

Đảng như vậy? Không khó để trả 

lời, là ngoài những chủ trương, 

đường lối đáp ứng lợi ích, nguyện 

vọng chính đáng của Nhân dân thì 

đội ngũ đảng viên của Đảng thật sự 

là những người gương mẫu. 

Nói dân tin Đảng là cái gì đó rất 

trừu tượng, người dân nhìn Đảng 

qua lăng kính của mình, là qua đội 

ngũ đảng viên, nhất là những đảng 

viên giữ các cương vị lãnh đạo. 

Nhờ niềm tin ấy mà dân đã theo 

Đảng suốt 92 năm qua và từ một 

đất nước bị đô hộ, Việt Nam đã trở 
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thành một đất nước sánh vai với 

bạn bè năm châu. Từ một đất nước 

không được ai công nhận sau Cách 

mạng Tháng 8, thì nay Việt Nam 

đã có quan hệ với 189/193 quốc 

gia thành viên của Liên hiệp quốc. 

Từ một đất nước bị lệ thuộc, thì 

nay Việt Nam đã tham gia sâu rộng 

vào sân chơi lớn của toàn cầu. 

Tiếng nói của Việt Nam trên nhiều 

diễn đàn lớn của quốc tế đã được 

trân trọng lắng nghe. Từ một dân 

tộc phải gánh chịu thảm trạng nạn 

đói năm 1945 làm chết hàng triệu 

người thì nhiều năm qua, Việt Nam 

trở thành đất nước xuất khẩu gạo 

hàng đầu thế giới. 

Đảng Cộng sản Việt Nam nay đã 

có quan hệ với gần 250 chính đảng 

ở trên 110 quốc gia trên thế giới… 

Nếu nói Việt Nam là một nước nhỏ 

thì bây giờ không còn đúng nữa, 

bởi Việt Nam đã là một trong 40 

nền kinh tế lớn nhất thế giới và dân 

số đứng thứ 15 của thế giới. Nếu 

so với chính chúng ta trong cùng 

một thời điểm thì những thành tựu 

mà chúng ta đạt được là quá lớn 

lao! 

Chuẩn bị cho giai đoạn của đất 

nước thời gian tới, Đại hội XIII 

của Đảng không chỉ hoạch định 

đường lối phát triển đất nước giai 

đoạn 2021-2025 mà còn đề ra tầm 

nhìn định hướng phát triển đất 

nước với các mốc thời gian xa hơn, 

là tới kỷ niệm 100 năm thành lập 

Đảng (năm 2030) và 100 năm 

thành lập nước (năm 2045). 

Từ nay đến năm 2030 là 8 năm, 8 

năm cho một mục tiêu trở thành 

nước đang phát triển, có công 

nghiệp hiện đại, thu nhập trung 

bình cao. Mục tiêu ấy có đạt được 

hay không thì mấu chốt vẫn nằm ở: 

Các chủ trương, đường lối đúng 

đắn của Đảng và sự gương mẫu 

của đội ngũ đảng viên. 

(tcnn.vn) 

 

ĐẨY NHANH HOÀN THIỆN 

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ 

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI 

ĐOẠN ĐẾN NĂM 2050  

Vừa qua, Bộ TN&MT, Thứ 

trưởng Lê Công Thành đã chủ trì 

cuộc họp về xây dựng Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu giai 

đoạn đến năm 2050. 

Đại diện Ban soạn thảo, GS.TS 

Trần Thục cho biết, Chiến lược 

quốc gia về biến đổi khí hậu 

(BĐKH) mới được xây dựng dựa 

trên cách tiếp cận đánh giá tình 

hình thực hiện Chiến lược (theo 

Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 

5/12/2011) đến năm 2020; bài học 

kinh nghiệm từ việc xây dựng 

https://baotainguyenmoitruong.vn/chien-luoc-quoc-gia-ve-BDKH-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/chien-luoc-quoc-gia-ve-BDKH-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/chien-luoc-quoc-gia-ve-BDKH-ptag.html
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Chiến lược BĐKH trong bối cảnh 

mới ở các quốc gia; dự báo về 

BĐKH, tác động của BĐKH đến 

Việt Nam. 

  
Trong xây dựng Chiến lược, ứng 

phó BĐKH được xem là yêu cầu 

cấp thiết và phải được đặt ở vị trí 

trung tâm của các quyết định phát 

triển. Ứng phó BĐKH không chỉ là 

thách thức mà còn là cơ hội để phát 

triển đất nước bền vững, thịnh 

vượng và thực hiện trách nhiệm 

của Việt Nam khi tham gia Công 

ước khung của Liên hợp quốc về 

BĐKH, Thỏa thuận Paris.  

Dự thảo Chiến lược đến năm 

2050 đã đưa ra các mục tiêu tổng 

quát và cụ thể; nhiệm vụ thích ứng 

BĐKH, giảm phát thải khí nhà 

kính và các giải pháp thực hiện. 

Cùng với đó là nội dung về hoàn 

thiện thể chế, khơi dậy tiềm năng 

và nguồn lực nhằm ứng phó hiệu 

quả với BĐKH. 

Tại cuộc họp, đại diện các nhóm 

soạn thảo đã trình bày nội dung cụ 

thể về thích ứng BĐKH và giảm 

nhẹ phát thải khí nhà kính hướng 

tới mục tiêu Net Zero (phát thải khí 

nhà kính bằng 0) của Việt Nam 

vào năm 2050. Hiện nay, ngành 

năng lượng đã xét đến các biện 

pháp mạnh mẽ nhất về tăng trưởng 

năng lượng tái tạo và giảm dần quy 

mô điện than, điện khí từ sau năm 

2035. Lĩnh vực điện than và các 

quá trình công nghiệp đã bước đầu 

áp dụng công nghệ CCS và 

Hydrogen xanh. 

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ trong 

thích ứng sẽ bám sát mục tiêu và 

nhiệm vụ đã xây dựng và phê 

duyệt trong Kế hoạch thích ứng 

quốc gia NAP và Báo cáo đóng 

góp do quốc gia tự quyết định 

NDC của Việt Nam. Các mục tiêu 

thích ứng trong Chiến lược sẽ hài 

hòa với mục tiêu Net Zero, trọng 

tâm và xuyên suốt là nâng cao khả 

năng chống chịu và năng lực thích 

ứng của hệ thống kinh tế tự nhiên 

và xã hội; giảm thiểu thiệt hại do 

thiên tai và khí hậu cực đoan gia 

tăng cho BĐKH. 

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng 

Lê Công Thành nhấn mạnh vào 

việc phải tăng tính khả thi của 

Chiến lược, đề nghị các chuyên gia 

tiếp tục nghiên cứu, làm việc với 

các Bộ, ngành để nhanh chóng 

hoàn thiện dự thảo. Trong đó, làm 

https://baotainguyenmoitruong.vn/thich-ung-BDKH-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/thich-ung-BDKH-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/giam-phat-thai-ptag.html
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rõ hơn những điểm tiến bộ trong 

Chiến lược mới, đặc biệt là nội 

dung đồng lợi ích giữa giảm nhẹ và 

thích ứng. Cần chú trọng vấn đề 

huy động nguồn lực tài chính, đưa 

ra các cơ chế đổi mới để khuyến 

khích nguồn lực cho thích ứng 

BĐKH như thuế các bon, thị 

trường các bon, hoặc các ưu đãi về 

đất đai, sử dụng tài nguyên cho các 

nhà đầu tư... Chiến lược mới có thể 

chỉ ra một số định hướng để tiếp 

tục nghiên cứu trong tương lai. 

(baotainguyenmoitruong.vn) 

 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: PHÁT 

ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN 

THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

NĂM 2022  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban 

hành Chỉ thị về việc phát động thi 

đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022. 

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022, đưa phong trào thi đua lan 

tỏa sâu rộng trong các tầng lớp 

nhân dân và mang lại hiệu quả 

thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh 

yêu cầu Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đoàn 

thể, các cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn 

tỉnh: 

Tiếp tục quán triệt, triển khai, 

tuyên truyền và tổ chức thực hiện 

tốt các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về thi đua, khen thưởng 

đã được Thủ tướng Chính phủ, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động; 

Thi đua thực hiện đồng bộ các 

giải pháp linh hoạt, hiệu quả bảo 

đảm mục tiêu vừa phòng, chống 

dịch COVID-19, vừa phục hồi và 

phát triển kinh tế. Bảo đảm môi 

trường đầu tư kinh doanh thuận lợi 

và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc để phục hồi 

sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu 

tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các công trình trọng 

điểm nhằm tạo điều kiện thúc đẩy 

phát triển kinh tế. Triển khai các 

nhiệm vụ theo Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết số 02-

NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển 

đổi số, đô thị thông minh gắn với 

cải cách hành chính. Tiếp tục triển 

khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế bền vững dựa 

vào công nghiệp, cảng biển, du lịch 

và nông nghiệp công nghệ cao. 

Triển khai các Chương trình hành 
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động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 05-NQ/TU ngày 

10/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất 

lượng cuộc sống và hạnh phúc của 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 và tầm nhìn đến năm 

2045. Đẩy mạnh phong trào thi đua 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và các phong trào 

thi đua yêu nước trên các lĩnh vực 

y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học 

công nghệ, an sinh xã hội, đền ơn 

đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo… 

Bảo đảm các điều kiện về nguồn 

lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị 

phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh và khám chữa bệnh cho 

nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất 

lượng giáo dục đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực. Tổ chức các hoạt 

động văn hóa, xã hội, nghệ thuật, 

bảo đảm an toàn dịch bệnh. Nâng 

cao hiệu quả quản lý công nghệ, 

tăng cường các hoạt động tiếp cận 

cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 

đẩy mạnh phong trào thi đua “Khởi 

nghiệp, đổi mới, sáng tạo”; 

Thi đua xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh, đẩy mạnh phong trào thi đua 

“Dân vận khéo” và các phong trào 

thi đua trong các cơ quan Đảng, 

chính quyền, đoàn thể, các tổ chức 

xã hội…; tăng cường sự phối hợp 

giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể chính trị - xã hội, các cấp chính 

quyền trong giám sát, phản biện xã 

hội một cách hiệu quả. Thực hiện 

cắt giảm tối đa thời gian giải quyết 

thủ tục hành chính, tăng cường 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, 

công chức trong thực thi công vụ. 

Thực hiện các giải pháp hiệu quả 

nhằm cải thiện thứ hạng các chỉ số: 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 

hiệu quả quản trị và hành chính 

công cấp tỉnh (PAPI), cải cách 

hành chính (PAR INDEX), hài 

lòng về sự phục vụ hành chính 

(SIPAS), sẵn sàng ứng dụng công 

nghệ thông tin - truyền thông Việt 

Nam (ICT Index). Tiếp tục kiện 

toàn tổ chức bộ máy theo hướng 

tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, đẩy mạnh phân 

cấp, giao nhiệm vụ thực chất gắn 

với kiểm tra, giám sát, đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu; kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm sai 

phạm; 

Đẩy mạnh phong trào “Thi đua 

quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ 

quốc”, tăng cường tiềm lực quốc 

phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng 
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chiến đấu, bảo đảm bảo vệ vững 

chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ 

và biển đảo. Xây dựng khu vực 

phòng thủ vững chắc. Tiếp tục 

ngăn chặn làm giảm các loại tội 

phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã 

hội và đặc biệt là giảm tai nạn giao 

thông. Giữ vững an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội; 

Tăng cường công tác tuyên 

truyền, phát hiện, bồi dưỡng và 

nhân rộng các gương điển hình tiên 

tiến, nhân tố mới, cách làm hay, 

mô hình hiệu quả; kịp thời biểu 

dương, tôn vinh khen thưởng các 

cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến 

gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; 

Tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước về thi đua, khen thưởng; nâng 

cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của 

cấp ủy, chính quyền và Hội đồng 

Thi đua-Khen thưởng các cấp, huy 

động sự tham gia của cả hệ thống 

chính trị, đặc biệt là vai trò, trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị trong tổ chức phát 

động để phong trào thi đua luôn 

đổi mới, sáng tạo, thực chất và 

mang lại hiệu quả thiết thực. Nâng 

cao chất lượng công tác khen 

thưởng; bảo đảm khen thưởng 

chính xác, kịp thời, công khai, 

minh bạch, có tác dụng giáo dục, 

nêu gương; chú trọng khen thưởng 

đột xuất, khen thưởng cho cơ sở, 

các tập thể nhỏ, công nhân, nông 

dân, người lao động trực tiếp, 

người dân; 

Duy trì và nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động cụm, khối thi 

đua từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động cụm, 

khối, bảo đảm việc sinh hoạt 

chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, 

mô hình giải pháp thiết thực, hiệu 

quả giữa các đơn vị trong cụm, 

khối. Thường xuyên đôn đốc, kiểm 

tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu 

quả các phong trào thi đua yêu 

nước trên cơ sở đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

từng cơ quan, đơn vị. 

(baobariavungtau.com.vn) 

 

 

 

 

CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP  

Ngày 17/2, Thứ trưởng Bộ Tư 

pháp Phan Chí Hiếu đã chủ trì 

Phiên họp Hội đồng thẩm định đề 

nghị xây dựng Luật Phát triển 

công nghiệp do Bộ Công Thương 

CÔNG NGHỆ  

VÀ ĐỜI SỐNG 
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chủ trì soạn thảo. 

 
Phát biểu tại Phiên họp, đại diện 

cơ quan chủ trì xây dựng Luật đã 

nêu lên các căn cứ pháp lý của 

Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây 

dựng Luật Phát triển công nghiệp 

(Luật PTCN). Theo đó, sau hơn 35 

năm đổi mới và mở cửa nền kinh 

tế, Việt Nam đã dần trở thành một 

trong những trung tâm sản xuất 

công nghiệp của thế giới và thuộc 

nhóm quốc gia có năng lực cạnh 

tranh công nghiệp (CIP) trung bình 

cao toàn cầu và ASEAN 4 với vị 

trí thứ 36 trên thế giới và đứng thứ 

17 về xuất khẩu công nghiệp chế 

biến, chế tạo (năm 2019). Một số 

ngành công nghiệp đã cơ bản hội 

nhập thành công vào chuỗi giá trị 

toàn cầu như điện tử, dệt may, da 

giày... Công nghiệp ngày càng 

khẳng định vai trò là động lực của 

tăng trưởng kinh tế quốc gia. Mặc 

dù vậy, trong quá trình hình thành 

và phát triển, nền công nghiệp Việt 

Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế, 

vướng mắc gây cản trở quá trình 

phát triển bền vững. Do đó, cần 

thiết phải xây dựng Luật PTCN để 

phát triển nền công nghiệp quốc 

gia. 

Đại diện Bộ Công Thương cho 

biết, dự kiến Luật này quy định về 

các biện pháp phát triển công 

nghiệp Việt Nam thông qua liên 

kết ngành, chuỗi giá trị trong các 

ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo; phân bố, tái phân bố, liên kết 

vùng trong phát triển công nghiệp; 

ứng dụng khoa học, công nghệ và 

chuyển đổi số trong các ngành 

công nghiệp; phát triển bền vững 

trong công nghiệp; phân công, 

phân cấp quản lý nhà nước trong 

công nghiệp. 

Theo đó, dự thảo Luật PTCN đưa 

ra 6 chính sách lớn để lấy ý kiến 

góp ý tại Phiên họp, cụ thể: Định 

hướng phát triển công nghiệp; tăng 

cường liên kết ngành chuyên môn 

hóa theo chuỗi giá trị trong các 

ngành công nghiệp; thúc đẩy phân 

bố không gian công nghiệp, liên 

kết vùng trong phát triển công 

nghiệp; nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp và sản 

phẩm công nghiệp; phát triển bền 

vững trong công nghiệp; thực hiện 

phân công, phân cấp trong phát 

triển công nghiệp. 

Trên cơ sở các ý kiến tại Phiên 

họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan 
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Chí Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thẩm 

định nhất trí cao về sự cần thiết 

ban hành Luật PTCN. Ông Hiếu 

cho rằng, chủ trương, đường lối 

của Đảng, Nhà nước đã nêu rất rõ 

về phát triển nền công nghiệp quốc 

gia. Nền công nghiệp Việt Nam 

trong thời gian qua cũng có nhiều 

lúc thăng trầm, chưa nhất quá. Vì 

vậy, việc xây dựng luật lần này 

phải khắc phục được các khó khăn, 

vướng mắc. 

Về phạm vi điều chỉnh, Thứ 

trưởng lưu ý cần làm rõ hơn, phạm 

vi điều chỉnh phải xác định phù 

hợp hơn với tên gọi, đồng thời tiếp 

tục rà soát kỹ các văn bản quy 

phạm pháp luật khác để tránh 

chồng chéo, trùng lắp. 

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề 

nghị tiếp tục rà soát chủ trương, 

chính sách của Đảng, Nhà nước để 

bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các 

quy định trong luật. Trong xây 

dựng chính sách cần cố gắng có 

những đột phá, cụ thể, tránh quy 

định chung chung. Đồng thời tiếp 

tục rà soát kỹ các chính sách, vấn 

đề nào đã được quy định trong các 

luật khác thì không quy định lại 

trong luật này. Kể cả các chính 

sách liên quan đến phân công 

nhiệm vụ cho các bộ, ngành để 

tránh chồng chéo trong các quy 

định của Luật về chức năng 

nhiệm vụ. 

 (Báo chính phủ) 

 

NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ 

BIẾN, CHẾ TẠO TIẾP TỤC 

DẪN ĐẦU THU HÚT VỐN 

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 

20/01/2022, tổng vốn đăng ký cấp 

mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ 

phần của nhà đầu tư nước ngoài 

(ĐTNN) đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 

4,2% so với cùng kỳ năm 

2021.  Ngoài vốn đầu tư đăng ký 

mới giảm thì cả vốn điều chỉnh và 

góp vốn mua cổ phần đều tăng 

mạnh so với cùng kỳ.  

 
Các nhà đầu tư nước ngoài đã 

đầu tư vào 15 ngành trong tổng số 

21 ngành kinh tế quốc dân. Trong 

đó, ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu 

tư đạt trên 1,2 tỷ USD, chiếm 

58,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. 

Ngành kinh doanh bất động sản 
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đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư 

trên 472 triệu USD, chiếm gần 

22,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. 

Tiếp theo lần lượt là các ngành 

hành chính và dịch vụ hỗ trợ; bán 

buôn, bán lẻ với tổng vốn đăng ký 

đạt lần lượt là trên 221 triệu USD 

và 52,5 triệu USD. Còn lại là các 

ngành khác. 

Nếu xét về số lượng dự án mới 

thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp 

chế biến chế tạo và hoạt động 

chuyên môn khoa học công các 

ngành thu hút được nhiều dự án 

nhất, chiếm lần lượt 29,1%, 22,3% 

và 15,5% tổng số dự án. 

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, 

đã có 33 quốc gia và vùng lãnh thổ 

có đầu tư tại Việt Nam trong tháng 

1 năm 2022. Nếu xét về số dự án 

mới, các nhà ĐTNN vẫn tập trung 

đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, 

có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. 

Hồ Chí Minh, Hà Nội. Trong đó, 

TP Hồ Chí Minh dẫn đầu cả về số 

dự án mới (37,9%), số lượt dự án 

điều chỉnh (16,9%) và góp vốn 

mua cổ phần (71,4%). 

Xuất siêu 1,5 tỷ USD không kể 

dầu thô 
Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, 

tính tới 20/01/2022, các dự án đầu 

tư nước ngoài đã giải ngân được 

trên 1,61 tỷ USD, tăng 6,8% so với 

cùng kỳ năm 2021.  

Về xuất khẩu, Kim ngạch xuất 

khẩu của khu vực ĐTNN giảm nhẹ 

trong tháng 1/2022. Xuất khẩu (kể 

cả dầu thô) ước đạt trên 21,6 tỷ 

USD, giảm nhẹ 0,5% so với cùng 

kỳ, chiếm 73% kim ngạch xuất 

khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô 

ước đạt 21,5 tỷ USD, giảm nhẹ 

0,3% so với cùng kỳ, chiếm 72,6% 

kim ngạch xuất khẩu cả nước. 

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, 

nối tiếp đà phục hồi từ cuối năm 

2021 sau tác động của đại dịch 

Covid-19, nhiều doanh nghiệp 

ĐTNN đã ổn định và mở rộng hoạt 

động sản xuất kinh doanh. Vốn đầu 

tư thực hiện của các dự án ĐTNN 

trong tháng 1/2022 tăng 6,8% so 

với cùng kỳ. 

Điều chỉnh vốn và góp vốn mua 

cổ phần đều tăng so với cùng kỳ cả 

về số lượt dự án điều chỉnh, góp 

vốn mua cổ phần cũng như tổng 

vốn đầu tư tăng thêm và giá trị vốn 

góp. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy 

giảm so với cùng kỳ do không có 

nhiều dự án quy mô lớn song số 

lượng dự án đầu tư mới lại tăng 

mạnh (gấp gần 2,2 lần cùng kỳ), 

cho thấy niềm tin của nhà ĐTNN 

đối với môi trường đầu tư của Việt 

Nam. 

Xuất khẩu của khu vực ĐTNN 
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giảm nhẹ trong tháng 1/2022. Mặc 

dù vậy, khu vực ĐTNN vẫn xuất 

siêu 1,6 tỷ USD kể cả dầu thô và 

xuất siêu 1,5 tỷ USD không kể dầu 

thô. Tuy nhiên, xuất siêu khu vực 

ĐTNN không thể bù đắp phần 

nhập siêu trên 2,5 tỷ USD của khu 

vực doanh nghiệp trong nước, do 

đó cả nước xuất siêu khoảng 900 

triệu USD. 

(vieq.vn) 

 

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC CÁC 

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG 

NGÀY ĐẤT NGẬP NƯỚC THẾ 

GIỚI NĂM 2022 TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH 

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại văn bản 

số 178/BTNMT-TCMT ngày 

10/01/2022 về việc hưởng ứng 

Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 

2022; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại văn bản số 964/UBND-VP 

ngày 24/01/2022 về việc tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Đất ngập nước Thế giới năm 2022 

trên địa bàn tỉnh; 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị các Sở, ban, ngành; UBND 

các huyện, thị xã, thành phố; các tổ 

chức chính trị - xã hội, đoàn thể và 

các đơn vị liên quan trên địa bàn 

tỉnh triển khai tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Đất ngập 

nước Thế giới năm 2022 theo 

hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường tại văn bản số 

178/BTNMT-TCMT ngày 

10/01/2022, cụ thể như sau: 

1. Công ước về các vùng Đất 

ngập nước (Công ước Ramsar, 

Iran, 1971) là hiệp ước quốc tế với 

sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn 

khéo các vùng đất ngập nước thông 

qua các hành động của địa phương, 

khu vực, quốc gia và hợp tác quốc 

tế nhằm góp phần đạt được mục 

tiêu phát triển bền vững trên toàn 

thế giới” với sự tham gia của 172 

quốc gia thành viên. Việt Nam là 

quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trở 

thành thành viên của Công ước 

Ramsar từ năm 1989. Trong thời 

gian qua, Việt Nam đã ban hành 

nhiều chính sách, văn bản pháp 

luật về quản lý đất ngập nước 

nhằm nội luật hóa các quy định của 

Công ước; đồng thời, triển khai 

nhiều hoạt động bảo tồn và sử 

dụng khôn khéo đất ngập nước trên 

toàn quốc. Đặc biệt, ngày 24 tháng 

11 năm 2021, Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt Quyết định số 

1975/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia về bảo tồn và 

sử dụng bền vững các vùng đất 
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ngập nước giai đoạn 2021 - 2030 

với mục tiêu bảo tồn, sử dụng bền 

vững đa dạng sinh học và dịch vụ 

hệ sinh thái của các vùng đất ngập 

nước, góp phần phát triển bền 

vững kinh tế - xã hội, ứng phó với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường, bảo tồn thiên nhiên, đa 

dạng sinh học và thực hiện các 

nghĩa vụ của quốc gia thành viên 

Công ước Ramsar. 

Đất ngập nước được đánh giá là 

hệ sinh thái rất quan trọng bởi làm 

gia tăng sự đa dạng sinh học, góp 

phần giảm thiểu và thích ứng với 

biến đổi khí hậu, duy trì nguồn 

nước ngọt sẵn có, cung cấp nguyên 

liệu cho nền kinh tế thế giới,… 

Đồng thời, Ngày Đất ngập nước 

Thế giới năm 2022 là dấu mốc có ý 

nghĩa đặc biệt, vì ngày 30 tháng 8 

năm 2021, Đại Hội đồng Liên hợp 

quốc đã thông qua nghị quyết lấy 

ngày 02 tháng 02 hàng năm là 

Ngày Đất ngập nước Thế giới và 

mời tất cả 193 quốc gia thành viên 

Liên hợp quốc tham gia tổ chức 

hưởng ứng vào ngày này, mở đầu 

cho tầm nhìn toàn cầu lớn hơn cho 

các vùng đất ngập nước. 

2. Các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 

2022 như sau: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

về giá trị và tầm quan trọng của 

các vùng đất ngập nước đối với sự 

sống của con người và thiên nhiên, 

đồng thời kêu gọi mọi người dân 

cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền 

vững các vùng đất ngập nước, tăng 

cường quản lý, phục hồi đất ngập 

nước và các hoạt động thể hiện 

tình yêu đối với các vùng đất ngập 

nước. 

- Tiến hành các hoạt động truyền 

thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, 

các cuộc thi, triển lãm hoặc phát 

động các phong trào gắn với chủ 

đề Ngày Đất ngập nước Thế giới 

năm 2022 phù hợp với bối cảnh 

tình hình hiện nay và công tác 

phòng chống dịch COVID-19. 

- Tích hợp nội dung về bảo vệ giá 

trị đất ngập nước, quản lý, phục 

hồi và sử dụng bền vững các vùng 

đất ngập nước vào các chương 

trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án 

phát triển của Bộ, ngành và địa 

phương. 

- Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư 

vào bảo tồn, quản lý và phục hồi 

các vùng đất ngập nước để ngăn 

chặn các cuộc khủng hoảng khí 

hậu và đa dạng sinh học. 

3. Các tài liệu về chủ đề Ngày 

Đất ngập nước Thế giới năm 2022, 

các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất 

ngập nước Thế giới trong năm 
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2022 của các địa phương được 

đăng ký và đăng tải tại trang thông 

tin điện tử của Công ước 

Ramsar: https://www.worldwetlan

dsday.org hoặc trang thông tin điện 

tử của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu: https://sotnmt.baria-

vungtau.gov.vn. Thông tin liên hệ: 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi 

cục Bảo vệ môi trường (Ông 

Dương Hoài Bảo, số điện thoại: 

0937989001, email: 

duonghoaibao.envi@gmail.com). 

Xem nội dung chi tiết công văn 

641/STNMT-CCBVMT. 

(Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

 

 

ĐỊNH VỊ ĐÚNG VAI TRÒ VÀ 

SỨ MỆNH CỦA NÔNG 

NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN 

VỮNG 

Chiến lược Phát triển Nông 

nghiệp, nông thôn bền vững không 

phải chỉ dành riêng cho Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, mà 

được xây dựng cho toàn xã hội, 

trong đó đối tượng chính tham gia 

thực hiện là nông dân, doanh 

nghiệp, chính quyền các địa 

phương… 

Nhiều điểm mới mang tính đột 

phá 

Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Quyết định số 150/QĐ-TTg 

ngày 28/01/2022 phê duyệt Chiến 

lược phát triển nông nghiệp và 

nông thôn bền vững giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Chiến lược hiện thực hóa 

định hướng của Nghị quyết của 

Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong 

đó quá trình tái cơ cấu nông nghiệp 

cần gắn chặt hơn với xây dựng 

nông thôn mới, thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp bền vững gắn với 

những cơ hội về khoa học công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, thị trường. 

 
Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì họp báo  
Trong Chiến lược đề ra những 

mục tiêu cụ thể của ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đến 

năm 2030, tốc độ tăng trưởng GDP 

nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5 - 

3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao 

động nông nghiệp đạt bình quân từ 

5,5 - 6%/năm; mở rộng và phát 

triển thị trường, nhất là thị trường 

xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất 

NÔNG NGHIỆP VÀ 

NÔNG THÔN 

 

https://www.worldwetlandsday.org/
https://www.worldwetlandsday.org/
https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/
https://sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/Content/UserImages/140220221527Copy%20of%20641_STNMT-CCBVMT_08022022-signed.pdf
http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/Content/UserImages/140220221527Copy%20of%20641_STNMT-CCBVMT_08022022-signed.pdf
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khẩu nông lâm thủy sản đạt bình 

quân từ 5 - 6%/năm… 

TS. Trần Công Thắng, Viện 

trưởng Viện Chính sách và Chiến 

lược phát triển nông nghiệp nông 

thôn, nhận định Chiến lược thể 

hiện rõ tính toàn diện, bao trùm, 

liên ngành trong định hướng và 

giải pháp phát triển nông nghiệp và 

nông thôn để xây dựng nền nông 

nghiệp bền vững theo hướng sinh 

thái, nông thôn hiện đại, nông dân 

tri thức văn minh. 

Theo TS. Trần Công Thắng, để 

đạt được các mục tiêu trên, có rất 

nhiều việc phải làm. Trong đó, các 

chính sách về sử dụng đất đai sẽ 

cần được sửa đổi linh hoạt, phát 

triển thị trường giao dịch, thúc đẩy 

tập trung đất đai. Hạ tầng sẽ được 

đầu tư cơ bản cho vùng sâu vùng 

xa. 

Cần truyền thông lan tỏa để đi 

vào cuộc sống 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho 

biết, Chiến lược không phải đề ra 

các giải pháp ngắn hạn mà nhằm 

để giải quyết các vấn đề của ngành 

nông nghiệp theo dòng chảy trong 

xu thế toàn cầu. Đây là chiến lược 

của toàn xã hội, của nông dân, 

doanh nghiệp, chính quyền các địa 

phương. Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chỉ giữ vai trò xây 

dựng Chiến lược, xây dựng quy 

hoạch, xây dựng chính sách… Còn 

thực hiện là toàn xã hội, các doanh 

nghiệp, các nhóm ngành hàng.  

Ngành nông nghiệp sẽ phải đổi 

mới tư duy sản xuất. Đó là chuyển 

từ tư duy sản xuất nông nghiệp 

sang kinh tế nông nghiệp, tập trung 

vào nâng cao giá trị, hiệu quả, đa 

dạng theo chuỗi giá trị phù hợp với 

yêu cầu của thị trường. Chuyển từ 

phát triển đơn ngành sang tích hợp 

đa ngành, từ "đơn giá trị" sang 

"tích hợp đa giá trị"… 

Hướng nông nghiệp xanh, nông 

nghiệp sinh thái bằng việc áp dụng 

đồng bộ các quy trình, công nghệ, 

sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư 

đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, 

sử dụng hiệu quả các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên, không gây ảnh 

hưởng tới môi trường, sức khỏe 

con người. Ngành nông nghiệp sẽ 

hoàn chỉnh cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp gắn với lợi thế cạnh tranh 

và yêu cầu thị trường. 

"Bản Chiến lược được truyền 

thông lan tỏa để định vị đúng lại 

trong tâm thức lãnh đạo, người 

dân. Định vị đúng vai trò, vị trí sứ 

mệnh của nông nghiệp, nông thôn 

và nông dân", Bộ trưởng Lê Minh 

Hoan kỳ vọng. 

(vneconomy.vn) 
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KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG 

BỆNH DẠI Ở ĐỘNG VẬT NĂM 

2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ 

RỊA - VŨNG TÀU  

Nhằm kiểm soát được bệnh Dại ở 

đàn chó, mèo và không để xảy ra 

trường hợp người bị tử vong do 

bệnh Dại, góp phần bảo vệ sức 

khỏe người dân và cộng đồng, 

UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết 

định ban hành Kế hoạch phòng, 

chống bệnh Dại ở động vật năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

Mục tiêu của Kế hoạch là quản lý 

được trên 70% số hộ nuôi chó, mèo 

và số chó, mèo nuôi; tiêm vắc xin 

Dại cho trên 75% tổng đàn chó, 

mèo nuôi; trên 70% số huyện, 

thành phố, thị xã thực hiện giám 

sát bệnh Dại trên đàn chó, mèo; 

tiếp tục duy trì 02 vùng an toàn 

dịch bệnh Dại cấp huyện (huyện 

Côn Đảo, thành phố Vũng Tàu) và 

01 cơ sở an toàn dịch bệnh Dại cấp 

xã (Bưng Riềng); xây dựng thành 

công thêm 01 vùng an toàn dịch 

bệnh Dại tại Thị xã Phú Mỹ và 02 

cơ sở an toàn dịch bệnh Dại tại thị 

trấn Phước Bửu thuộc huyện 

Xuyên Mộc, thị trấn Ngãi Giao 

thuộc huyện Châu Đức. 

UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, 

cá nhân nuôi chó, mèo thực hiện 

đăng ký việc nuôi chó, mèo; nuôi 

nhốt chó, mèo trong khuôn viên 

gia đình; xích, rọ mõm và có người 

dắt chúng khi đi ra ngoài đề phòng 

cắn người; đảm bảo vệ sinh thú y, 

vệ sinh môi trường; tiêm vắc xin 

phòng Dại cho chó, mèo và phải 

thanh toán các khoản chi phí theo 

quy định; theo dõi vật nuôi, khi 

phát hiện có hiện tượng bất thường 

ở con vật phải nhốt để theo dõi và 

báo cho nhân viên thú y cấp xã, 

UBND cấp xã hoặc cơ quan thú y 

nơi gần nhất; không được vận 

chuyển hoặc bán chó, mèo mắc 

bệnh, nghi mắc bệnh Dại; khi động 

vật đã xác định mắc bệnh Dại phải 

chấp hành tiêu hủy con vật, thực 

hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc 

toàn bộ chuồng nuôi, dụng cụ nuôi, 

phương tiện vận chuyển, môi 

trường, thức ăn, chất thải các vật 

dụng khác đã tiếp xúc với con vật 

mắc bệnh; đối với những con vật 

nghi mắc bệnh Dại phải nhốt để 

theo dõi trong 10 ngày, chấp hành 

tiêm phòng bắt buộc cho chó, mèo 

khỏe mạnh trong ổ dịch, vùng dịch. 

Chủ nuôi chó, mèo mắc bệnh Dại 

hoặc nghi Dại cắn, cào người khác 

phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật; tổ chức, cá nhân buôn 

bán, vận chuyển, giết mổ chó, mèo, 

sản phẩm chó, mèo phải chi trả 
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kinh phí lấy mẫu, xét nghiệm mẫu 

bệnh Dại theo quy định. 

Bên cạnh đó, các tổ chức, cá 

nhân hành nghề khám, chữa bệnh 

chó, mèo có trách nhiệm tiêm vắc 

xin phòng bệnh Dại, cấp sổ tiêm 

phòng và định kỳ hàng tháng báo 

cáo tổng hợp số liệu tiêm phòng 

vắc xin Dại cho chó, mèo cho cơ 

quan thú y địa phương; trong 

trường hợp khám và điều trị nếu 

phát hiện chó, mèo mắc, nghi mắc 

bệnh Dại phải báo cáo ngay cho cơ 

quan quản lý chuyên ngành thú y 

địa phương đế xử lý kịp thời. 

(baria-vungtau.gov.vn) 

 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU CHỦ 

ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT 

VỚI NÔNG NGHIỆP ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo xúc 

tiến đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp công nghệ cao trên địa bàn 

tỉnh, lãnh đạo Sở NN-PTNT cho 

biết, xác định phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

(NNUDCNC) là nhiệm vụ trọng 

tâm trong quá trình thực hiện đề 

án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

tỉnh đã xây dựng Đề án 04-ĐA/TU 

về phát triển NNUDCNC đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2025. Sau 

4 năm thực hiện, đề án đã tạo được 

sự lan tỏa phát triển các mô hình 

DN, HTX và hộ cá thể NNUDCNC 

trên quy mô toàn tỉnh. Hầu hết các 

lĩnh vực sản xuất của ngành nông 

nghiệp đều có áp dụng công nghệ 

cao vào quá trình sản xuất. 

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh đã hình 

thành 7 vùng NNUDCNC, đồng 

thời thu hút được nhiều DN, nhà 

đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia 

đầu tư vào lĩnh vực NNUDCNC. 

Đến nay, đã có 65 doanh nghiệp 

với 66 dự án đăng ký xin chủ 

trương đầu tư các dự án NNCNC 

vào tỉnh với tổng diện tích đất các 

nhà đầu tư đề nghị 2.956,49ha. Giá 

trị sản phẩm thu được trên 1ha đất 

nông nghiệp bình quân đạt gần 110 

triệu đồng/ha, tăng 13,86 triệu 

đồng so năm 2015. 

Bên cạnh đó, để thúc đẩy các dự 

án trồng trọt NNUDCNC, tỉnh đã 

tạo điều kiện cho các DN chuyển 

đổi khoảng 287,46ha diện tích đất 

đang trồng cây cao su cho hiệu quả 

thấp chuyển sang đầu tư trồng một 

số cây trồng ứng dụng công nghệ 

cao như Công ty CP cao su Bà Rịa 

83ha, Công ty CP cao su Thống 

Nhất 204,46ha. 

Công nghiệp công nghệ cao được 

xác định là 1 trong 4 trụ cột kinh tế 

phát triển của tỉnh BR-VT. 

Thu hút đầu tư phát triển 
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NNUDCNC 

Theo Sở NN-PTNT, cùng với các 

chính sách thúc đẩy phát triển 

NNUDCNC của Chính phủ, Sở 

NN-PTNT đã tham mưu cho 

UBND tỉnh một số chính sách 

khuyến khích, thu hút các DN 

trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư 

vào NNUDCNC. Trong đó, một số 

chính sách như Nghị quyết 

21/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết 

20/2020/NQ-HĐND về chính sách 

tín dụng khuyến khích DN đầu tư 

vào nông nghiệp nông thôn trên địa 

bàn tỉnh; chính sách tín dụng theo 

Quyết định 813/QĐ-NHNN về cho 

vay khuyến khích phát triển 

NNUDCNC, nông nghiệp sạch… 

Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp, ưu tiên đầu 

tư cơ sở hạ tầng khu, vùng quy 

hoạch phát triển NNUDCNC (khảo 

sát, đầu tư nâng cấp các tuyến 

đường, các tuyến đường vành đai 

và các tuyến điện,…); đào tạo 

nguồn nhân lực phát triển trang 

trại, công nghệ cao trong nông 

nghiệp, xúc tiến thương mại nông 

nghiệp, tổ chức các chuyến tham 

quan, học tập kinh nghiệm về sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao cũng được Sở NN-PTNT 

chú trọng… 

 (baobariavungtau.com.vn) 

TRIỂN VỌNG 35 GIỐNG LÚA 

CHẤT LƯỢNG CAO TẠI 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 

LONG 

Ngày 18-2, Viện Lúa ÐBSCL tổ 

chức hội thảo đánh giá giống lúa 

triển vọng vụ đông xuân 2021-

2022. 

 
Các giống lúa phẩm chất cao 

Vụ đông xuân 2021-2022, Viện 

Lúa trình diễn, giới thiệu 35 giống 

lúa triển vọng. Trong đó, có 9 

giống lúa đã được công nhận lưu 

hành; 2 giống lúa đã được công 

nhận sản xuất thử (đang hoàn thiện 

hồ sơ để công nhận lưu hành) và 9 

giống lúa được công nhận chính 

thức, 2 giống lúa đang hoàn thiện 

hồ sơ để công nhận lưu hành, 13 

giống lúa đã hoặc đang được khảo 

nghiệm quốc gia. Tất cả các giống 

lúa đều đăng ký bảo hộ và được 

cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. 

Phân nhóm các giống lúa theo 

phẩm chất gạo có nhóm giống lúa 

thơm chất lượng cao cấp như 

OM8, OM48; nhóm giống lúa chất 
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lượng cao; OM11, OM35, OM442, 

OM34, OM1, OM43, OM375, 

OM341, OM344, OM402, OM429, 

OM468, OM5451, OM3, OM16, 

OM18, OM49, OM345, OM4900, 

OM6162, OM7347; nhóm giống 

lúa cao sản: IR50404, OM380, 

OM20, OM448, OM3673, OM22, 

OM461, OM6976, OM9582; nhóm 

giống lúa nếp và Japonica: nếp 

OM406, OM368 và giống lúa 

Japonica. 

Qua đánh giá phẩm chất các 

giống lúa trên ruộng thí nghiệm, 

các đại biểu đã bầu chọn ra giống 

OM344 là giống lúa triển vọng vụ 

đông xuân 2021-2022 với tỷ lệ 

phiếu bầu chọn đạt 41,4%; đối với 

tiêu chí đánh giá chất lượng gạo - 

cơm, giống lúa OM8 đạt tỷ lệ bầu 

chọn cao nhất với tỷ lệ phiếu đạt 

81,8%. 

 (nongnghiep.vn) 

 

 

 

 

LỄ HỘI XUÂN HỒNG - TRAO 

ĐỜI SỰ SỐNG  

Được khởi xướng từ năm 2008, 

Lễ hội Xuân hồng là sự kiện hiến 

máu tình nguyện lớn nhất đầu năm 

trong cả nước với thông điệp “hiến 

giọt máu đào, trao đời sự sống”. 

Với hành trình 15 năm, Lễ hội 

Xuân hồng đã trở thành lễ hội của 

lòng nhân ái, được nhiều người 

mong chờ mỗi dịp Xuân về, là nơi 

những trái tim thiện nguyện có cơ 

hội được sẻ chia, cống hiến cho 

cộng đồng. 

TS.BS Bạch Quốc Khánh - Viện 

trưởng Viện Huyết học - Truyền 

máu Trung ương, Trưởng Ban tổ 

chức Lễ hội Xuân hồng 2022 cho 

biết, sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên 

đán, các bệnh viện trên địa bàn TP. 

Hà Nội và các tỉnh/thành phố khác 

diễn ra tình trạng thiếu máu 

nghiêm trọng do thiếu hụt nguồn 

người hiến máu. Chính vì vậy, ý 

tưởng về Lễ hội Xuân hồng đã 

được ra đời và thực hiện cách đây 

15 năm. Khác với hàng ngàn lễ hội 

đầu xuân diễn ra trên cả nước, đây 

là lễ hội duy nhất mà những người 

đến tham dự không cầu xin điều gì 

cho bản thân mình mà đến để trao 

tặng những giọt máu đào quý giá 

góp phần cứu sống người bệnh. 

Điều đó đã làm nên sự đặc biệt, 

riêng có của Lễ hội Xuân hồng. 

Theo TS Bạch Quốc Khánh, Lễ 

hội Xuân hồng đã hoàn thành sứ 

mệnh của mình với 3 mục tiêu lớn: 

Góp phần khắc phục tình trạng 

thiếu máu trầm trọng ngay sau dịp 

tết Nguyên đán; thay đổi quan 

SỨC KHỎE  

CHO MỌI NGƯỜI 
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niệm, nâng cao nhận thức của 

người dân về hiến máu trong dịp 

Tết. Lễ hội cũng là cơ hội để diễn 

tập các biện pháp huy động người 

hiến máu; phương pháp tổ chức 

tiếp nhận người hiến máu với 

nhiều quy mô, điều kiện, hoàn 

cảnh khác nhau; đặc biệt trong điều 

kiện dịch bệnh, thiên tai, thảm 

họa… 

Ở Bà Rịa-Vũng Tàu, hàng năm, 

sau những ngày nghỉ Tết Nguyên 

đán, Ban Chỉ đạo vận động hiến 

máu tình nguyện tỉnh phát động 

toàn dân hưởng ứng Lễ hội Xuân 

hồng và thu được kết quả khả 

quan. Đặc biệt, trong suốt 2 năm 

qua, dù dịch COVID-19 ảnh hưởng 

đến mọi mặt của đời sống xã hội, 

nhưng không vì thế mà phong trào 

hiến máu tình nguyện bị ngưng trệ. 

Bằng nhiều hình thức khác nhau, 

kể cả ở thời điểm nóng bỏng nhất 

của dịch COVID-19, khi được kêu 

gọi, nhiều người vẫn sẵn lòng tham 

gia hiến máu tình nguyện. 

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, tính 

từ ngày 5/1 đến 14/2, Hội đã vận 

động tiếp nhận được 3.032 đơn vị 

máu. Máu là sản phẩm y học rất 

cần thiết để cứu chữa người bệnh 

và người cần máu để điều trị không 

thể chờ đợi. Chương trình Lễ hội 

Xuân hồng ở BR-VT sẽ được tổ 

chức thành nhiều đợt, kéo dài cho 

đến hết ngày 5/3 với nhiều điểm 

tiếp nhận hiến máu tình nguyện ở 

các địa phương và bệnh viện. Mọi 

khâu của công tác hiến máu tình 

nguyện đều được thực hiện theo 

yêu cầu phòng, chống dịch 

COVID-19. Ông Lê Văn Hậu, Chủ 

tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho rằng, 

Lễ hội Xuân hồng được duy trì 

suốt nhiều năm qua đã tạo điểm 

nhấn trong công tác hiến máu tình 

nguyện, tạo thói quen cho nhiều 

người, cùng thực hiện nghĩa cử cao 

đẹp ngay trong những ngày đầu 

năm mới. 

(baobariavungtau.com.vn) 

 

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CỦA 

BỘ Y TẾ XỬ TRÍ CA MẮC 

COVID-19; CÁCH LY F1 LÀ 

HỌC SINH KHI HỌC TRỰC 

TIẾP  

Bộ Y tế đã có hướng dẫn công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 khi 

tổ chức dạy, học trực tiếp gửi Bộ 

GD&ĐT ngày 21/2. 

Quy trình xử trí khi phát hiện 

trường hợp mắc COVID-19 

trong cơ sở giáo dục 

Bước 1: Khi có trường hợp F0, 

báo ngay Hiệu trưởng/Ban chỉ 

đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 của nhà trường. Cán bộ 
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y tế trường học hoặc Ban chỉ 

đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 của nhà trường chuyển 

ngay trường hợp F0 xuống phòng 

cách ly tạm thời của trường học 

theo lối đi riêng đã được phân 

luồng. 

 
Bước 2: Hiệu trưởng/Ban chỉ 

đạo/Tổ an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 của nhà trường thông 

báo đồng thời ngay cho trạm y tế 

cấp xã hoặc cơ sở y tế đã được 

giao nhiệm vụ phân công hỗ trợ 

trường học trong công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 để ngay lập 

tức đến xử lý cùng. 

Bước 3: Đối với lớp học có học 

sinh F0: 

Giáo viên chủ nhiệm cho học 

sinh ngồi yên tại chỗ. Cán bộ y tế 

trường học và Ban chỉ đạo/Tổ an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19 

của nhà trường, cán bộ y tế cấp xã 

tổ chức điều tra xác định các 

trường hợp F1 theo hướng dẫn của 

ngành y tế (việc xác định trường 

hợp là F1 thực hiện theo Công văn 

số 11042/BYT-DP ngày 

29/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

điều chỉnh định nghĩa ca bệnh 

COVID-19). 

Cán bộ y tế trường học và Ban 

chỉ đạo/Tổ an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19 của nhà trường, 

cán bộ y tế cấp xã tổ chức xét 

nghiệm kháng nguyên nhanh 

ngay cho toàn bộ học sinh của lớp 

đó, nếu trường hợp có kết quả xét 

nghiệm kháng nguyên nhanh 

dương tính với virus SARS-CoV-2 

thì được xác định là F0 và xử lý 

theo qui định. 

Nếu không phải là F1 và kết quả 

xét nghiệm kháng nguyên nhanh 

âm tính: cho những học sinh này đi 

học trở lại bình thường. 

Nếu là F1 và kết quả xét nghiệm 

kháng nguyên nhanh âm tính: 

 Cách ly, theo dõi sức khỏe tại 

nhà, nơi lưu trú 5 ngày và xét 

nghiệm (RT-PCR hoặc kháng 

nguyên nhanh) ngày thứ 5 đối với 

những học sinh là F1 và đã tiêm đủ 

ít nhất 02 liều vaccine phòng 

COVID-19 (được ghi trên giấy xác 

nhận đã tiêm vaccine COVID-19, 

phần mềm ứng dụng Sổ sức khỏe 

điện tử hoặc PC-Covid) theo qui 

định, liều cuối cùng tiêm trong thời 

gian ít nhất 14 ngày; 

Hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 

trong vòng 3 tháng tính đến thời 

https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2022/2/18/hoc-sinh-ha-noi-di-hoc-trong-thoi-tiet-lanh-1-16451991293161045740046.jpeg
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điểm được xác định là đối tượng 

F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận 

khỏi bệnh COVID-19). 

Các trường hợp có kết quả xét 

nghiệm âm tính với virus SARS-

CoV-2 vào ngày thứ 5 được đi học 

trực tiếp trở lại, nhà trường và phụ 

huynh học sinh tiếp tục theo dõi 

sức khoẻ cho học sinh trong 05 

ngày tiếp theo và hướng dẫn học 

sinh thực hiện Thông điệp 5K. 

Cách ly, theo dõi sức khỏe tại 

nhà, nơi lưu trú 07 ngày và xét 

nghiệm (RT-PCR hoặc kháng 

nguyên nhanh) ngày thứ 7 đối với 

những học sinh là F1 và chưa tiêm 

hoặc tiêm chưa đủ liều vacine 

phòng COVID-19; các trường hợp 

có kết quả xét nghiệm âm tính với 

virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 

được đi học trực tiếp trở lại, nhà 

trường và phụ huynh học sinh tiếp 

tục theo dõi sức khoẻ cho học sinh 

trong 03 ngày tiếp theo và hướng 

dẫn học sinh thực hiện Thông điệp 

5K. 

Bộ Y tế lưu ý: Trong quá trình 

cách ly, theo dõi sức khỏe, nếu có 

dấu hiệu bất thường về sức khỏe 

như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, 

mất vị giác, … hoặc triệu chứng 

nghi ngờ khác, thì thông báo ngay 

cho Trạm Y tế cấp xã, Nhà trường 

để theo dõi và xử trí theo qui định. 

Bước 4: 

Bộ Y tế: Các địa phương chuẩn 

bị sẵn nguồn lực để tiêm vaccine 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 

tuổi. 

Thêm 6 địa phương quyết định 

lùi thời gian tổ chức học trực tiếp. 

Bộ Y tế 'nhắc' 9 tỉnh tăng cường 

tiêm vaccine phòng COVID-19 

cho trẻ từ 12-17 tuổi. 

- Đối với lớp có học sinh F0: Sau 

khi xác định đối tượng là F1, cho 

học sinh không phải là F1 di 

chuyển sang lớp học dự phòng và 

khử khuẩn toàn bộ lớp học. 

- Đối với học sinh các lớp học 

khác: 

+ Nếu không có sự giao lưu tiếp 

xúc với F0 thì cho đi học bình 

thường. 

+ Nếu xác định có học sinh tiếp 

xúc gần (F1) với trường hợp F0 thì 

tiến hành xét nghiệm kháng 

nguyên nhanh với trường hợp là F1 

đó và xử lý F1 như bước 3. 

Cơ sở giáo dục không bắt buộc 

tất cả các học sinh phải xét nghiệm 

COVID-19 trước khi trở lại trường 

để học trực tiếp. 

Bộ Y tế lưu ý, trường hợp phát 

hiện học sinh là F0 đang ở tại nhà, 

phụ huynh cho học sinh nghỉ học, 

báo ngay với nhà trường và trạm y 

tế cấp xã. Nhà trường, Trạm Y tế 

https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-cac-dia-phuong-chuan-bi-san-nguon-luc-de-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-tre-tu-5-11-tuoi-169220221212150856.htm
https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-cac-dia-phuong-chuan-bi-san-nguon-luc-de-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-tre-tu-5-11-tuoi-169220221212150856.htm
https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-cac-dia-phuong-chuan-bi-san-nguon-luc-de-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-tre-tu-5-11-tuoi-169220221212150856.htm
https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-cac-dia-phuong-chuan-bi-san-nguon-luc-de-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-tre-tu-5-11-tuoi-169220221212150856.htm
https://suckhoedoisong.vn/them-6-dia-phuong-quyet-dinh-lui-thoi-gian-to-chuc-hoc-truc-tiep-169220221205410309.htm
https://suckhoedoisong.vn/them-6-dia-phuong-quyet-dinh-lui-thoi-gian-to-chuc-hoc-truc-tiep-169220221205410309.htm
https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-nhac-9-tinh-tang-cuong-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-tre-tu-12-17-tuoi-169220215170933168.htm
https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-nhac-9-tinh-tang-cuong-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-tre-tu-12-17-tuoi-169220215170933168.htm
https://suckhoedoisong.vn/bo-y-te-nhac-9-tinh-tang-cuong-tiem-vaccine-phong-covid-19-cho-tre-tu-12-17-tuoi-169220215170933168.htm
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cấp xã tiến hành truy vết các 

trường hợp học sinh là F1 liên 

quan và xử lý các trường hợp F1 

như trên. 

Yêu cầu cơ sở giáo dục không bắt 

buộc tất cả các học sinh phải xét 

nghiệm trước khi trở lại trường để 

học trực tiếp, chỉ xét nghiệm đối 

với các trường hợp nghi ngờ (sốt, 

ho, khó thở, … hoặc có triệu chứng 

nghi ngờ khác) hoặc có tiền sử tiếp 

xúc với F0. 

 (suckhoedoisong.vn) 

 

 

 

 
‘BỨC TRANH SÁNG’ CỦA THỊ 

TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM  

Theo báo cáo mới nhất của 

CBRE châu Á, dù chịu nhiều ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 

nhưng ngành bán lẻ tại thị trường 

châu Á Thái Bình Dương nói 

chung và tại Việt Nam nói riêng đã 

và đang có những tín hiệu tích cực. 

Việt Nam là thị trường hàng 

đầu cho các nhà bán lẻ 

Ông Vivek Kaul, Giám đốc 

Ngành Bán lẻ của CBRE tại châu 

Á cho biết: Việt Nam vẫn là thị 

trường mục tiêu hàng đầu mà các 

nhà bán lẻ được khảo sát lựa chọn 

để mở rộng kinh doanh. 

Mới nhất tại TP.HCM, sau 4 

tháng mở cửa trở lại, các loại hình 

dịch vụ ăn uống tại chỗ, vui chơi 

giải trí đã trở lại gần tối đa công 

suất. Ngay trong dịp Tết 2022, 

đường hoa Nguyễn Huệ và đường 

sách Tết Nhâm Dần đã thu hút 

hàng nghìn lượt khách mỗi ngày 

trong tuần từ 29/1 - 4/2. 

Nghiên cứu cụ thể hơn về triển 

vọng ngành bán lẻ năm 2022, báo 

cáo của CBRE đã chỉ ra xu hướng 

đầu tiên định hình thị trường bán lẻ 

là các cửa hàng vật lý sẽ được duy 

trì, phát triển và đóng vai trò quan 

trọng trong hoạt động kinh doanh, 

dù đại dịch có đẩy nhanh sự thâm 

nhập của thương mại điện tử. 

Nguyên nhân là các kênh bán 

hàng trực tuyến dù có nhiều ưu thế 

nhưng vẫn không thể thay thế mua 

sắm trực tiếp - nơi người tiêu dùng 

có thể trải nghiệm sản phẩm 

“thực”, dịch vụ “thực” đến chủ 

động thời gian mua, nhận hàng. 

Chính vì thế, đa số các nhà bán lẻ 

đều không ngừng tìm kiếm các vị 

trí đẹp để mở rộng kinh doanh, 

trong đó trung tâm thương mại 

đang là lựa chọn số 1 để đầu tư 

vững chắc. 

Cơ hội để các doanh nghiệp 

“đón sóng” và bứt phá 

Với bối cảnh ngành bán lẻ tiếp 

KINH TẾ & THÔNG 

TIN THỊ TRƯỜNG 
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tục chuyển dịch trong thời bình 

thường mới, các doanh nghiệp cần 

phải thích nghi và thay đổi để duy 

trì lợi thế cạnh tranh và nắm bắt cơ 

hội để bứt phá trong giai đoạn đặc 

biệt này. 

Bên cạnh đó, kinh doanh đa kênh 

từ online đến offline là một xu thế 

tất yếu. Các doanh nghiệp nên tập 

trung chính vào việc nâng cao chất 

lượng tiếp cận thông tin trên các 

kênh online, cũng như phân bổ 

không gian trong cửa hàng để nâng 

cao trải nghiệm của người tiêu 

dùng. Các doanh nghiệp có thể hợp 

tác với các đơn vị cho thuê mặt 

bằng và các ứng dụng giao hàng để 

cải thiện hành trình đưa sản phẩm 

đến tay người tiêu dùng. Thiết lập 

các quầy dịch vụ để khách hàng 

nhận đồ tại chỗ hay dịch vụ giao 

hàng tận nhà theo yêu cầu từ các 

trung tâm thương mại là một gợi ý 

đáng lưu tâm trong giai đoạn bình 

thường mới sau dịch. 

Dự báo về thị trường bán lẻ trong 

thời gian tới, ông Vivek Kaul nhận 

định: “Chúng ta vẫn đang tiếp tục 

hành trình phục hồi sau một giai 

đoạn đầy thử thách. Khi ngành bán 

lẻ tiếp tục phát triển, các xu hướng 

mới cũng đang mang lại những cơ 

hội lớn. Hãy hành động ngay bây 

giờ để nắm bắt những cơ hội này 

có thể tạo ra lợi ích cho doanh 

nghiệp. Nhìn chung, tương lai của 

ngành bán lẻ trong năm 2022 và 

sau này đều khá xán lạn”. 

 (vietnamnet.vn) 

 

THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN 

XANH GẮN KẾT QUAN HỆ 

NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – 

EU 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Lê Minh 

Hoan, EU là thị trường nông, lâm, 

thủy sản lớn thứ 3 của Việt Nam. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp, thương mại nông, 

lâm, thủy sản song phương năm 

2021 đạt 5,2 tỷ USD, tăng trên 

14% so với năm 2020. 

Nỗ lực gỡ thẻ vàng 

Một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm nhất trong quan hệ đối tác 

thương mại nông lâm thủy sản với 

EU là phải gỡ cho được “thẻ vàng” 

từ EC về khai thác hải sản bất hợp 

pháp, không khai báo và không 

theo quy định (IUU). Bộ trưởng Lê 

Minh Hoan cho biết, Việt Nam xác 

định chống khai thác IUU là một 

nhiệm vụ trọng tâm của ngành, 

không chỉ vì tính cấp thiết trong 

xuất khẩu mặt hàng thủy sản mà 

còn giúp phát triển ngành nuôi 

trồng và khai thác hải sản bền 
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vững, nhất là thể hiện trách nhiệm 

của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Việt Nam đã xây dựng và đang 

thực hiện Đề án Phòng, chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không 

báo cáo và không theo quy định 

đến năm 2025. Đề án này đề ra 8 

nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm. Bao gồm: Thông tin truyền 

thông, tuyên truyền ngư dân phải 

thực hiện đánh bắt tuân thủ pháp 

luật; Hoàn thiện khung pháp lý và 

cơ chế chính sách; Đầu tư, nâng 

cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề 

cá và kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ 

sung nguồn lực, trang thiết bị tại 

cảng cá; Nâng cao năng lực, hiệu 

quả công tác tuần tra, kiểm tra, 

kiểm soát trên biển của lực lượng 

kiểm ngư; Quản lý đội tàu, cường 

lực khai thác, theo dõi, kiểm tra, 

kiểm soát hoạt động tàu cá; Thực 

thi pháp luật, xử lý các hành vi 

khai thác IUU; Truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm hải sản; Thực hiện 

các nghĩa vụ điều ước quốc tế và 

hợp tác quốc tế. 

Việt Nam cũng đã hoàn thiện và 

ban hành khung pháp lý mới gồm: 

Luật Thủy sản, các nghị định, 

thông tư… tương thích với luật 

pháp quốc tế và những khuyến cáo 

của EC. 

Đối tác quan trọng hàng đầu về 

thương mại nông sản 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhận 

định, Liên minh châu Âu (EU) là 

đối tác quan trọng hàng đầu về 

thương mại, đầu tư, khoa học kỹ 

thuật và hợp tác phát triển. Việt 

Nam đã ban hành Chiến lược phát 

triển nông nghiệp và nông thôn bền 

vững giai đoạn 2021-2030, tầm 

nhìn 2050. Trong quá trình xây 

dựng chiến lược, Việt Nam đã 

tham khảo một số chính sách tiên 

phong của EU như: thỏa thuận 

xanh; chiến lược chuỗi thực phẩm 

an toàn sức khỏe và thân thiện môi 

trường; kinh tế tuần hoàn; đa dạng 

sinh học... 

Hiện thực hóa các cam kết của 

Việt Nam tại COP26, cùng với 

việc thực hiện chiến lược, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đang xây dựng dự thảo Kế 

hoạch thực hiện đóng góp do quốc 

gia tự quyết định ngành nông 

nghiệp; xây dựng kế hoạch triển 

khai Tuyên bố Glassgow về "Rừng 

và sử dụng đất". Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn cũng đang 

phối hợp với Bộ Tài nguyên và 

Môi trường xây dựng Chiến lược 

quốc gia về Biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2022-2030. 

Với các kế hoạch trên, Bộ trưởng 

Lê Minh Hoan mong muốn EU hỗ 
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trợ ngành nông nghiệp Việt Nam 

về nguồn tài chính và kỹ thuật để 

triển khai các giải pháp giảm phát 

thải khí nhà kính trong nông 

nghiệp như: tái sử dụng phế phụ 

phẩm nông nghiệp; nâng cao năng 

suất, chất lượng và trữ lượng các-

bon rừng; quản lý rừng bền vững; 

phục hồi rừng... hay việc hỗ trợ 

đầu tư nông nghiệp xanh trên toàn 

chuỗi giá trị nông sản; mở rộng 

thực hành nông nghiệp thông minh 

ở các vùng sinh thái khác nhau. 

(vneconomy.vn) 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG: TRÁNH 

'MẠNH AI NẤY LÀM' KHI 

MỞ CỬA TRƯỜNG HỌC  

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề 

nghị việc đưa trẻ trở lại trường 

phải có sự chỉ đạo thống nhất trên 

toàn quốc, không áp dụng cứng 

nhắc, máy móc giữa các địa 

phương có cấp độ dịch khác nhau, 

giữa đô thị và nông thôn… 

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn 

Kim Sơn đã nêu một số bất cập và 

kiến nghị sau gần 2 tuần mở cửa 

trường học sau Tết. Trong đó, Bộ 

GD-ĐT đề nghị Bộ Y tế cho ý kiến 

về phòng chống dịch đối với việc 

cho trẻ em chưa tiêm vắc xin tới 

trường, việc tổ chức ăn bán trú..., 

để Bộ GD-ĐT và các địa phương 

thống nhất trong chỉ đạo, điều 

hành. 

Theo ông Sơn, ngày 29/12, Bộ Y 

tế đã có hướng dẫn 11042/BYT-

DP về việc điều chỉnh định nghĩa 

ca bệnh Covid-19, quy định thời 

gian điều trị, cách ly, xét nghiệm 

đối với ca mắc, trường hợp F1… 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

Với những nghiên cứu, dự báo về 

sự tồn tại lâu dài của virus SARS-

CoV-2, Phó Thủ tướng cho hay, 

các giải pháp đưa trẻ trở lại trường 

phải mang tính dài hạn, trên tinh 

thần chủ động, không mất cảnh 

giác, không cực đoan, khôi phục 

lại các hoạt động kinh tế-xã hội 

trong điều kiện bình thường mới, 

"thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch bệnh". 

Việc đưa trẻ trở lại trường phải 

có sự chỉ đạo thống nhất trên toàn 

quốc, không áp dụng cứng nhắc, 

máy móc giữa các địa phương có 

cấp độ dịch khác nhau, giữa đô thị 

và nông thôn,… Đồng thời tránh 

tình trạng "mạnh ai nấy làm". 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2022/02/17/16/khong-co-khac-biet-ve-nguy-co-lay-nhiem-covid-19-cho-hoc-sinh-hoc-1-buoi-hay-co-ban-tru-1.jpg
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Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Y 

tế sớm có văn bản hướng dẫn vấn 

đề xét nghiệm trong trường học; 

theo dõi sức khoẻ trẻ em bị bệnh 

nền, có vấn đề về sức khoẻ; thời 

gian cách ly tại nhà đối với trẻ em 

là F1; học bán trú… 

Bộ GD-ĐT cần tiếp tục tổ chức, 

kiện toàn các phương thức dạy học 

trực tuyến, qua truyền hình như 

một phần của chương trình cải 

cách giáo dục toàn diện chứ không 

chỉ trong thời gian dịch bệnh. 

(vietnamnet.vn) 

 

BẢO ĐẢM THỐNG NHẤT 

TRÊN TOÀN QUỐC VIỆC MỞ 

CỬA LẠI TRƯỜNG HỌC 

TRÊN NGUYÊN TẮC “THÍCH 

ỨNG AN TOÀN, HIỆU QUẢ” 

TRONG BỐI CẢNH DỊCH 

CÒN KÉO DÀI  

Văn phòng Chính phủ vừa ban 

hành Thông báo số 47/TB-VPCP 

ngày 21/2/2022 kết luận của Phó 

Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc 

về tình hình mở cửa trường học 

của các địa phương. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu 

cầu Bộ Y tế khẩn trương xây dựng 

kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em 

từ 5 đến dưới 12 tuổi; ban hành 

hướng dẫn việc xét nghiệm, cách 

ly đối với trẻ em, học sinh bảo đảm 

phù hợp, khoa học. 

Để thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch, kiểm soát tốc 

độ lây nhiễm trong trường học, xử 

lý kịp thời các ca nhiễm bảo đảm 

an toàn ở mức cao nhất cho học 

sinh, giáo viên và phụ huynh học 

sinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương xây 

dựng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 

em từ 5 đến dưới 12 tuổi; ban hành 

hướng dẫn việc xét nghiệm, cách 

ly đối với trẻ em, học sinh bảo đảm 

phù hợp, khoa học; hướng dẫn theo 

dõi sức khoẻ trẻ em, học sinh bị 

bệnh nền, có vấn đề về sức khoẻ 

khi nhiễm bệnh; rà soát quy định 

về thời gian cách ly tại nhà đối với 

trẻ em, học sinh là F1 bảo đảm phù 

hợp. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục 

tổ chức, củng cố, kiện toàn các 

phương thức dạy học trực tuyến, 

qua truyền hình như một thành tố 

quan trọng trong thực hiện đổi mới 

giáo dục với mục đích lâu dài trong 

việc nâng cao chất lượng giáo dục; 

trên cơ sở ý kiến của Bộ Y tế, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành văn 

bản hướng dẫn các địa phương, cơ 

sở giáo dục việc thực hiện học bán 

trú để các địa phương thực hiện 

thống nhất trên toàn quốc; phối 

https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/
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hợp với Bộ Y tế và ngành Y tế 

theo dõi sức khoẻ trẻ em, học sinh 

bị bệnh nền, có vấn đề về sức khoẻ 

khi nhiễm bệnh. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương thường 

xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời 

thông tin, quy định và thực hiện 

nghiêm túc công tác phòng, chống 

dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo 

quyết liệt, bảo đảm thống nhất trên 

toàn quốc việc mở cửa trường học 

trở lại trên nguyên tắc “thích ứng 

an toàn, hiệu quả” trong bối cảnh 

dịch còn kéo dài. 

(baotainguyenmoitruong.vn) 

 

CẦN ĐƯA NỘI DUNG BẢO VỆ 

ĐẠI DƯƠNG VÀO GIÁO DỤC 

TRONG TRƯỜNG HỌC TỪ 

NĂM 2025 

Người đứng đầu Tổ chức Khoa 

học, Giáo dục và Văn hóa Liên 

Hợp Quốc (UNESCO) cho biết, 

giáo dục cần phải là một trong 

những trụ cột quan trọng cho hành 

động của các quốc gia trên thế giới 

nhằm bảo vệ tốt hơn các vùng biển 

và đại dương khỏi tác hại của biến 

đổi khí hậu. 

Phát biểu tại Hội nghị thượng 

đỉnh quốc tế về đại dương mới đây 

tại thành phố biển Brest, miền Tây 

nước Pháp, bà Audrey Azoulay, 

Tổng Giám đốc UNESCO cho 

biết: "Nếu chúng ta muốn bảo vệ 

đại dương tốt hơn, chúng ta phải 

đưa nội dung này vào giáo dục”. 

Các công cụ giáo dục mới do 

UNESCO cung cấp cho thấy, cần 

phải thay đổi cách xã hội tương tác 

với đại dương để đạt được một mô 

hình bền vững hơn. Trong công cụ 

tham khảo của mình, UNESCO 

nêu bật các cách làm tốt của các 

quốc gia thành viên đã hoạt động 

về giáo dục đại dương, như: Brazil, 

Canada, Costa Rica, Kenya, Bồ 

Đào Nha và Thụy Điển. 

Các kết quả đạt được của các 

quốc gia này đã được UNESCO 

nêu dưới dạng các nghiên cứu điển 

hình, cũng như các cơ hội và thách 

thức gặp phải khi tìm cách đưa 

kiến thức về đại dương một cách 

có cấu trúc vào chương trình giảng 

dạy. 

Kỹ năng và kiến thức truyền 

thống 

UNESCO nhấn mạnh: “Giáo dục 

về đại dương không chỉ liên quan 

đến việc truyền tải kiến thức khoa 

học và nhận thức về các vấn đề 

đương đại, nó cũng nên thúc đẩy 

các kỹ năng và kiến thức truyền 

thống, chẳng hạn như những kỹ 

năng và kiến thức được bảo vệ bởi 

https://baotainguyenmoitruong.vn/UNESCO-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/bao-ve-dai-duong-ptag.html
https://baotainguyenmoitruong.vn/bao-ve-dai-duong-ptag.html
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Công ước về bảo tồn di sản văn 

hóa phi vật thể năm 2003, như 

quảng bá kỹ thuật đánh bắt cá của 

tổ tiên”. 

Bộ công cụ mới dành cho các 

quốc gia thành viên và các khu vực 

để điều chỉnh lý thuyết cho phù 

hợp với thực tiễn, tình huống và 

nhu cầu cụ thể của họ. UNESCO 

sẽ giám sát việc thực hiện mục tiêu 

này của 193 quốc gia thành viên, 

với báo cáo tiến độ đầu tiên được 

đưa ra tại COP27, dự kiến sẽ được 

tổ chức vào tháng 11/2022 tại Ai 

Cập. 

(baotainguyenmoitruong.vn) 

 

 

 

VIỆT NAM THÚC ĐẨY 

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ 6G 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

vừa ban hành quyết định về việc 

thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy 

nghiên cứu phát triển công nghệ 

thông tin di động 6G. 

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn 

Mạnh Hùng sẽ làm trưởng ban chỉ 

đạo, Thứ trưởng Phạm Đức Long 

làm phó trưởng ban. Cục Viễn 

thông là đơn vị thường trực ban chỉ 

đạo, có trách nhiệm giúp ban chỉ 

đạo điều phối hoạt động của ban. 

 
Ảnh minh hoạ 

Nhiệm vụ của ban chỉ đạo là 

nghiên cứu, đề xuất với các cấp có 

thẩm quyền về chủ trương, chiến 

lược, cơ chế, chính sách tạo môi 

trường pháp lý, thúc đẩy nghiên 

cứu, phát triển về tiêu chuẩn, ứng 

dụng, an toàn thông tin, sản xuất 

và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ 

thông tin di động 6G tại Việt Nam. 

Cùng với đó, nghiên cứu đóng 

góp vào hoạt động của các tổ chức 

quốc tế trong hoạt động nghiên 

cứu, phát triển tiêu chuẩn công 

nghệ thông tin di động 6G trên cơ 

sở hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt 

động sản xuất thiết bị và triển khai 

thương mại dịch vụ thông tin di 

động 6G của doanh nghiệp Việt 

Nam. 

Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ 

theo dõi, tổng hợp tình hình nghiên 

cứu, phát triển về tiêu chuẩn, sản 

xuất và thương mại hóa thiết bị, 

dịch vụ thông tin di động 6G của 

các tổ chức quốc tế, các quốc gia 

tiên tiến trên thế giới; kết hợp 

nghiên cứu, dự báo xu hướng phát 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

https://baotainguyenmoitruong.vn/bo-cong-cu-moi-ptag.html
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triển của thị trường viễn thông 

trong nước và quốc tế. 

Trên cơ sở đó, đề ra lộ trình 

nghiên cứu, sản xuất và thương 

mại hóa thiết bị 6G, lộ trình thử 

nghiệm và thương mại hóa dịch vụ 

6G; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam trong sản xuất và thương 

mại hóa thiết bị, dịch vụ 6G. 

6G là một chuẩn kết nối tiếp 

bước thế hệ mạng 5G. Giới chuyên 

môn dự đoán, mạng 6G khi ra mắt 

sẽ tạo sự bùng nổ và mang lại một 

loại hình Internet hoàn toàn mới 

giúp con người chạm tay gần hơn 

vào thế giới ảo. Trong khi tốc độ 

mạng 5G đạt tới 20 Gbps, thì mạng 

6G hướng tới tốc độ Tegabit 

(Tbps) nhanh hơn vài trăm đến vài 

nghìn lần mạng 5G. 

Theo chu kỳ, mỗi thế hệ mạng 

mới thường được triển khai sau 10 

năm và 6G được dự đoán sẽ khai 

thác thương mại vào năm 2030. 

Một số dự đoán tầm nhìn mạng 6G 

hy vọng việc hoàn thành tiêu chuẩn 

6G và đưa vào thương mại hóa 

sớm nhất vào đầu năm 2028, trong 

khi thương mại hóa hàng loạt có 

thể xảy ra vào năm 2030. Mạng 6G 

hứa hẹn sẽ số hoá và kết nối toàn 

thế giới. Những nước đã sẵn sàng 

cho nghiên cứu triển khai công 

nghệ mạng 6G như Mỹ, Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Nhật Bản, Phần Lan, 

châu Âu... Nhiều hãng đang tăng 

tốc phát triển công nghệ nhằm 

chiếm thế tiên phong trong việc 

xác định các tiêu chuẩn của mạng 

6G. Cuộc đua phát triển 6G cũng 

đã được khởi động với những cái 

tên Samsung và Huawei... 

(vietq.vn) 

 

HÌNH THÀNH HỆ SINH THÁI 

NỀN TẢNG SỐ VIỆT NAM 

ĐÁP ỨNG CƠ BẢN YÊU CẦU 

CHUYỂN ĐỔI SỐ  

Bộ TT&TT vừa phê duyệt 

Chương trình thúc đẩy phát triển 

và sử dụng các nền tảng số quốc 

gia phục vụ chuyển đổi số, phát 

triển Chính phủ số, kinh tế số, xã 

hội số (gọi tắt là Chương trình 

phát triển nền tảng số quốc gia). 

Cụ thể, tại quyết định số 186/QĐ-

BTTT ngày 11/2/2022, Bộ Thông 

tin và Truyền thông đặt ra 3 mục 

tiêu cụ thể cho Chương trình phát 

triển nền tảng số quốc gia. Thứ 

nhất, chương trình hình thành hệ 

sinh thái nền tảng số Việt Nam đáp 

ứng cơ bản yêu cầu chuyển đổi số, 

được sử dụng sâu rộng để tạo hạ 

tầng mềm phát triển Chính phủ số, 

kinh tế số, xã hội số quốc gia và 

trong từng ngành, lĩnh vực, địa 

bàn, góp phần quan trọng để đạt 
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được các chỉ tiêu chiến lược quốc 

gia phát triển chính phủ số, kinh tế 

số và xã hội số. 

Thứ hai, chương trình tập hợp 

các doanh nghiệp Việt Nam xuất 

sắc, có tiềm lực, tập trung đầu tư 

phát triển nền tảng số quốc gia làm 

nòng cốt để hình thành mạng lưới 

các nhà phát triển nền tảng số Việt 

Nam, mạng lưới hỗ trợ triển khai 

nền tảng số đông đảo, rộng khắp từ 

Trung ương đến cơ sở. 

Thứ ba, các doanh nghiệp Việt 

Nam cần tạo lập được một số nền 

tảng số Việt Nam xuất sắc đủ sức 

cạnh tranh với các nền tảng số phổ 

biến quốc tế, chiếm lĩnh thị trường 

Việt Nam, từ đó vươn ra thị trường 

khu vực và toàn cầu. 

Cũng trong quyết định này, Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban 

hành kèm Danh mục các nền tảng 

số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, 

Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 

gồm 2 phần. Phần thứ nhất là 20 

nền tảng số quốc gia do cơ quan 

nhà nước chủ quản, doanh nghiệp 

Việt Nam phát triển, làm chủ công 

nghệ lõi, sử dụng thống nhất trên 

toàn quốc, phục vụ hoạt động quản 

lý nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ 

công phục vụ xã hội. 

Các nền tảng gồm: Điện toán 

đám mây Chính phủ; Địa chỉ số; 

Bản đồ số; Nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu; Nền tảng tổng hợp, 

phân tích dữ liệu; Nền tảng họp 

trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan 

nhà nước; nền tảng dạy học trực 

tuyến; Nền tảng học kỹ năng trực 

tuyến mở (Moocs); Nền tảng hóa 

đơn điện tử; Nền tảng định danh 

người dân và xác thực điện tử; 

Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp; 

Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông 

sản; Nền tảng quản lý tiêm chủng; 

Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử; 

Nền tảng trạm y tế xã; Nền tảng 

phát thanh số (trực tuyến); Nền 

tảng truyền hình số; Nền tảng bảo 

tàng số và Nền tảng khảo sát, thu 

thập ý kiến người dân. 

20 nền tảng trên do các Bộ: 

Thông tin và Truyền thông, Tài 

Nguyên và Môi trường; Giáo dục 

và Đào tạo; Tài chính; Công an; 

Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn; Y tế; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; các cơ quan Đài Tiếng nói 

Việt Nam; Đài Truyền hình Việt 

Nam là cơ quan chủ quản, đầu mối 

liên hệ là các đơn vị hoặc doanh 

nghiệp trực thuộc. 

Phần thứ 2 là 15 nền tảng số quốc 

gia do doanh nghiệp làm chủ quản, 

làm chủ công nghệ lõi, cung cấp 

dịch vụ phục vụ nhu cầu của cơ 

quan, doanh nghiệp và xã hội. Các 
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nền tảng này gồm: Nền tảng điện 

toán đám mây doanh nghiệp; Trí 

tuệ nhân tạo; Trợ lý ảo; Thiết bị 

internet kết nối vạn vật (IoT); Họp 

trực tuyến thế hệ mới; Mạng xã hội 

thế hệ mới; Sàn thương mại điện 

tử; Đại học số; Quản trị tổng thể; 

Kế toán dịch vụ; Quản trị và kinh 

doanh du lịch; Quản trị và kinh 

doanh vận tải; Nền tảng trung tâm 

giám sát điều hành thông minh 

(IOC); Nền tảng trung tâm giám 

sát và điều hành an toàn thông tin 

mạng (SOC) và Nền tảng tối ưu 

hóa chuỗi cung ứng. 

Đồng thời, Bộ thông tin và 

Truyền thông cũng xác định tăng 

cường thông tin, tuyên truyền, phổ 

biến về nền tảng số quốc gia bằng 

nhiều hình thức, trên nhiều loại 

phương tiện truyền thông đại 

chúng. Bộ Thông tin và Truyền 

thông đồng thời tổ chức xây dựng, 

vận hành Cổng thông tin nền tảng 

số quốc gia (National Digital 

Plaforms) để cung cấp thông tin, 

thúc đẩy phát triển, hỗ trợ sử dụng 

các nền tảng số Việt Nam. 

(vietq.vn) 

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN, QUẢN LÝ KHO 

DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH 

DÂN SỐ 

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 

số 01/2022/TT-BYT quy định ghi 

chép ban đầu và chế độ báo cáo 

thống kê chuyên ngành dân số. 

Trong đó, Thông tư quy định rõ 

việc ứng dụng công nghệ thông tin 

và quản lý Kho dữ liệu chuyên 

ngành dân số. Triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác 

thống kê chuyên ngành dân số, 

gồm các hoạt động hoàn thiện, 

triển khai các phần mềm nhập tin, 

lập báo cáo thống kê chuyên ngành 

dân số, tiện ích trên phần mềm tin 

học, ứng dụng chuyên ngành bảo 

đảm khả năng truy cập, quản lý, 

tìm kiếm, cập nhật cơ sở dữ liệu và 

các kỹ thuật liên quan thống nhất 

từ cấp xã, huyện, tỉnh và trung 

ương; tích hợp, khai thác số liệu 

thống kê từ các phần mềm ứng 

dụng chuyên ngành, các cơ sở dữ 

liệu hành chính khác thuộc trách 

nhiệm được giao phục vụ cho công 

tác thống kê chuyên ngành dân số 

theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan được giao quản lý Kho 

dữ liệu chuyên ngành dân số có 

trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, sao 

lưu, phục hồi, cập nhật, kết xuất, 

lập báo cáo định kỳ và các báo cáo 

theo yêu cầu, chuyển dữ liệu điện 

tử lên cơ quan cấp trên; bảo đảm 

cơ sở dữ liệu phải được an toàn, an 
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ninh, xác thực, bảo mật trên các 

phương tiện lưu trữ. 

Cơ sở dữ liệu phải được sao lưu 

định kỳ hằng tháng, ít nhất thành 2 

bộ, mỗi bộ trên 1 phương tiện lưu 

trữ độc lập. Việc sao lưu phải bảo 

đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, an 

toàn và thống nhất theo quy trình 

kiểm tra, sao lưu, phục hồi dữ liệu. 

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy 

định rõ Tổng cục Dân số - Kế 

hoạch hóa gia đình là đầu mối 

trong việc tiếp nhận, tổng hợp, 

phân tích số liệu thống kê chuyên 

ngành dân số trên phạm vi cả 

nước; thống nhất quản lý chuyên 

môn, kỹ thuật của hệ thống Kho dữ 

liệu chuyên ngành dân số; trực tiếp 

quản lý Kho dữ liệu chuyên ngành 

dân số trung ương và hạ tầng kỹ 

thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu trong 

hệ thống Kho dữ liệu chuyên 

ngành dân số. 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình hướng dẫn thực hiện các 

quy định về ghi chép ban đầu và 

chế độ báo cáo thống kê chuyên 

ngành dân số; chuyên môn, kỹ 

thuật về ứng dụng công nghệ thông 

tin và quản lý Kho dữ liệu chuyên 

ngành dân số.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành 

kể từ ngày 01/3/2022. 

(congbaokhanhhoa.gov.vn) 

 

 

 

 

CHÂN DUNG NGHIÊN CỨU 

SINH CẢI TIẾN THIẾT BỊ HỖ 

TRỢ THỞ MÁY CHO BỆNH 

NHÂN COVID-19 ĐƯỢC 

FORBES VIỆT NAM VINH 

DANH  

Mới đây, Forbes Việt Nam đã 

công bố danh sách Under 30, gồm 

những gương mặt dưới 30 tuổi nổi 

bật trong các lĩnh vực như khoa 

học công nghệ, nghệ thuật, giáo 

dục... 

Trong 26 gương mặt nổi bật trên 

các lĩnh vực, có một chàng trai đã 

đóng góp cho sự phát triển của 

khoa học kỹ thuật góp phần cải 

tiến thiết bị y tế phục vụ cho "cuộc 

chiến" với đại dịch COVID-19, đó 

là nghiên cứu sinh Trần Công 

Minh - Đại học Oxford (Vương 

quốc Anh). 

Trần Công Minh tốt nghiệp cử 

nhân Kỹ thuật y sinh đại học 

Sheffield (2017) và bảo vệ Tiến sĩ 

khoa học kỹ thuật (ngành Kỹ thuật 

y tế) đại học Oxford, Anh năm 

2021. Thành tích nghiên cứu của 

Minh (2017-2021) với 15 bài báo 

quốc tế đăng trên nhiều tạp chí đầu 

ngành như Nature, The Lancet… 

THÔNG TIN CHUYÊN 

GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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với chỉ số trích dẫn khoa học hiện 

đạt 75. 

 
Một số gương mặt nổi bật trong danh 

sách Under 30. 

Trong giai đoạn đại dịch COVID-

19 diễn tiến nặng nề tại Anh, 

nghiên cứu của Trần Công Minh 

hướng đến những cải tiến hữu ích 

thiết bị hỗ trợ thở máy sử dụng cho 

bệnh nhân COVID-19. Dự án gồm 

20 bác sĩ và kỹ sư tìm cách sản 

xuất nhanh nhất với chi phí thấp 

nhất để máy trở nên đại trà, giúp 

Chính phủ Anh chống COVID-19. 

Chỉ sau hai tuần thiết bị hoàn thành 

– một kỳ tích của ngành thiết bị y 

tế và đưa vào sản xuất đại trà trong 

vòng ba tháng. 

Máy có chi phí vài ngàn bảng 

Anh so với trước đó đến 70 ngàn 

bảng, thiết kế nhỏ gọn, dễ di 

chuyển nhưng cho kết quả tương 

đương các thiết bị khác. Dự án 

được trao giải Đổi mới Khoa học 

và Kỹ thuật của Viện Hàn lâm Kỹ 

thuật Anh năm 2020 xét cả ba yếu 

tố: khoa học, công nghệ và đóng 

góp cho COVID-19. 

(vietq.vn) 

 

THIẾT BỊ CẢNH BÁO NGUY 

CƠ LÂY NHIỄM COVID-19 

TRONG KHÔNG GIAN KÍN  

Các nhà khoa học Anh đã phát 

triển thiết bị có thể cảnh báo nguy 

cơ lây nhiễm COVID-19 trong 

trường học và công sở bằng cách 

đo nồng độ CO2 trong không khí. 

Thiết bị do các nhà nghiên cứu 

tại Đại học Hoàng gia London, Đại 

học Cambrigde và Đại học Leeds 

(nước Anh) cùng phát triển. 

Thiết bị sử dụng dữ liệu về nồng 

độ CO2 và mật độ người trong 

cùng một không gian để dự đoán 

số người có nguy cơ phơi nhiễm 

nếu trong phòng có 1 người mắc 

COVID-19 không triệu chứng. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng khi 

hô hấp, con người thở ra khí CO2, 

do đó nồng độ CO2 trong phòng 

cao. Điều này cũng cho thấy mật 

độ người trong phòng cao và hệ 

thống thông gió kém hiệu quả. Vì 

vậy, nồng độ CO2 có thể là một 

dấu hiệu phản ánh chất lượng 

không khí trong không gian kín có 

đủ thông thoáng hay không để từ 

đó người ta đưa ra giải pháp như 

cải thiện hệ thống thông khí hoặc 

giảm số lượng người có mặt cùng 

lúc trong phòng. 
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Dữ liệu quan sát được từ thiết bị 

cho thấy việc giảm 50% mật độ 

người trong phòng có thể giảm 

được 4 lần nguy cơ lây truyền 

virus trong không khí. 

TS. Henry Burridge tại Đại học 

Hoàng gia London (tác giả nghiên 

cứu) cho biết việc theo dõi nồng độ 

CO2 trong các không gian chung 

như văn phòng và lớp học có thể 

đánh giá rủi ro phơi nhiễm virus 

SARS-CoV-2 khi số lượng người 

trong phòng thay đổi. Do đó, việc 

cải thiện hệ thống thông khí trong 

các không gian kín nơi công cộng 

là rất quan trọng.  

(chinhphu.vn) 

 

PHÁT MINH HỆ THỐNG KHỬ 

MẶN BẰNG NĂNG LƯỢNG 

MẶT TRỜI GIÁ RẺ  

Vôi hóa là một trong những vấn 

đề chính trong hệ thống khử 

muối. Khi muối và các tạp chất 

khác đang được lọc ra khỏi nước, 

vật liệu đó có xu hướng tích tụ trên 

màng hoặc các bề mặt khác trong 

thiết bị, đòi hỏi các bộ phận phải 

được làm sạch thường xuyên, hoặc 

phải thay thế. Vật liệu tạo bọt là 

một trong những bộ phận thường 

bị bám bẩn nhất, vì vậy đối với dự 

án mới, các nhà khoa học từ MIT 

và Đại học Giao thông Thượng 

Hải đã thiết kế một thiết bị khử 

mặn bằng năng lượng mặt trời. 

Được thiết kế để nổi trên bề mặt 

của một vùng nước mặn, hệ thống 

này bao gồm một số lớp. Một vật 

liệu có các lỗ đục 2,5 mm hút nước 

từ bể chứa bên dưới lên, tạo thành 

một lớp nước mỏng ở trên. Với sự 

trợ giúp của một vật liệu tối màu 

có khả năng hấp thụ nhiệt từ ánh 

sáng mặt trời, lớp nước mỏng này 

được đun nóng cho đến khi bay 

hơi, do đó nó có thể được ngưng tụ 

lại trên bề mặt dốc để thu thập 

thành nước tinh khiết. 

Muối sẽ nằm lại trong phần nước 

còn lại, nhưng đây là nơi khởi 

xướng ý tưởng mới của nhóm. Các 

lỗ trên vật liệu đục có kích thước 

vừa phải để cho phép tuần hoàn đối 

lưu tự nhiên xảy ra. Phần nước ấm 

hơn bên trên vật liệu - lúc này đã 

đậm đặc hơn nhiều muối - được 

hút trở lại phần nước lạnh hơn bên 

dưới. Một lớp nước mới được hút 

lên trên cùng của vật liệu và chu 

trình lại bắt đầu. 

Trong các thiết bị thử nghiệm, 

nhóm nghiên cứu nói rằng kỹ thuật 

này có thể đạt hiệu suất hơn 80% 

trong chuyển đổi năng lượng mặt 

trời thành hơi nước, ngay cả khi 

nước ban đầu có nồng độ muối lên 

đến 20% trọng lượng. Không có 
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tinh thể muối nào được phát hiện 

trong thiết bị sau một tuần hoạt 

động. 

Điều quan trọng, hệ thống được 

làm bằng vật liệu hàng ngày, vì 

vậy nó có khả năng mở rộng và 

không tốn kém. Nhóm nghiên cứu 

tính toán một hệ thống với diện 

tích thu gom chỉ 1m²  (10,8 ft2) có 

thể cung cấp đủ nước uống cho 

nhu cầu hàng ngày của một gia 

đình và vật liệu để xây dựng nó sẽ 

chỉ tốn khoảng 4 đô la Mỹ. Với sự 

cải tiến hơn, nhóm nghiên cứu tin 

rằng thiết kế khử muối này có thể 

giúp mang nước uống đến các khu 

vực xa xôi hoặc đang phát triển và 

được thiết lập tạm thời để cứu trợ 

thiên tai sau khi nguồn cung cấp 

thường xuyên bị gián đoạn. 

(vietq.vn) 

 

 

 

Hỏi: Xin hỏi, đối với F0 có bệnh 

lý nền hô hấp thì nên ăn uống theo 

chế độ dinh dưỡng như thế nào? 

Trả lời: Theo ThS. BS Nguyễn 

Diệu Hồng, nguyên bác sĩ Trung 

tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai, 

người có bệnh lý nền hô hấp có 

nguy cơ diễn biến nghiêm trọng 

khi mắc Covid-19 hơn các đối 

tượng khác đặc biệt những người 

có các bệnh như phổi tắc nghẽn 

mạn tính, hen phế quản, ung thư 

phổi. Theo đó, khi điều trị tại nhà, 

F0 cần được theo dõi sát để phòng 

tránh và phát hiện sớm các diễn 

biến nặng. Các trường hợp mắc các 

bệnh lý hô hấp mãn tính khi mắc 

Covid-19, cần lưu ý duy trì thuốc 

điều trị bệnh nền tuyệt đối không 

được tự ý ngừng hoặc bỏ thuốc. 

Ngoài việc tuân thủ phác đồ điều 

trị bệnh của bác sĩ, F0 cần duy trì 

chế độ ăn theo bệnh lý giúp hạn 

chế và đẩy lùi tình trạng diễn biến 

của bệnh. Theo đó, người có bệnh 

lý nền hô hấp mắc Covid-19 cần 

đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ 

và khoa học theo các nguyên tắc 

dưới đây: 

Tăng cường chất xơ: Rau củ, hoa 

quả, lúa mạch... là các thực phẩm 

giúp kiểm soát hen phế quản, giảm 

tình trạng viêm nhiễm đường hô 

hấp đồng thời cũng góp phần làm 

giảm tiến triển bệnh COPD và cải 

thiện tình trạng tắc nghẽn của phế 

quản. 

Tăng cường các thực phẩm giàu 

protein như ức gà, cá, trứng, đậu 

nành, củ quả... và thay đổi đa dạng 

các món ăn để thực đơn không bị 

nhàm chán. 

Bổ sung omega-3 có trong các 

loại cá như cá hồi, cá chích, cá 

HỎI – ĐÁP  
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mòi... và các loại hạt có dầu như 

hạnh nhân, hạt điều... Các thực 

phẩm này có tác dụng tốt trong 

việc giảm viêm. 

Cần hạn chế các thức ăn nhiều 

chất béo, đồ ngọt (khuyến nghị 

lượng đường dưới 10% tổng năng 

lượng ăn vào), đồ ăn nhanh, rượu, 

bia, giảm muối trong chế độ ăn để 

tránh làm tăng thêm tình trạng 

viêm và triệu chứng ho, khó thở, 

tức ngực... của bệnh hen. 

Chia nhỏ các bữa ăn; Một trong 

những điều quan trọng là bổ sung 

nước cho cơ thể. Người bệnh cũng 

nên tập các bài tập vật lý trị liệu hô 

hấp đơn giản tại nhà như: tập thở, 

tập vận động tại giường - thông khí 

nằm sấp để có thể rút ngắn thời 

gian hồi phục. 

(khoahoc.tv) 

 

Mẹo vặt: Hướng dẫn cách làm 

dung dịch tẩy rửa tự nhiên từ quả 

quất 

Nhà bạn đang có một cây quất 

cảnh trĩu quả? Hãy tận dụng những 

quả quất này để làm dung dịch tẩy 

rửa thiên nhiên vừa an toàn, vừa 

tránh lãng phí. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị:  

- 17 lít nước 

- 5 gói men vi sinh 

- 3 hộp sữa chua 

- 1 kg đường hoăc mật mía 

- 1 men làm rượu, hoặc nước 

cơm rượu (có thể không sử dụng, 

nếu không có) 

- 2kg quả quất  

- 1 kg bồ hòn (có thể không sử 

dụng, nếu không có) 

 
Cách làm: 

Bước 1: Quả quất thái đôi. Ngoài 

ra, có thể tận dụng vỏ trái cây như 

vỏ dứa, vỏ cam... 

Để làm dung dịch tẩy rửa tự 

nhiên có thể sử dụng quất và một 

số loại trái cây khác như dứa, vỏ 

dứa, vỏ cam... 

Bước 2: Cho tất cả các nguyên 

liệu vào thùng chứa, khuấy đều 

lên, đóng nắp. Mỗi ngày khuấy 1 

lần. 

Sau khoảng 5 ngày có thể múc 

nước dung dịch để sử dụng như 

các loại dung dịch tẩy rửa thông 

thường. 

Khi sử dụng hết nước dung dịch, 

thêm đường để nuôi tiếp và có thể 

sử dụng mãi. 

(Phụ nữ Việt Nam) 

https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/phunuvietnam.mediacdn.vn/179072216278405120/2022/2/10/584a3c33ad3a6164382b2-16444859447691028512403.jpg

