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TĂNG CƯỜNG PHÒNG 
CHỐNG, XỬ LÝ BẠO LỰC, 
XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN ĐỊA 
BÀN TỈNH 

Thời gian qua, tình hình trẻ em bị 
bạo lực và xâm hại trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng 
và trong cả nước nói chung vẫn 
còn nhiều diễn biến phức tạp, tại 
tỉnh mỗi năm có trên 50 vụ xảy ra. 
Gần đây nhất liên tiếp nhiều vụ trẻ 
em bị hành hạ dẫn đến tử vong (vụ 
cháu bé 08 tuổi, trú tại thành phố 
Hồ Chí Minh, vụ cháu bé 06 tuổi ở 
Hà Nội) gây bức xúc dư luận xã 
hội.  

Theo đó, tỉnh yêu cầu các cơ 
quan, ban, ngành; Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 
chính trị - xã hội các cấp tiếp tục 
tăng cường phòng chống, xử lý bạo 
lực, xâm hại trẻ em; xử lý hành vi 
hành hạ, xâm hại trẻ em nếu xảy ra 
trên địa bàn tỉnh. Nhằm kịp thời 
phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng 
bạo lực, xâm hại trẻ em, đảm bảo 
cho trẻ em được phát triển an toàn, 
lành mạnh. 

Các cấp ủy, chính quyền và Nhân 
dân quan tâm hơn nữa tới công tác 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 
em trên địa bàn tỉnh. Mọi người, 

mọi nhà đều dành cho trẻ em 
những gì tốt đẹp nhất, đảm bảo cho 
các em được hưởng các quyền cơ 
bản của mình như học tập, chăm 
sóc sức khoẻ, vui chơi giải trí, 
được sống trong môi trường an 
toàn, lành mạnh, nhất là luôn dành 
sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em 
nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt để các em được sống, được 
hòa nhập và phát triển. Thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại các Chỉ thị số 
18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về việc 
tăng cường giải pháp phòng, chống 
bạo lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 
08/CT-TTg ngày 04/02/2020 đẩy 
mạnh công tác phòng, chống bạo 
lực gia đình; Chỉ thị số 23/CT-TTg 
ngày 26/5/2020 về tăng cường các 
giải pháp bảo đảm thực hiện quyền 
trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em vẫn còn một 
số hạn chế, tồn tại trong thời gian 
qua. Thời gian tới, các cấp ủy 
Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia 
đình, nhà trường và toàn xã hội cần 
tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt 
một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, cấp ủy đảng, chính 
quyền các cấp tăng cường chỉ đạo 
công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục nhằm nâng cao nhận thức 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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của toàn xã hội về chăm sóc và bảo 
vệ trẻ em. Nhất là công tác tuyên 
truyền, vận động các tổ chức, cá 
nhân, doanh  nghiệp, các nhà hảo 
tâm tham gia vào chương trình bảo 
vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn, 
thu hút các nguồn lực trong xã hội 
tham gia để thực hiện xã hội hóa 
công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới. 

Hai là, triển khai thực hiện đầy 
đủ các chế độ, chính sách liên quan 
đến chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ 
em; tạo môi trường cho trẻ em 
được học tập, tham gia các hoạt 
động xã hội, đảm bảo thực hiện tốt 
các quyền lợi trẻ em; làm tốt công 
tác phối hợp giữa nhà trường, gia 
đình và xã hội trong giáo dục trẻ. 

Ba là, Cha, mẹ, người chăm sóc 
trẻ em, các thành viên trong gia 
đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, 
nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính 
mạng, thân thể, nhân phẩm, danh 
dự và bí mật đời sống riêng tư của 
trẻ em; nâng cao kiến thức, kỹ 
năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, 
phòng chống xâm hại trẻ em, phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền địa 
phương, cơ quan có thẩm quyền 
trong công tác bảo vệ trẻ em. Tăng 
cường công tác kiểm tra giám sát; 
công tác quản lý nhà nước về chăm 

sóc, bảo vệ trẻ em; đồng thời, làm 
tốt công tác tổ chức, đánh giá rút 
kinh nghiệm; phát hiện, biểu 
dương và nhân rộng các  mô hình, 
điển hình tiên tiến trong bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em. 

(TH) 

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN 
TOÀN THỰC PHẨM NĂM 
2022 SẼ TẬP TRUNG VÀO 
KIỂM TRA NÔNG SẢN  

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) – 
Bộ Y tế cho biết, chủ đề của Tháng 
hành động vì ATTP năm nay sẽ tập 
trung vào sản xuất, kinh doanh và 
tiêu dùng nông sản thực phẩm. 

 
Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực 

phẩm (ATVSTP) Quốc gia vừa ban 
hành kế hoạch Triển khai "Tháng 
hành động vì ATTP" năm 2022. 

Theo Cục An toàn thực phẩm – 
Bộ Y tế, công tác quản lý ATTP đã 
thực hiện chuyển đổi mạnh sang 
quản lý rủi ro, chuyển từ tiền kiểm 
sang hậu kiểm, đặc biệt trong lĩnh 
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vực sản xuất nông nghiệp. 
Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn 

nhiều tồn tại, số lượng rất lớn các 
hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nhỏ lẻ. Do vậy, việc kiểm soát 
ATTP ngay từ các yếu tố đầu vào 
và liên kết sản xuất với tiêu thụ, 
phát triển chuỗi cung ứng nông sản 
thực phẩm an toàn trên toàn quốc 
đang được đặt ra cấp thiết. 

Trong bối cảnh tình hình 
dịch COVID-19 vẫn diễn biến 
phức tạp, Ban Chỉ đạo liên ngành 
về ATTP Trung ương chọn chủ đề 
Tháng hành động vì ATTP năm 
2022 là: "Tiếp tục nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của người sản xuất, 
kinh doanh và tiêu dùng nông sản 
thực phẩm trong tình hình mới". 

Mục tiêu của Tháng hành động là 
tăng cường công tác thông tin, 
truyền thông chính xác, kịp thời, 
toàn diện, có trách nhiệm, trung 
thực các vấn đề liên quan đến 
ATTP; tăng cường truyền thông 
quảng bá sản xuất, kinh doanh 
nông lâm thủy sản đảm bảo chất 
lượng, an toàn, đề cao vai trò, trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp trong việc thực thi 
pháp luật về ATTP, đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát ATTP nông lâm thủy sản. 

Đồng thời, kiểm tra, giám sát về 

ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, quảng cáo thực phẩm; nêu 
cao vai trò của chính quyền các 
cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức 
xã hội và sự giám sát của người 
tiêu dùng đối với việc tuân thủ 
pháp luật về ATTP đối với các cá 
nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm... 

Tháng hành động vì ATTP năm 
2022 sẽ diễn ra từ 15/4 đến 15/5 
trên toàn quốc. 

(vtv.vn) 
 

HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC 
THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ 
TƯỢNG THẾ GIỚI VÀ CHIẾN 
DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 
2022 

Hưởng ứng 3 sự kiện lớn năm 
2022, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (TN&MT) đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng 
doanh nghiệp và người dân nâng 
cao nhận thức, chuyển biến thành 
hành động để cùng hướng đến phát 
triển kinh tế xanh, kinh tế tuần 
hoàn, phát triển bền vững. 

Nước ngầm - Biến nguồn tài 
nguyên vô hình thành hữu hình 

Theo Bộ TN&MT, ngày Nước 
thế giới 22 tháng 3 năm 2022 được 
Liên hợp quốc phát động với chủ 
đề là “Nước ngầm - Biến nguồn tài 
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nguyên vô hình thành hữu hình”, 
nhấn mạnh vai trò quan trọng của 
nước ngầm trong hệ thống nước và 
điều kiện vệ sinh, hoạt động nông 
nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái 
và thích ứng với biến đổi khí hậu; 
hướng đến kêu gọi sự quan tâm 
của cộng đồng cần có những hành 
động khai thác, bảo vệ và sử dụng 
bền vững nguồn nước ngầm; thích 
ứng với biến đổi khí hậu và đáp 
ứng nhu cầu của dân số ngày càng 
tăng. 

 “Cảnh báo sớm để hành động 
sớm - Thông tin KTTV và khí 
hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai” 

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 
3 năm 2022 được Tổ chức Khí 
tượng thế giới (WMO) phát động 
với chủ đề “Cảnh báo sớm để hành 
động sớm - Thông tin khí tượng 
thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu 
quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai” 
(Early Warning and Early Action. 
Hydrometeorological and Climate 
Information for Disaster Risk 
Reduction). 

Thông điệp này nhấn mạnh vai 
trò công tác thông tin, dự báo, cảnh 
báo sớm, đồng thời cần phải phối 
hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ 
hơn giữa các cơ quan khí tượng 
thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý 

thiên tai và chính quyền các địa 
phương. Đây là điều kiện tiên 
quyết nhằm phòng chống hiệu quả 
với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh 
mạng, sinh kế cho người dân, đảm 
bảo phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững. 

Giờ Trái đất năm 2022: Kiến 
tạo Tương lai – Bây giờ hoặc 
không bao giờ 

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ 
chức Quốc tế về Bảo tồn thiên 
nhiên (WWF) phát động với chủ 
đề “Kiến tạo Tương lai – Bây giờ 
hoặc không bao giờ” (Shape the 
Future), mong muốn nâng cao 
nhận thức của cộng đồng và người 
dân về vai trò quan trọng trong các 
hoạt động thích ứng với biến đổi 
khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược 
sự mất mát của đa dạng sinh học 
trên toàn cầu. 

Vừa qua, tại Hội nghị COP26, 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã đưa 
ra cam kết giảm phát thải khí nhà 
kính hướng tới phát thải ròng bằng 
“0” vào năm 2050, giảm phát thải 
mê-tan toàn cầu đến năm 2030, 
tăng cường thích ứng với biến đổi 
khí hậu và tham gia nhiều sáng 
kiến khác. Cam kết mạnh mẽ tại 
Hội nghị COP26 khẳng định với 
cộng đồng quốc tế quyết tâm cao 
của Việt Nam trong thích ứng với 
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biến đổi khí hậu, phát triển ít phát 
thải, thúc đẩy phát triển kinh tế 
tuần hoàn, phát triển bền vững. 

 (TH) 
 

 
 
 
TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN 
PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN TIÊU BIỂU TỈNH BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2022  

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch Tổ chức bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. 

Mục đích bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu nhằm phát hiện và 
tôn vinh các sản phẩm có chất 
lượng, có giá trị sử dụng cao, có 
tiềm năng phát triển sản xuất, mở 
rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu 
người tiêu dùng trong và ngoài 
nước để có kế hoạch hỗ trợ phát 
triển sản xuất và xúc tiến thương 
mại, góp phần thúc đẩy phát triển 
công nghiệp nông thôn. 

Kế hoạch cho biết, sản phẩm 
tham gia bình chọn là một sản 
phẩm hoặc một bộ sản phẩm công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do 
chính cơ sở công nghiệp nông thôn 
sản xuất và đăng ký tham gia bình 

chọn; không vi phạm quy định về 
quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu 
công nghiệp và các quy định khác 
liên quan đến tiêu chuẩn, quy 
chuẩn về chất lượng, an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, an toàn 
thực phẩm và bảo vệ môi trường; 
có khả năng sản xuất hàng loạt, với 
số lượng lớn, không phải là sản 
phẩm độc bản, đáp ứng được nhu 
cầu thị trường; được phân theo các 
nhóm như: Nhóm sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ, Nhóm sản phẩm 
chế biến nông, lâm, thủy sản và 
thực phẩm, Nhóm sản phẩm về 
thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ 
tùng cơ khí, Nhóm các sản phẩm 
khác. 

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu được thực hiện 
công khai, minh bạch và tuân thủ 
các quy định của pháp luật. Một cơ 
sở CNNT có thể đăng ký tham gia 
bình chọn cho một hoặc nhiều sản 
phẩm; đồng thời gửi sản phẩm 
tham gia bình chọn trên nguyên tắc 
tự nguyện, tự chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính chính xác, 
trung thực đối với các thông tin 
liên quan đến sản phẩm của mình. 
Sản phẩm CNNT tiêu biểu (các 
cấp) được đăng ký tham gia bình 
chọn tại nhiều kỳ bình chọn. 

Theo đó, sản phẩm CNNT tiêu 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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biểu được đánh giá theo nhóm sản 
phẩm và thông qua các tiêu chí cơ 
bản gồm: Tiêu chí về đáp ứng thị 
trường và khả năng phát triển sản 
xuất; Tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật 
- xã hội và môi trường; Tiêu chí về 
tính văn hóa, thẩm mỹ; Tiêu chí 
khác. 

Các cơ sở CNNT có sản phẩm 
được cấp Giấy chứng nhận sẽ được 
phép in hoặc dán nhãn Logo của 
chương trình bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu trên sản phẩm 
hoặc bao bì của sản phẩm được 
công nhận; được tặng thưởng bằng 
tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến 
công với mức: 1.000.000 đồng/sản 
phẩm đạt giải cấp huyện và 
2.000.000 đồng/sản phẩm đạt giải 
cấp tỉnh; được cung cấp thông tin, 
tư vấn hướng dẫn tiếp cận các 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà 
nước; tư vấn lập dự án đầu tư mở 
rộng sản xuất, phát triển sản phẩm 
CNNT tiêu biểu; được ưu tiên xét 
hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến 
công để đào tạo nghề, truyền nghề, 
nâng cao năng lực quản lý, xây 
dựng chiến lược kinh doanh, 
marketing, tham gia các hội chợ, 
triển lãm, xúc tiến thương mại, giới 
thiệu sản phẩm; xây dựng, đăng ký 
nhãn hiệu…; được đăng tải thông 
tin giới thiệu về sản phẩm trên các 

phương tiện thông tin của ngành 
Công Thương; được xem xét hỗ trợ 
một phần chi phí mua sắm ban đầu 
trang thiết bị, dụng cụ quản lý 
dùng để trưng bày của các phòng 
trưng bày để giới thiệu, quảng bá 
sản phẩm theo chương trình 
khuyến công được phê duyệt hàng 
năm của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu hoặc Bộ Công Thương.  

Tuy nhiên, các cơ sở CNNT có 
sản phẩm được cấp Giấy chứng 
nhận phải có trách nhiệm sản xuất 
và phát triển sản phẩm được công 
nhận với tiêu chuẩn chất lượng mà 
cơ sở đã cam kết tại hồ sơ đăng ký 
tham gia bình chọn; định kỳ hàng 
năm, báo cáo Sở Công Thương, ủy 
ban nhân dân cấp huyện nơi tham 
gia bình chọn về kết quả hỗ trợ từ 
khuyến công, các chính sách của 
Nhà nước và tình hình sản xuất 
kinh doanh của cơ sở; phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị liên quan lập 
hồ sơ theo quy định để được hỗ trợ 
từ khuyến công, các nguồn kinh 
phí khác, các ưu đãi hỗ trợ khác 
của nhà nước cho đầu tư phát triển 
sản phẩm và giải quyết các khiếu 
nại liên quan đến kết quả bình 
chọn sản phẩm của cơ sở (nếu có). 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở 
CNNT có sản phẩm tiêu biểu 
chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia 
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bình chọn cụ thể như sau: 
Đối với bình chọn cấp huyện, cơ 

sở công nghiệp nông thôn gửi 02 
(hai) bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ 
điện tử) tới Hội đồng bình chọn 
(gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện) khi thực hiện đăng ký tham 
gia bình chọn, gồm: Phiếu đăng ký 
tham gia bình chọn sản phẩm của 
cơ sở công nghiệp nông thôn (theo 
mẫu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm 
theo Thông tư số 14/2018/TT- 
BCT) kèm theo bản sao hợp lệ một 
trong các giấy tờ sau: Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, 
Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 
xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ 
kinh doanh hoặc các giấy tờ khác 
có giá trị pháp lý tương đương; 
Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu 
về sản phẩm đăng ký bình chọn 
(theo mẫu tại Phụ lục số 2 ban 
hành kèm theo Thông tư số 
14/2018/TT-BCT) kèm theo tối 
thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 X 
15) cm của sản phẩm được chụp tại 
các góc độ khác nhau; Bản sao hợp 
lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp 
lý liên quan đến sản phẩm (Chứng 
chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất 
lượng của sản phẩm, giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm; giấy khen, bằng khen 

cho sản phẩm và các giấy tờ liên 
quan khác). Thời gian tổ chức bình 
chọn diễn ra từ tháng 3 - tháng 
4/2022. 

Bình chọn cấp tỉnh sẽ có hồ sơ 
đăng ký tham gia bình chọn như hồ 
sơ đăng ký bình chọn cấp huyện; 
ngoài ra còn có bản sao hợp lệ 
Giấy chứng nhận sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
huyện còn giá trị; Văn bản đề nghị 
của ủy ban nhân dân cấp huyện 
kèm theo danh sách trích ngang 
các sản phẩm đăng ký tham gia 
bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu tại 
Phụ lục số 5 của Thông tư số 
26/2014/TT-BCT). Thời gian tổ 
chức bình chọn từ tháng 5 - tháng 
6/2022. 

Hồ sơ đăng ký bình chọn cấp khu 
vực như hồ sơ đăng ký tham gia 
bình chọn cấp huyện; kèm theo bản 
sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu cấp tỉnh còn giá trị và Văn 
bản đề nghị của UBND cấp tỉnh 
kèm theo danh sách trích ngang 
các sản phẩm đăng ký tham gia 
bình chọn cấp khu vực (theo mẫu 
tại Phụ lục số 5 của Thông tư số 
26/2014/TT-BCT). Thời gian tổ 
chức bình chọn từ tháng 7 đến 
tháng 9/2022. 

(baria-vungtau.gov.vn) 
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TRIỂN KHAI CHƯƠNG 
TRÌNH BƠI AN TOÀN, 
PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC 
TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2022 – 
2030  

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu vừa có Quyết định ban 
hành Kế hoạch triển khai Chương 
trình bơi an toàn, phòng, chống 
đuối nước trẻ em giai đoạn 2022 – 
2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 

Mục đích của Kế hoạch nhằm 
tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 
ủy Đảng, của chính quyền địa 
phương; các ban, ngành, đoàn thể 
đối với việc quản lý tổ chức các 
hoạt động bơi và phát triển phong 
trào tập luyện môn bơi và rèn 
luyện kỹ năng an toàn trong môi 
trường nước cho trẻ em; nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm của cán 
bộ, công chức, viên chức, người 
lao động trong toàn tỉnh đối với 
việc tổ chức các hoạt động bơi an 
toàn, phòng, chống đuối nước cho 
trẻ em; nâng cao năng lực chuyên 
môn cho đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, huấn luyện viên, 
hướng dẫn viên dạy bơi, cộng tác 
viên và nhân viên cứu hộ hồ bơi 
cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể 
liên quan về công tác phòng, chống 
tai nạn đuối nước trẻ em; kiểm 

soát, giảm thiểu tình hình tai nạn 
đuối nước trẻ em nhằm bảo đảm 
tính mạng và sức khỏe của trẻ em, 
hạnh phúc của gia đình và xã hội, 
góp phần nâng cao thể lực, tầm vóc 
người Việt Nam. 

Với các chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể: 
Hàng năm, 100% các huyện, thị 
xã, thành phố; các xã, phường, thị 
trấn tổ chức Lễ phát động toàn dân 
tập luyện môn bơi phòng, chống 
đuối nước và tham gia giải bơi lội 
trẻ cấp tỉnh; 100% các huyện, thị 
xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 
triển khai Chương trình bơi an toàn 
cho trẻ em; đảm bảo 100% các cơ 
sở tổ chức hoạt động bơi, lặn, vui 
chơi giải trí dưới nước có huấn 
luyện viên, hướng dẫn viên dạy 
bơi, nhân viên cứu hộ đuối nước 
được tập huấn kiến thức nghiệp vụ 
chuyên môn do cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận và đảm 
bảo các điều kiện về trang thiết bị 
chuyên môn, vệ sinh, an toàn theo 
quy định của pháp luật; 90% số hộ 
gia đình được tiếp cận thông tin, 
kiến thức, kỹ năng về phòng, 
chống tai nạn đuối nước cho trẻ em 
vào năm 2025 và 95% vào năm 
2030 (theo Quyết định số 
3699/QĐ-UBND ngày 
08/11/2021); giảm 30% số trẻ em 
bị tử vong do đuối nước năm 2025 
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và 50% vào năm 2030 (theo Quyết 
định số 3699/QĐ-UBND ngày 
08/11/2021); phấn đấu 60% trẻ em 
từ 6 đến dưới 16 tuổi biết kỹ năng 
an toàn trong môi trường nước 
năm 2025 và 70% vào năm 2030; 
50% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi 
biết bơi an toàn năm 2025 và 60% 
vào năm 2030 (theo Quyết định số 
3699/QĐ-UBND ngày 
08/11/2021). 

Để đạt được mục tiêu trên, Kế 
hoạch đề ra 5 nhóm nội dung, 
nhiệm vụ cần triển khai thực hiện, 
(1) Tuyên truyền giáo dục, vận 
động toàn xã hội nhằm nâng cao 
nhận thức, kiến thức, kỹ năng về 
phòng, chống đuối nước cho trẻ 
em, gia đình, trường học, cộng 
đồng và xã hội; (2) Nâng cao năng 
lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, huấn luyện viên, cộng 
tác viên, hướng dẫn viên và nhân 
viên cứu hộ hồ bơi về phòng, 
chống tai nạn thương tích và đuối 
nước trẻ em; (3) Đẩy mạnh và 
nâng cao hiệu quả công tác phối 
hợp với các ngành, đoàn thể trong 
công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức 
các hoạt động dạy bơi và phòng, 
chống tai nạn đuối nước trẻ em; (4) 
Phát triển mạng lưới dịch vụ đảm 
bảo an toàn cho trẻ em trong môi 
trường nước; (5) Kiểm tra, đánh 

giá, rút kinh nghiệm kết quả triển 
khai Chương trình. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở 
Văn hóa và Thể thao chịu trách 
nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện kế hoạch này và 
hướng dẫn các địa phương trong 
tỉnh xây dựng kế hoạch, triển khai 
thực hiện Chương trình tại địa 
phương; đẩy mạnh tuyên truyền, 
lồng ghép các nội dung về bơi an 
toàn, phòng, chống tai nạn đuối 
nước trẻ em trong công tác gia 
đình; phối hợp với Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh, các cơ quan 
thông tấn, báo chí tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá 
nhân về phòng, chống đuối nước 
trẻ em; cung cấp tài liệu về kỹ 
thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn 
trong môi trường nước và phòng, 
chống tai nạn đuối nước trẻ em. 

Sở Giáo dục và Đào tạo được 
giao xây dựng kế hoạch đưa môn 
bơi vào chương trình giáo dục thể 
chất, tổ chức các lớp dạy bơi cho 
học sinh; triển khai mô hình học 
sinh toàn trường biết bơi; phát triển 
phong trào bơi trong trường học và 
nhân rộng mô hình phòng, chống 
đuối nước trẻ em năm học 2021 - 
2022 và những năm tiếp theo. 

(baria-vungtau.gov.vn) 



Phổ Biến Kiến Thức số 267 - 03.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 10 
 

XU HƯỚNG SỬ DỤNG CÔNG 
NGHỆ TRONG NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM  

Ngày nay, mọi người có ý thức 
hơn về những gì họ ăn và đang cố 
gắng thích nghi với lối sống lành 
mạnh hơn. Giữa quá trình chuyển 
đổi, số hóa nhằm mục đích cung 
cấp thực phẩm lành mạnh và chất 
lượng cho khách hàng, mọi khía 
cạnh của quy trình sản xuất thực 
phẩm, nguồn gốc đến đóng gói, 
quy trình sản xuất đến vận chuyển, 
đều đang được nâng cấp để tối ưu 
hóa hiệu suất. Các công nghệ khác 
nhau góp phần nâng cao giá trị 
dinh dưỡng của thực phẩm. 

Công nghệ đông khô 
Trong ngành công nghiệp thực 

phẩm, đông khô được sử dụng 
rộng rãi để ổn định thực phẩm chất 
lượng cao. Thực phẩm khô được 
sản xuất theo cách này vẫn giữ 
được chất lượng. Khi thực phẩm 
bảo quản theo cách này, mùi vị và 
hàm lượng chất dinh dưỡng khác 
nhau không thay đổi. 

Một yếu tố tiện lợi rất lớn là thực 
phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn. 
Điều này liên quan đến việc đông 
lạnh thực phẩm trước và đặt chúng 
dưới chân không. Quá trình này 
được thực hiện trong một máy gọi 

là máy sấy đông, bao gồm buồng 
lớn để làm đông và một máy bơm 
chân không để loại bỏ hơi ẩm. 

Chiên chân không 
Trong chiên chân không, áp suất 
chiên thấp trong quá trình chiên 
giúp giảm hàm lượng dầu của 
thành phẩm. Phương pháp này giữ 
được màu sắc tự nhiên, có độ ẩm 
thấp và giúp ngăn ngừa 90% 
acrylamide, là hợp chất gây ung 
thư. Khoai tây chiên chân không 
chứa ít chất béo hơn khoảng 50-
80% so với khoai tây chiên thông 
thường/chiên trong môi trường và 
giữ lại tới 95% chất dinh dưỡng.  

 
Ảnh minh hoạ 

In thực phẩm 3D cho hàng hóa 
ăn được 

Máy in thực phẩm 3D cho phép 
chế độ ăn kiêng được cá nhân hóa, 
bữa ăn thay thế dựa trên protein 
cũng như dinh dưỡng chính xác và 
có thể tái tạo. Hiện nay, các công 
ty khởi nghiệp đang sử dụng 
phương pháp in thực phẩm bằng tia 
laser và máy in phun, cũng như 
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phương pháp in sinh học để phát 
triển các sản phẩm thực phẩm. 
Những cách tiếp cận tập trung vào 
việc tăng chất lượng và độ chính 
xác của sản phẩm thực phẩm in 
3D. 

Các giải pháp như vậy làm giảm 
sự phức tạp và chi phí sản xuất. 
Ngoài ra, in 3D cho phép thương 
hiệu thực phẩm cung cấp sản phẩm 
thực phẩm được cá nhân hóa trên 
quy mô lớn mà không cần thêm 
công cụ và chi phí vận hành. 

Người máy 
Ngành công nghiệp thực phẩm và 

đồ uống kết hợp robot vào toàn bộ 
chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả, 
tính nhất quán và quy mô trong 
quá trình sản xuất thực phẩm. Các 
thương hiệu thực phẩm cũng triển 
khai robot phục vụ tại khách sạn và 
nhà hàng để cải thiện sự thuận tiện, 
an toàn cho khách hàng. 

Máy bay không người lái và 
phương tiện tự động nổi lên trở 
thành những sản phẩm thay thế 
hiệu quả cho các dịch vụ giao hàng 
thủ công để tiết kiệm chi phí tổng 
thể. Máy bay không người lái và 
các robot xử lý thực phẩm khác tại 
nhà kho và cửa hàng tạp hóa cho 
phép gắn thẻ, giám sát thực phẩm 
nhanh chóng tiết kiệm chi phí. 

Công nghệ giảm đường làm cho 

sô cô la ngọt hơn 
Mọi người quan tâm hơn đến 

việc nhận thực phẩm dinh dưỡng 
hơn là thực phẩm nhiều dầu và 
chất béo. Với sự quan tâm ngày 
càng tăng của người tiêu dùng đối 
với nhãn sạch và sản phẩm tự 
nhiên, các công nghệ như máy ép 
lạnh, HPP, chiên chân không, IQF, 
in 3D và công nghệ giảm đường 
trong số những công nghệ khác 
dường như đầy hứa hẹn đối với thị 
trường thực phẩm Ấn Độ. Những 
công nghệ này đang trở nên phổ 
biến rộng rãi và được áp dụng để 
cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng 
phong phú. Việc khám phá các loại 
thực phẩm khác để tạo ra sản phẩm 
lành mạnh hơn với việc áp dụng 
các công nghệ như vậy là cần thiết. 
Ngành công nghiệp thực phẩm 
luôn chiếm ưu thế trong lĩnh vực 
khách sạn. Người tiêu dùng đang 
tìm kiếm lựa chọn thay thế thực 
phẩm lành mạnh hơn. 

Tỷ lệ béo phì gia tăng trên toàn 
cầu cùng với sự quan tâm của 
người tiêu dùng đối với các thực 
phẩm lành mạnh dưới sự trợ giúp 
của các phương pháp và công nghệ 
khác biệt đã báo hiệu về xu hướng 
cách mạng công nghệ và thực 
phẩm năm 2022. 

(vietq.vn) 
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CÁCH NHẬN BIẾT XOÀI 
ĐƯỢC KÍCH CHÍN BẰNG 
HOÁ CHẤT ĐỂ TRÔNG NGON 
HƠN, KHÔNG BỊ DẬP NÁT  

Nhiều nghiên cứu phát hiện ra 
rằng dinh dưỡng trong xoài thực 
sự giúp chống lại quá trình lão hóa 
da liên quan đến tia UVB. Hơn 
nữa, nhờ hàm lượng vitamin A, 
xoài còn có khả năng thúc đẩy quá 
trình tái tạo da. Retinol trong 
vitamin A thực sự giúp kích thích 
sản sinh tế bào da mới. Nó được 
chứng minh là không chỉ bảo vệ 
chống lại sự phân hủy collagen mà 
còn giúp làm chậm quá trình lão 
hóa. 

Xoài còn được sử dụng để thúc 
đẩy tiêu hóa trong hàng nghìn năm 
trong y học cổ truyền Ấn Độ. Một 
nghiên cứu cho thấy xoài không 
chỉ có tác dụng chống tiêu chảy mà 
còn cho thấy tác dụng chống vi 
khuẩn bằng cách ức chế sự phát 
triển của cả Streptococcus aureus 
và Proteus vulgaris. 

Nhưng nếu chúng ta mua phải 
loại xoài có tẩm hóa chất sẽ gây 
nguy hại đến người dùng. Bởi vậy, 
khi đi mua xoài bạn cần những kĩ 
năng để có thể phân biệt xoài chín 
tự nhiên và xoài bị tẩm hoá chất để 
kích chín nhanh. 

Xoài chín do thuốc kích thích 

thường chín không đều, quả không 
có mùi thơm, cuống bị rụng thâm 
đen. Những quả ngoài vỏ còn xanh 
hoặc có màu xanh vàng nhạt nhưng 
bên trong chín vàng cũng dễ có 
nguy cơ bị dùng hóa chất. Khi ăn, 
những quả xoài này thường có vị 
nhạt nhẽo do bị ép chín chứ không 
phải chín tự nhiên. 

Khi được hỏi về kinh nghiệm 
mua xoài không bị tẩm hóa chất, 
chị Huyền, chủ một sạp trái cây ở 
Trần Khát Chân cho hay: "Riêng 
về xoài, khi mua nên chú ý đến 
phần cuống của xoài, xoài chín cây 
cuống tươi, màu vàng đều, khi ấn 
vào phần thịt quả mềm, còn xoài 
có hóa chất phần cuống bị héo, 
phần đầu hay bị hư trong khi phần 
dưới vẫn còn xanh, khi ngửi xoài 
chín tự nhiên có mùi thơm đặc 
trưng còn xoài có tẩm hóa chất 
thường không có mùi, xoài ngọt và 
có thể để lâu hơn". 

Một chủ cửa hàng trái cây khác 
cũng chia sẻ: "Xoài có hóa chất 
màu thường không đều, cuống bị 
héo, trên trái xoài thường hay xuất 
hiện một số đốm đen, cuống không 
tươi. Trái lại xoài chín tự nhiên đều 
màu, màu vàng tươi, trên trái xoài 
không có những vết thâm và đốm 
đen". 

(vietnamnet.vn) 
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BÀ RỊA – VŨNG TÀU: NỖ 
LỰC ĐẠT CÁC MỤC TIÊU 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
– CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH  

Sau hơn 10 năm triển khai, tỉnh 
BR-VT cơ bản đã hoàn thành 
chương trình xây dựng nông thôn 
mới (NTM) với những thành tựu 
vượt bậc, đời sống vật chất, tinh 
thần người dân không ngừng được 
nâng cao. 

 
Tăng tốc hoàn thành tiêu chí 

NTM 
Xã Long Sơn, TP. Vùng Tàu là 

địa phương được bổ sung vào 
chương trình xây dựng NTM giai 
đoạn 2021-2025. Bà Nguyễn Thị 
Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND 
xã Long Sơn cho biết, là địa 
phương được bổ sung sau, quá 
trình xây dựng NTM lại gặp nhiều 
khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 

bùng phát mạnh mẽ. Do đó, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân trên 
địa bàn xã phải nhanh chóng triển 
khai các kế hoạch nhằm hoàn thiện 
các tiêu chí xây dựng NTM. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả 
hệ thống chính trị, toàn thể nhân 
dân, xã Long Sơn đã hoàn thành 
19/19 tiêu chí xây dựng NTM vào 
cuối năm 2021. Địa phương cũng 
chú trọng các biện pháp nhằm hoàn 
thiện các tiêu chí khó như giao 
thông, môi trường, y tế. Với thế 
mạnh là nghề nông - ngư nghiệp và 
diêm nghiệp, đặc biệt là ngành 
nuôi trồng thủy sản, xã Long Sơn 
đã chú trọng, tạo điều kiện để 
người đân phát huy tiềm năng, 
nhằm nâng cao thu nhập cho người 
dân. Tính đến cuối năm 2021 thu 
nhập bình quần đầu người của địa 
phương đạt 78 triệu 
đồng/người/năm. 

Ông Nguyễn Công Biên, chủ bè 
nuôi thủy sản trên sông Chà Và 
đang nuôi khoảng 100 lồng các 
loại cá bớp, cá chim và hàu cho 
biết, được chính quyền tạo điều 
kiện hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nghề 
nuôi trồng thủy sản đã mang lại 
nguồn thu nhập khoảng 500 triệu 
đồng/năm. Không những thế, ông 
còn tạo việc làm với mức thu nhập 
ổn định cho nhiều lao động tại địa 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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phương. 
Tháng 12/2021, xã Kim Long, 

huyện Châu Đức là địa phương 
cuối cùng của huyện hoàn thành 
xây dựng NTM. Nắm rõ những trở 
ngại khi xây dựng NTM trong thời 
điểm xảy ra đại dịch COVID-19, 
công tác tuyên truyền, vận động đã 
được địa phương triển khai đến 
nhân dân bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú. 

Đồng thời phát huy sự gương 
mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều 
phong trào thi đua như: “Cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn 
mới”, cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”; “Camera an 
ninh”; Mô hình  “Ánh sáng an 
ninh”; Mô hình “Tiếng kẻng an 
ninh”, được phát động sôi nổi. 

Cùng với công tác tuyên truyền, 
Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã 
cũng đã chủ động xây dựng và 
thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối 
với từng tiêu chí, phù hợp với thực 
tế ở địa phương. Nhờ đó, chương 
trình xây dựng NTM trên địa bàn 
xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng 
hộ tích cực của nhân dân. 

Hoàn thành chương trình xây 
dựng NTM 

Theo BCĐ chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng NTM tỉnh, 
trong năm 2021, UBND tỉnh đã 
ban hành văn bản bổ sung xã Kim 
Long huyện Châu Đức và xã Long 
Sơn TP.Vũng Tàu vào triển khai 
thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng NTM trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Đến nay, 46/47 xã được UBND 
tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. 
Riêng xã Long Sơn đã đạt 19/19 
tiêu chí và đang hoàn thiện hồ sơ 
để xét đề nghị công nhận xã đạt 
chuẩn NTM năm 2021. Thu nhập 
bình quân đầu người tại các xã xây 
dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt 
khoảng 61,7 triệu đồng/người/năm, 
tăng 2,1 triệu đồng/người/năm so 
với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo 
chuẩn quốc gia đa chiều tại các xã 
xây dựng NTM còn 0,05%; 100% 
dân cư nông thôn được sử dụng 
nước hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ 
người dân nông thôn sử dụng nước 
sạch theo quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia đạt 83,9%. 

Để triển khai đồng bộ Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM giai đoạn 2022-2025, trong 
năm 2022, tỉnh tiếp tục duy trì và 
nâng cao chất lượng đối với các xã 
đạt 19/19 tiêu chí và phấn đấu có 
thêm 1 xã đạt chuẩn NTM (nâng 
tổng số xã đạt NTM lên 47/47 xã, 
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đạt 100%) và 6 xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao; 2 huyện Châu Đức và 
Xuyên Mộc được Thủ tướng Chính 
phủ công nhận đạt chuẩn NTM 
(nâng tổng số lên 6 đơn vị cấp 
huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM). 

Ông Vũ Ngọc Đăng, Phó Chánh 
Văn phòng điều phối NTM tỉnh 
cho biết, xây dựng xã đạt chuẩn 
NTM đã khó, nâng cao và giữ 
vững các tiêu chí càng khó hơn. Do 
đó, BCĐ Chương trình mục tiêu 
Quốc gia xây dựng NTM tỉnh đều 
xây dựng kế hoạch nâng cao chất 
lượng các tiêu chí. 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 
THÁNG THANH NIÊN (26/3), 
CHUNG TAY XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI  

Nhiều hoạt động ý nghĩa Ngày 
cao điểm tình nguyện chung tay 
xây dựng nông thôn mới (NTM) 
diễn ra trên khắp cả nước và trong 
suốt tháng 3 - tháng Thanh niên. 

Phong trào "Tuổi trẻ chung tay 
xây dựng NTM" đã và đang được 
triển khai rộng khắp, trở thành 
phong trào sôi động của tuổi trẻ cả 
nước, thu hút đông đảo thanh niên 
và nhân dân tham gia. Nội dung 
của phong trào tập trung vào các 

vấn đề: Tuyên truyền về xây dựng 
NTM, giảm tỉ lệ hộ thanh niên 
nghèo, hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây 
dựng, tu bổ cầu và đường tại nông 
thôn, thủy lợi, trường học, nhà văn 
hóa; xây dựng các mô hình kinh tế 
của thanh niên, các mô hình liên 
kết, hợp tác phát triển kinh tế của 
thanh niên; hỗ trợ thanh niên nông 
thôn trong học nghề, giới thiệu 
việc làm; hỗ trợ thanh niên nông 
thôn vốn vay phát triển sản xuất; 
tham gia xây dựng đời sống văn 
hóa ở nông thôn; tham gia giữ gìn 
an ninh, trật tự trên địa bàn nông 
thôn; xây dựng các mô hình, đội 
hình thanh niên tham gia bảo vệ 
môi trường… Đây là những vấn đề 
trọng yếu trong xây dựng NTM tại 
các địa phương, phù hợp, sát với 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
và Ban Chỉ đạo Trung ương về xây 
dựng NTM hàng năm. 

Phong trào "Tuổi trẻ chung tay 
xây dựng NTM" trong thời gian 
vừa qua đã có những tác động thiết 
thực, huy động nguồn lực xã hội 
lớn, làm mới hàng nghìn cây số 
đường nông thôn, thắp sáng đường 
thôn bản, xây mới hàng nghìn cây 
cầu dân sinh, nhà văn hóa thôn; 
thành lập mới các hợp tác xã thanh 
niên, trồng hoa, cây xanh ở hàng 
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vạn tuyến đường. Nhiều mô hình 
đã lan tỏa rộng khắp như: "Con 
đường bích họa", "Thắp sáng 
đường quê", "Tuyến đường kiểu 
mẫu", "Giữ sạch cánh đồng quê 
hương", "Đội tuyên truyền bảo vệ 
môi trường cấp xã", "Làng xã 
xanh-sạch-đẹp", "Tuyến đường 
thanh niên tự quản", "Ngày thứ 7 
tình nguyện", "Ngày chủ nhật 
xanh"… đã góp phần rất lớn vào 
thành tựu xây dựng NTM của đất 
nước. 

Xây dựng NTM luôn là chủ đề 
trong các hoạt động cao điểm của 
thanh niên, là nội dung trọng tâm 
trong các hoạt động của thanh niên 
trên địa bàn nông thôn. Tháng 
Thanh niên năm 2022 đã xác lập 
nhiều chỉ tiêu, nội dung về xây 
dựng NTM, định hướng thanh niên 
vào các hoạt động cụ thể trong suốt 
tháng 3. Để tạo cao trào trong 
tháng Thanh niên, Ban Bí thư 
Trung ương Đoàn đã chọn ngày 
13/3/2022 là Ngày cao điểm tình 
nguyện chung tay xây dựng NTM. 

Theo Bí thư Thường trực Trung 
ương Đoàn, xây dựng NTM là quá 
trình lâu dài và còn nhiều thách 
thức. Phong trào tuổi trẻ chung tay 
xây dựng NTM là nội dung lớn của 
thanh niên, được triển khai rộng rãi 
và có tính kế thừa: "Ban Bí thư 

Trung ương Đoàn đề nghị các cấp 
bộ Đoàn phải chủ động, sáng tạo 
trong triển khai phong trào; phải 
triển khai thực chất, gắn kết hơn 
với các tiêu chí NTM mà Đoàn có 
thế mạnh tham gia; phải lựa chọn 
khâu đột phá quan trọng để tạo 
điểm nhấn trong triển khai xây 
dựng NTM". 

Tính đến hết năm 2021 cả nước 
có hơn 5.600/8.233 xã (68,2%) đạt 
chuẩn NTM, tăng 5,8% so với năm 
2020. Thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn năm 
2020 đạt 41,7 triệu 
đồng/người/năm, gấp 1,7 lần so 
với năm 2015 và gấp 3,25 lần so 
với năm 2010; tỉ lệ hộ nghèo đa 
chiều khu vực nông thôn năm 2020 
còn khoảng 7,1%, giảm 4,7% so 
với năm 2016… 

Trong thành tựu chung đó, có sự 
đóng góp quan trọng của các cấp 
bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên 
thông qua công tác tuyên truyền 
vận động, phát huy thanh niên 
xung kích, tình nguyện tham gia 
giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông 
thôn. 

 (molisa.gov.vn) 
 

THU NHẬP CAO TỪ NUÔI ỐC 
NHỒI TRÊN DIỆN TÍCH NHỎ 

Ban đầu, hầu hết những hộ dân 
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tìm đến nghề nuôi ốc nhồi đều xuất 
phát từ việc tận dụng diện tích ao 
hồ nhỏ để chăn thả. Với những 
thành quả bất ngờ thu được, nhiều 
hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi, 
nhiều hộ, nhóm hộ chủ động đầu tư 
bài bản quy mô để có sản lượng và 
thu nhập cao. 

Ông Đinh Đình Thành (xóm Kha 
Bình Lâm, xã Kha Sơn, huyện Phú 
Bình, tỉnh Thái Nguyên) là một 
trong những hộ đầu tiên nuôi ốc 
nhồi tại địa phương. 

Từ 4 sào ao, qua năm đầu tiên, 
ông đã thu về 200 triệu đồng. Ông 
Thành cho mở rộng diện tích lên 7 
sào, khoan giếng lấy nước sạch để 
thay nước cho ao nuôi. Ngoài bán 
ốc thương phẩm, ông Thành còn 
thu trứng ốc để bán ốc giống. Đầu 
năm 2021, giá ốc giống cao với 
mức 4 - 5 triệu đồng/1 vạn con đã 
mang lại cho ông thành nguồn thu 
tới 300 triệu. 

Hộ chăn nuôi ốc nhồi có quy mô 
và kỹ thuật bài bản tại huyện Phú 
Bình được nhiều người biết đến là 
anh Trần Mạnh (xóm Hoàng Mai 
2, xã Tân Khánh) cho biết: Năm 
2021, nguồn thu từ ốc nhồi của gia 
đình anh Mạnh xấp xỉ 1 tỷ đồng. 
Ngoài đầu tư ao nuôi và mua giống 
ban đầu, nuôi ốc không tốn nhiều 
chi phí vì nguồn thức ăn của ốc 

chủ yếu là bèo nên người nuôi có 
thể tự cung cấp được. Về công 
chăm sóc,  nghề này cũng không 
đòi hỏi nhiều công lao động, mỗi 
ngày chỉ cần cho ốc ăn một lần khi 
thấy lượng thức ăn đã hết. So với 
những loài vật nuôi khác thì ốc 
nhồi dễ chăm sóc và cho thu nhập 
cao hơn gấp nhiều lần. 

 
Ốc nhồi cho phép tận dụng những diện 

tích xen kẹp nhưng lại mang đến hiệu quả 
cao cho bà con nông dân 

Trở thành hàng hóa giá trị 
kinh tế cao 

Tìm đến nghề nuôi ốc nhồi từ khá 
sớm, đến nay, anh Lường Văn 
Dũng (xóm Suối Bén, xã Yên 
Ninh, huyện Phú Lương) cho biết, 
ốc nhồi là loài vật nuôi có sức đề 
kháng tốt, sống hoàn toàn phụ 
thuộc vào môi trường tự nhiên nên 
không mấy khi bị bệnh, chỉ thỉnh 
thoảng mắc các bệnh về sưng vòi 
khi thời tiết thay đổi đột ngột từ 
nắng sang mưa. Đối với loại bệnh 
này thì cách xử lý tương đối đơn 
giản, chỉ cần vớt ốc bệnh ra rồi khử 
trùng và thay thế nguồn nước là 
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được. 
Trung bình mỗi tuần nên thay 

nước từ 1 - 2 lần. Ưu điểm của ốc 
là không ăn nhiều, thích hợp với 
thời tiết mát mẻ do đó điều quan 
trọng là nguồn nước trong ao phải 
sạch và đảm bảo nước làm mát cho 
ốc. Ngoài ra, ốc nhồi còn hay bị 
mòn vỏ, do đó để tránh việc này, 
cần giữ được độ kiềm cũng như độ 
pH ổn định trong nước để khi bán 
không bị mất giá. 

Ốc nhồi có sức đề kháng tốt, 
nguồn thức ăn cũng rất đơn giản, 
chỉ là bèo tấm, rau xanh, lá ráy, 
khoai lang,... toàn là những loại 
thức ăn thuộc về vùng cao. Vào 
mùa ốc đẻ trứng rộ, chị Hội bán 
giống cho bà con với giá 500.000 
đồng/kg trứng. 

 (nongnghiep.vn) 
 

PHƯƠNG PHÁP NUÔI GHÉP 
TÔM SÚ VÀ CÁ CHẼM MANG 
LẠI HIỆU QUẢ CAO 

Nuôi cá chẽm cùng với tôm sú có 
thể tăng lợi nhuận mà không làm 
giảm năng suất, mô hình nuôi 
thành công ở Indonesia. 

Cả tôm sú và cá chẽm đều là 
những loài có giá trị kinh tế cao. 
Ngoài việc đạt được giá tốt, cá 
chẽm rất thích hợp để nuôi ghép 
với tôm sú, đạt kích cỡ bán trong 

khoảng 3-4 tháng và có khả năng 
chống chịu với một loạt các chất 
lượng nước và hệ thống canh tác. 
Năng suất của tôm sú, về tỷ lệ sống 
và kích thước của nó, cao hơn nếu 
được nuôi cùng cá chẽm. 

Chuẩn bị ao nuôi 
Chuẩn bị ao tương tự như các hệ 

thống nuôi ghép truyền thống khác. 
Các thành phần quan trọng là hệ 
thống thoát nước của ao; loại bỏ 
bệnh bằng cách sử dụng saponin; 
sử dụng phân hữu cơ bao gồm Fe, 
Mn và Zn để phát triển thức ăn tự 
nhiên cho các loài nuôi; và bón vôi 
để đảm bảo độ pH của đất dao 
động từ 6-7. 

Ao sẵn sàng thả giống khi thức 
ăn tự nhiên dưới 
dạng Phronima spn (giống tôm này 
rất nhỏ, dài không quá 2,5 cm và 
trong suốt) và sinh vật phù du xuất 
hiện. Có thể thấy rõ sự hiện diện 
của Phronima bằng cách quan sát 
đáy ao gần bờ. Nếu người chăn 
nuôi kiểm tra một số ít đất từ đáy 
ao, Phronima sẽ trông giống như 
ấu trùng của muỗi. Trong khi đó, 
có thể nhìn thấy sự hiện diện của 
sinh vật phù du từ màu xanh nâu 
của nước. 

Thả giống 
Quá trình thả giống đóng vai trò 

rất quan trọng trong nuôi ghép tôm 
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sú và cá chẽm, nó sẽ quyết định sự 
thành công cuối cùng của việc 
nuôi. 

Để tránh tôm làm mồi cho cá 
chẽm, phải thả tôm sú cỡ lớn 
khoảng 5-8 cm. Người nuôi nên 
mua PL12 từ trại giống sau đó nuôi 
trong ao ương 15 ngày hoặc mua 
con giống lớn hơn trực tiếp từ 
người nuôi.  

 
Ảnh minh họa 

Đối với mỗi hecta ao, nông dân 
thường thả 88 ngàn con tôm sú và 
sau đó nuôi trong khoảng 120 
ngày. Quá trình thả giống này 
thành ba giai đoạn: giai đoạn đầu 
thả 35 ngàn con giống. Lần thứ hai 
được thực hiện 30 ngày sau đó với 
20 ngàn con và giai đoạn cuối cùng 
được thực hiện 60 ngày sau khi thả 
giống ban đầu thả 33 ngàn con 
giống. Trong khi đó, việc thả 3500 
con cá chẽm giống được thực hiện 
sau khoảng 90 ngày kể từ ngày thả 
giống đầu tiên. 

Giống như tôm sú, cá chẽm được 
thả với kích thước lớn 5-10 cm. Cá 

con tự nhiên thường có kích thước 
2-4 cm, vì vậy phải được nuôi 
trong ao ương cho đến khi chúng 
đạt kích thước mong muốn. 

Quản lý nguồn thức ăn 
Khi mới thả giống, cá chẽm 

thường không thích ăn thức ăn tươi 
sống, vì tập tính tự nhiên của 
chúng là ăn cá sống, nhưng chúng 
có thể được huấn luyện để ăn thức 
ăn tươi sống. Người nuôi có thể 
làm từng chút một cho đến khi cá 
chẽm đã quen với việc ăn thịt, mất 
khoảng một tháng, nên cho cá 
chẽm ăn một lần vào buổi sáng và 
một lần vào buổi chiều, tại một 
điểm cố định trong ao. 

Thu hoạch một phần 
Giống như quá trình thả giống 

dần dần, việc thu hoạch cũng được 
thực hiện theo từng giai đoạn. Vụ 
thu hoạch đầu tiên được thực hiện 
sau 60 ngày kể từ ngày thả giống 
đầu tiên và sau đó được tiến hành 
hai lần một tháng khi thủy triều 
lên. Quá trình thu hoạch được thực 
hiện bằng bẫy lưới có mắt lưới 5 
cm. Điều này cho phép những con 
tôm nhỏ hơn, được thả sau đó, vẫn 
ở trong ao. Trong khi đó, bất kỳ 
con cá chẽm nào bắt được phải 
được thả và thu hoạch vào cuối 
thời kỳ canh tác. 

Với hệ thống thả và thu hoạch 
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này, nông dân có thể sản xuất 384 
kg tôm sú/ha với kích cỡ trung 
bình 45 con/kg. 

(tepbac.com) 
 

 
 
 

HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC 
TRẺ EM BỊ F0 TẠI NHÀ 

Bộ Y tế vừa ban hành "Hướng dẫn 
chăm sóc tại nhà đối với trẻ em 
mắc COVID-19". 

Khi trẻ em mắc COVID-19 điều 
trị tại nhà, cha mẹ cần theo dõi các 
triệu chứng bất thường của trẻ để 
báo nhân viên y tế hoặc đưa trẻ đến 
cơ sở y tế gần nhất... 

Theo hướng dẫn, có 3 tiêu chí 
lâm sàng để trẻ em mắc COVID-19 
được chăm sóc tại nhà: 

- Trẻ em ≤ 16 tuổi mắc COVID 
được khẳng định nhiễm SARS-
CoV-2 bằng xét nghiệm realtime 
RT-PCR hoặc test nhanh kháng 
nguyên do người chăm sóc tự làm 
tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ 
sở y tế thực hiện. 

- Không có triệu chứng hoặc có 
triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ 
(không khó thở, không suy hô hấp, 
SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời, nhịp 
thở bình thường theo tuổi). 

- Không có bệnh nền hoặc có 

bệnh nền nhưng đang được điều trị 
ổn định. 

Đồng thời, phải có bố, mẹ, người 
thân... có khả năng chăm sóc, theo 
dõi tình trạng sức khỏe của trẻ (gọi 
chung là người chăm sóc), có khả 
năng liên lạc với nhân viên y tế 
(qua các phương tiện như điện 
thoại, máy tính...) để được nhân 
viên y tế theo dõi, giám sát và xử 
trí khi có tình trạng cấp cứu. 

Các vật dụng, thuốc cần thiết 
để chăm sóc trẻ em mắc COVID-
19 tại nhà 

Về vật dụng gồm: Nhiệt kế; máy 
đo SpO2 cá nhân (nếu có); khẩu 
trang y tế; phương tiện vệ sinh tay; 
vật dụng cá nhân cần thiết; thùng 
chứa chất thải lây nhiễm có nắp 
đậy. 

Thuốc điều trị tại nhà gồm: 1- 
Thuốc hạ sốt: paracetamol (gói bột 
hoặc cốm pha hỗn dịch uống hoặc 
viên hàm lượng 80mg, 100mg, 
150mg hoặc 250mg, đủ dùng từ 5-
7 ngày); 2- Thuốc cân bằng điện 
giải: Oresol, gói bù nước, chất điện 
giải khác; 3- Thuốc giảm ho (ưu 
tiên các thuốc từ thảo mộc), đủ 
dùng từ 5-7 ngày; 4- Dung dịch 
nhỏ mũi: natriclorua 0,9%, đủ 
dùng từ 5-7 ngày; 5- Thuốc điều trị 
bệnh nền (nếu cần, đủ sử dụng 
trong 01-02 tuần). 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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Cách ly, phòng lây nhiễm khi 
có trẻ mắc COVID-19 chăm sóc 
tại nhà 

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cần 
tạo không gian cách ly riêng cho 
trẻ nhất là khi trẻ có khả năng tự 
chăm sóc. 

Nơi cách ly phải thông thoáng, 
không sử dụng máy lạnh trung tâm, 
luôn mở cửa sổ. 

Đeo khẩu trang: trẻ em mắc 
COVID-19 (với trẻ ≥ 2 tuổi), người 
chăm sóc, người trong gia đình và 
trẻ em ≥ 2 tuổi. 

Giữ khoảng cách tối thiểu 2m 
giữa trẻ mắc COVID-19 và những 
người khác nếu có thể được. 

(chinhphu.vn) 
 
HẬU COVID-19 Ở TRẺ: CHA 
MẸ CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ? 

PGS. TS Nguyễn Thị Diệu Thuý, 
Trưởng Bộ môn Nhi – Trường Đại 
học Y Hà Nội cho hay, sau khi mắc 
COVID-19, trẻ có thể có những rối 
loạn về tâm sinh lý. Ví dụ trẻ có thể 
đau đầu, mất ngủ.  

Tuy nhiên, theo TS Thuý, cần 
phân định rõ hai vấn đề khi tiếp 
nhận 1 trẻ được cho là "rối loạn 
tâm sinh lý". Một là bố mẹ trẻ lo 
lắng thái quá, hai là bản thân trẻ có 
vấn đề.  

Bác sĩ cũng nhấn mạnh việc phải 

cá thể hoá trong điều trị rối loạn 
tâm sinh lý ở trẻ sau khi khỏi 
COVID-19 bởi không có phác đồ 
chung cho tất cả trẻ bởi trẻ dưới 5 
tuổi khác, dưới 12 tuổi khác. 

 
Ảnh minh họa 

Ngoài những trường hợp trẻ mất 
ngủ, rối loạn giấc ngủ sau COVID-
19 lại có trẻ hay quấy khóc, không 
tập trung, ngủ trằn trọc, hay thức 
giấc về đêm... sau khi mắc 
COVID-19. Nguyên nhân được 
giải thích là virus SARS-CoV-2 tác 
động vào thần kinh trung ương, hệ 
phó giao cảm, làm trẻ rối loạn giấc 
ngủ. Nếu trẻ mất ngủ mức độ nhẹ, 
các bác sĩ hướng dẫn cha mẹ để trẻ 
ngủ sâu vào ban đêm, ban ngày 
hạn chế ngủ, sinh hoạt bình 
thường. Nếu trẻ bị mất ngủ nặng 
hơn, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc liều 
nhẹ để trẻ ngủ sâu cùng với chế độ 
dinh dưỡng hợp lý. 

Theo BS. Trần Quốc Khánh, 
Bệnh viện Việt Đức, sau khi khỏi 
COVID-19, trẻ sẽ trở lại bình 
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thường từ 3-6 tháng và không có 
dấu vết gì bởi khả năng tự chữa 
lành của trẻ cao, do đó sẽ không có 
quá nhiều nguy hiểm. Vì vậy, bác 
sĩ nhấn mạnh cha mẹ không nên 
quá lo lắng, sợ hãi, tự kỷ ám thị 
cho rằng biểu hiện ở trẻ sau khi đã 
khỏi bệnh là do di chứng để lại. 

Còn BS Mạnh Cường - chuyên 
khoa nhi, bệnh viện Quân y 103 
chia sẻ, tăng sức đề kháng cho trẻ 
chính là chìa khóa quan trọng để 
chiến thắng COVID và hậu 
COVID-19. Cha mẹ hãy bổ sung 
cho trẻ chế độ ăn khoa học, đầy đủ 
dinh dưỡng và cho bé tập luyện 
nhẹ nhàng thay vì nghe các thông 
tin không đầy đủ rồi đi mua thuốc 
chữa hậu COVID-19. 

Cụ thể, cha mẹ hãy đảm bảo cho 
con một chế độ ăn uống, ngủ nghỉ 
và thể dục hợp lý để duy trì thể lực. 
Cho con ngủ đúng giờ, không thức 
muộn để xem phim hay chơi game 
sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ. 
Nếu bé mất ngủ có thể cho bé nghe 
nhạc không lời để dễ ngủ hơn. 

Một sức đề kháng đặc biệt nữa 
chính là hãy cho trẻ tiêm đầy đủ 
mũi vaccine phòng COVID-19 khi 
có đủ điều kiện về độ tuổi... Với trẻ 
mà cha mẹ e ngại chưa cho tiêm 
vaccine phòng COVID-19 hãy cho 
trẻ đi tiêm chủng để ngừa những 

nguy cơ do COVID và hậu 
COVID-19. 

 (vietq.vn) 
 
 
 

 
SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ 
THỰC VẬT BẢO ĐẢM AN 
TOÀN THỰC PHẨM, THÚC 
ĐẨY XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 

Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật an toàn, hiệu quả, có trách 
nhiệm sẽ giúp kiểm soát tốt dư 
lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 
nông sản, bảo đảm an toàn thực 
phẩm, đồng thời bảo vệ môi trường 
và sự đa dạng sinh học, qua đó 
thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt 
ra thị trường thế giới. 

Đây là khẳng định của ông 
Huỳnh Tấn Đạt - Phó Cục trưởng 
Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) tại 
buổi họp báo ngày 26/3/2022, công 
bố phát hành chuỗi video về hướng 
dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
(BVTV) dựa trên các quy định 
hiện hành trong nước cũng như 
phù hợp với các quy tắc chung về 
sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả 
được công nhận rộng rãi. Chương 
trình do Cục Bảo vệ thực vật và 
Hiệp hội CropLife Việt Nam phối 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 



Phổ Biến Kiến Thức số 267 - 03.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 23 
 

hợp thực hiện. 
Ông Huỳnh Tấn Đạt cho biết, đây 

là một hoạt động trong dự án hợp 
tác dài hạn về “Sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật an toàn, hiệu quả, có 
trách nhiệm”. chuỗi video về 
hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV 
dựa trên các quy định hiện hành 
trong nước cũng như phù hợp với 
các quy tắc chung về sử dụng 
thuốc an toàn, hiệu quả được công 
nhận rộng rãi. Việc sản xuất và 
phát hành các video lần này được 
triển khai với mục tiêu mở rộng và 
đa dạng hoá kênh giao tiếp thông 
tin tới nông dân, giúp họ có thể 
tiếp cận các tài liệu về hướng dẫn, 
tập huấn sử dụng thuốc một cách 
nhanh chóng, trực quan, dễ hiểu và 
thuận tiện hơn. 

Ông Đặng Văn Bảo thông tin, 
chuỗi video gồm có 15 tập. Mỗi 
tập sẽ hướng dẫn các khía cạnh 
khác nhau của sử dụng thuốc 
BVTV có trách nhiệm: từ những 
nguyên tắc chung trong hoạt động 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật, 
quyền lợi và nghĩa vụ của người sử 
dụng thuốc; cho tới các hướng dẫn 
cụ thể như “nguyên tắc 4 đúng”, “5 
quy tắc vàng” trong sử dụng thuốc; 
các phương thức thực hành quản lý 
dịch hại tổng hợp IPM và quản lý 
tính kháng; các hướng dẫn về thu 

gom, xử lý bao bì, sử dụng các 
thiết bị bảo hộ; các thông tin liên 
quan tới những hành vị bị cấm và 
hình thức xử phạt khi sử dụng 
thuốc BVTV không đúng cách…. 

Mỗi video được giới hạn thời 
lượng trong khoảng 3 phút để nông 
dân có thể tập trung và nắm bắt 
thông tin một cách nhanh chóng. Ý 
tưởng thể hiện nội dung video dưới 
hình thức animation (hình động) 
trong loạt video clip không chỉ 
giúp minh hoạ hiệu quả các thông 
tin hướng dẫn (đặc biệt là các thao 
tác, quy trình khi sử dụng thuốc) 
mà còn tăng tính hấp dẫn và sự chú 
ý từ người xem. Bên cạnh đó, với 
định hướng sẽ hiện đại hoá và số 
hoá dần các tài liệu liên quan tới sử 
dụng thuốc BVTV, việc lựa chọn 
hình thức video này cũng giúp việc 
biên tập, chỉnh sửa và lưu trữ có 
thể được triển khai linh hoạt và 
hiệu quả hơn. 

Với việc phát hành chuỗi video 
này, Cục BVTV cũng như hiệp hội 
CropLife Việt Nam và các công ty 
thành viên mong muốn mang 
những thông tin và kiến thức liên 
quan đến việc sử dụng thuốc 
BVTV tới nhiều người dân hơn, 
khuyến khích nông dân lựa chọn, 
sử dụng và tiêu huỷ thuốc BVTV 
một cách an toàn, hiệu quả và có 
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trách nhiệm để bảo đảm an toàn 
thực phẩm đồng thời bảo vệ môi 
trường và sự đa dạng sinh học. 

Việc sử dụng thuốc BVTV an 
toàn, hiệu quả, có trách nhiệm sẽ 
giúp tăng năng suất cây trồng, 
kiểm soát tốt dư lượng thuốc 
BVTV trong nông sản, đáp ứng các 
yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an 
toàn thực phẩm, đồng thời bảo vệ 
môi trường và sự đa dạng sinh học, 
qua đó thúc đẩy xuất khẩu nông 
sản Việt ra thị trường thế giới- Phó 
Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật 
Huỳnh Tấn Đạt nhấn mạnh. 

(vietq.vn) 
 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 
ĐÒN BẨY ĐƯA NÔNG SẢN 
VƯƠN XA TRONG BỐI CẢNH 
HỘI NHẬP 

KH&CN được xem là một trong 
những nhân tố quan trọng giúp 
tăng năng suất, chất lượng của sản 
phẩm nông nghiệp trong thời gian 
qua. Theo Bộ KH&CN, trong lĩnh 
vực nông nghiệp, KH&CN đóng 
góp trên 30% giá trị gia tăng trong 
sản xuất nông nghiệp, 38% giá trị 
gia tăng trong sản xuất giống cây 
trồng, vật nuôi. 

Các chương trình sản phẩm quốc 
gia, chương trình nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao và Chương 

trình bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen... được triển khai hiệu 
quả, góp phần duy trì xuất khẩu 
các mặt hàng nông sản chủ lực 
trong đại dịch Covid-19. 

Chẳng hạn, Chương trình sản 
phẩm quốc gia giúp nhân rộng phát 
triển 18 giống lúa chất lượng cao 
cho các tỉnh phía Nam cùng với 
các gói kỹ thuật tiên tiến giúp nâng 
cao hiệu quả kinh tế cho người sản 
xuất từ 17,5-36,9%; đưa vào sản 
xuất ở quy mô công nghiệp 12 
giống nấm mới; phát triển sản xuất 
đối với 13 giống cà phê vối, 4 
giống cà phê chè chất lượng cao áp 
dụng gói kỹ thuật GAP/BAP. 

Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, trang trại 
tiên tiến đã và đang làm chủ được 
quy trình công nghệ, giảm giá 
thành sản phẩm, nhân rộng các quy 
trình công nghệ chuyển giao cho 
người sản xuất ở tất cả các lĩnh vực 
trên các đối tượng cây con chủ lực, 
tăng năng suất lao động, tăng hiệu 
quả kinh tế từ 15-30%, thúc đẩy 
sản xuất sản phẩm ở quy mô công 
nghiệp. 

Đáng chú ý, trong lĩnh vực trồng 
trọt, nhờ ứng dụng hiệu quả 
KH&CN đã giúp đẩy mạnh chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo giống, 
đồng thời, tăng cường áp dụng các 
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quy trình sản xuất tiên tiến và áp 
dụng biện pháp kỹ thuật phòng trừ 
sâu bệnh, quản lý tính kháng thuốc, 
quản lý dịch hại tổng hợp nên sản 
lượng và chất lượng nhiều loại cây 
ăn quả đạt giá trị kinh tế cao như 
cam, quýt và bưởi. Đặc biệt, tỷ lệ 
sử dụng giống lúa chất lượng cao 
ngày càng gia tăng, từng bước 
nâng cao giá trị “Thương hiệu hạt 
gạo Việt” . 

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội 
doanh nghiệp hàng Việt Nam chất 
lượng cao cho rằng, việc phát triển 
nông nghiệp vẫn chủ yếu dựa vào 
khai thác tài nguyên, nông sản xuất 
khẩu dưới dạng thô là chính. Thêm 
vào đó, chất lượng nông sản không 
đồng đều, chi phí đầu vào cao, 
thiếu kho tồn trữ bảo quản, công 
nghệ chế biến còn lạc hậu. Tất cả 
những lý do đó đã và đang làm 
giảm giá trị xuất khẩu nông sản 
Việt. 

Vì vậy, các doanh nghiệp cần 
mạnh dạn đầu tư đổi mới công 
nghệ và tìm hiểu xu hướng của 
người tiêu dùng thế giới và trong 
nước hiện nay để tạo ra sản phẩm 
phù hợp với khả năng kinh tế cũng 
như sở thích của họ. “Áp dụng 
khoa học và công nghệ ở đây 
không chỉ là công nghệ sản xuất 
mới mà còn cần chú trọng giải 

pháp về quản lý nhằm giảm bớt chi 
phí, từ đó giảm giá thành sản 
phẩm” - bà Vũ Kim Hạnh nhấn 
mạnh. 

(congthuong.vn) 
 
 
 

TRIỂN KHAI CUỘC THI 
SÁNG TẠO THANH THIẾU 
NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH BÀ 
RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2022  

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-
ĐT) vừa có văn bản đề nghị các 
phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành 
phố và các đơn vị trực thuộc Sở 
triển khai cuộc thi Sáng tạo Thanh 
thiếu niên, nhi đồng tỉnh BR-VT 
năm 2022. 

Các đơn vị thực hiện tuyên 
truyền và phát động cuộc thi đến 
toàn thể giao viên (GV), nhân viên, 
phụ huynh và học sinh (HS). Các 
nhà trường gợi ý phát động “Ý 
tưởng khoa học” trong toàn thể đội 
ngũ GV và HS. Các thầy cô giáo 
bộ môn cần chủ động trao đổi, gặp 
gỡ HS để nắm bắt các ý tưởng. 
Trên cơ sở các ý tưởng đã lựa 
chọn, nhà trường phân công giáo 
viên hướng dẫn, xây dựng kế 
hoạch, thời gian thực hiện… 

Đối tượng tham dự cuộc thi là 
thanh, thiếu niên, nhi đồng đang 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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sinh sống, học tập trên địa bàn 
tỉnh, có độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi 
(ngày sinh từ 31/8/2004 đến 
31/8/2016), có xác nhận của hiệu 
trưởng nhà trường (hoặc lãnh đạo 
cơ quan, địa phương nơi thí sinh 
học tập, làm việc, sinh sống), 
khuyến khích các thí sinh nhỏ tuổi 
hơn, hoặc người dân tộc thiểu số, 
vùng sâu, vùng xa tham gia. 

Sản phẩm dự thi thuộc 5 lĩnh 
vực: Đồ dùng dành cho học tập; 
Phần mềm tin học; Sản phẩm thân 
thiện với môi trường; Các dụng cụ 
sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ 
em; Các giải pháp kỹ thuật nhằm 
ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo 
vệ môi trường và phát triển kinh tế. 
Các sản phẩm, mô hình dự thi phải 
có tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả 
và có khả năng áp dụng. Sản phẩm 
dự thi phải có mô hình; được làm 
từ vật liệu, nguyên liệu hoặc phế 
liệu có sẵn và không nguy hại; có 
bản thuyết minh, hình ảnh kèm 
theo… 

Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ 
ngày 8/3 đến 10/7 tại Văn phòng 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ 
thuật tỉnh (số 8, Trần Hưng Đạo, 
phường 1, TP. Vũng Tàu) hoặc Sở 
GD-ĐT (Trung tâm Hành chính -
Chính trị tỉnh, đường Bạch Đằng, 
phường Phước Trung, TP. Bà Rịa). 

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ trao 5 
giải Nhất (mỗi giải trị giá 12 triệu 
đồng), 5 giải Nhì (mỗi giải trị giá 8 
triệu đồng), 10 giải Ba (mỗi giải trị 
giá 6,4 triệu đồng), 20 giải Khuyến 
khích (mỗi giải trị giá 4 triệu 
đồng). 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

PHỤ NỮ BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SÁNG TẠO, GÓP SỨC XÂY 
DỰNG QUÊ HƯƠNG NGÀY 
CÀNG PHÁT TRIỂN  

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 
chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ 
nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm 
kỳ 2022-2027, các cấp Hội LHPN 
BR-VT sáng tạo nhiều mô hình, 
thực hiện các hoạt động thiết thực, 
ý nghĩa, góp phần xây dựng quê 
hương BR-VT ngày càng phát 
triển, văn minh. 

Sôi nổi thi đua 
Điển hình như Hội LHPN tỉnh 

với mô hình “Thực hành tiết kiệm 
theo gương Bác”. Thực hiện mô 
hình này, 100% cán bộ, công chức 
(CBCC) Hội LHPN tỉnh thực hành 
tiết kiệm điện, nước, văn phòng 
phẩm, chi tiêu hợp lý. Hội đã duy 
trì 2 nhóm tiết kiệm với 39 CBCC 
tham gia với số tiền tiết kiệm 42 
triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Hội 
còn thực hiện mô hình “Nói không 
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với rác thải nhựa”, trang bị hệ 
thống nước uống sạch cho các 
phòng, ban chuyên môn với tổng 
kinh phí gần 20 triệu đồng. Từ khi 
có hệ thống này, CBCC Hội không 
sử dụng nước uống đóng chai 
nhựa. 

 
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt, 

Hội LHPN các huyện, thị xã, thành 
phố và các xã, phường, thị trấn tích 
cực thực hiện các công trình, phần 
việc ý nghĩa chào mừng Đại hội 
Đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Từ 
năm 2021 đến cuối tháng 1/2022, 
Hội LHPN cơ sở trên địa bàn tỉnh 
đã xây dựng 122 công trình, mô 
hình, hoạt động ý nghĩa như: Xây 
mái ấm tình thương, tặng học bổng 
Nguyễn Thị Định, trao tặng con 
giống cho phụ nữ nghèo, trồng và 
chăm sóc hoa ở các đường nông 
thôn, tuyến đường phụ nữ tự quản. 

Hiện trên địa bàn tỉnh có 161 con 
đường trồng hoa, 570 tuyến đường 
phụ nữ tự quản. 

Nhiều mô hình thiết thực, ý 
nghĩa 

Vừa qua, công trình “Đường 
tranh bích họa” của Hội LHPN TP. 
Vũng Tàu đã vượt qua 130 công 
trình của Hội LHPN các cấp ở các 
tỉnh, thành phố trên cả nước, được 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
chọn là 1 trong 13 công trình xuất 
sắc, tiêu biểu chào mừng Đại hội 
Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 
XIII. Bà Vũ Phương Hảo, Chủ tịch 
Hội LHPN TP. Vũng Tàu cho biết, 
công trình “Đường tranh bích họa” 
được thực hiện theo 2 giai đoạn: 
Giai đoạn 1 từ tháng 1/2021 vẽ 
tranh tại hẻm số 6 (Trần Phú, 
phường 1) trên diện tích 200 m²; 
giai đoạn 2 từ tháng 5/2021 đến 
tháng 12/2021, vẽ tranh tại bờ 
tường khu tập thể Vietsovpetro 
(đường Nguyễn Thái Học, phường 
7) với chiều dài 300m. Công trình 
có mức đầu tư 570 triệu đồng từ 
nguồn quỹ vận động của UBND 
TP. Vũng Tàu và Hội LHPN thành 
phố. Đường tranh vẽ những biểu 
tượng, cảnh đẹp nổi tiếng, hình ảnh 
thu nhỏ của TP. Vũng Tàu như: Di 
tích lịch sử Bạch Dinh, ngọn Hải 
Đăng, Bãi Trước, Bãi Sau, Hòn 
Bà... Đặc biệt, đường tranh còn 
mang đậm thông điệp về tình hữu 
nghị Việt - Nga với những biểu 
tượng của nước Nga. 

Hưởng ứng chương trình “Triệu 
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phần quà san sẻ yêu thương” do 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
phát động, Hội LHPN từ cấp tỉnh 
đến cơ sở đã vận động được tiền 
mặt cùng hiện vật, tổng giá trị gần 
5 tỷ đồng để hỗ trợ cho hội viên 
phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi. Thực 
hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do 
Trung ương Hội LHPN Việt Nam 
phát động, Hội LHPN tỉnh đã 
thăm, tặng quà cho 5 trẻ mồ côi và 
nhận đỡ đầu 3 trẻ mồ côi. 

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch 
Hội LHPN tỉnh, qua các hoạt động 
hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 
này, Hội LHPN các cấp đã sáng 
tạo nhiều mô hình hay, thiết thực, 
hiệu quả, thu hút nhiều cán bộ, hội 
viên hưởng ứng. Các chị hăng hái 
thi đua yêu nước, tham gia phát 
triển kinh tế, xã hội, xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh, 
xây dựng gia đình hạnh phúc. 

(baria-vungtau.gov.vn) 
 

 
 

CÁCH TRA CỨU THÔNG TIN 
CÁ NHÂN TRÊN CƠ SỞ DỮ 
LIỆU QUỐC GIA 

Người dân có thể dùng 
CMND/CCCD để tra cứu thông tin 
cá nhân trên cơ sở dữ liệu quốc gia 
và đăng ký các thủ tục hành chính 

online. 
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư được vận hành từ tháng 
7/2021 và gần đây bổ sung nhiều 
tính năng mới, như hỗ trợ tra cứu 
bằng chứng minh nhân dân 
(CMND) hay căn cước công dân 
(CCCD). Tuy nhiên, nhiều người 
chưa biết cách tra cứu thông tin cá 
nhân trên hệ thống để làm các thủ 
tục giấy tờ cần thiết. Bên cạnh đó, 
những người đã làm CCCD gắn 
chip nhưng chưa nhận được thẻ vì 
lý do sai dữ liệu cũng có thể xem 
thông tin nào chưa chính xác để 
chủ động yêu cầu cập nhật lại. 

Để bắt đầu tra cứu thông tin, 
người dùng cần vào trang 
web https://dichvucong.dancuquoc
gia.gov.vn, sau đó đăng nhập bằng 
tài khoản cá nhân. Nếu chưa có tài 
khoản, người dùng có thể đăng ký 
theo số thuê bao di động, thẻ Bảo 
hiểm xã hội hoặc tài khoản do Bưu 
điện Việt Nam cấp. 

Sau khi đã có tài khoản và đăng 
nhập vào hệ thống. Người dùng 
vào mục "Thông tin công dân", 
nhập các trường bắt buộc như: Họ 
và tên, ngày sinh, số điện thoại, số 
CMND/CCCD để tra cứu thông 
tin. 

Bên cạnh những thông tin cơ bản, 
hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia sẽ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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hiển thị đầy đủ thông tin về: Tình 
trạng hôn nhân, nhóm máu, quê 
quán, nơi đăng ký khai sinh, địa 
chỉ thường trú, tạm trú... Trong 
phần thông tin gia đình, người 
dùng có thể xem các thông tin liên 
quan đến cha, mẹ, vợ/chồng và 
người đại diện hợp pháp. 

Ngoài việc tra cứu thông tin trên 
cơ sở dữ liệu quốc gia, trên cổng 
dịch vụ công Quốc gia người dân 
cũng có thể đăng ký thường trú, 
tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo 
tạm vắng hoặc các dịch vụ liên 
quan đến cấp/phát căn cước công 
dân như cấp mới, đổi thẻ hoặc xác 
nhận thông tin liên quan. 

Sau khi gửi yêu cầu, người dùng 
có thể theo dõi hồ sơ đã được tiếp 
nhận chưa, tiến độ xử lý, hồ sơ bị 
trả về hoặc chỉnh sửa hồ sơ nếu có 
thay đổi. Người dân có thể tra cứu 
thông tin trên máy tính hoặc điện 
thoại. 

Ưu điểm của hệ thống là giao 
diện dễ dùng, dễ dàng tra cứu. Tuy 
nhiên, một số người dùng phản ánh 
thông tin của họ vẫn được cập nhật 
muộn dù đã có thay đổi trước đó 
vài tháng. "Trước đây tôi phải lên 
tận phường, nhờ công an phụ trách 
kiểm tra giúp các thông tin liên 
quan đến người thân trên kho dữ 
liệu có chính xác chưa để làm căn 

cước công dân. Giờ chỉ cần đăng 
ký tài khoản cá nhân là có thể tra 
cứu dễ dàng. Các thông tin đều 
chính xác, tuy nhiên phần tình 
trạng hôn nhân của tôi vẫn chưa 
được cập nhật dù vợ chồng tôi đã 
đăng ký kết hôn từ hai tháng 
trước", anh Trần Hùng Khiêm, 
sống tại quận Gò Vấp, TP HCM 
cho biết. 

(vnexpress.net) 
 

ĐỂ NGƯỜI DÂN, DOANH 
NGHIỆP THỤ HƯỞNG TRỰC 
TIẾP LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN 
ĐỔI SỐ 

Bộ TT&TT đề nghị các bộ, cơ 
quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tập 
trung thúc đẩy chuyển đổi số năm 
2022 với định hướng xuyên suốt là 
đưa hoạt động của người dân, 
doanh nghiệp lên môi trường số 
thông qua phổ cập sử dụng các 
nền tảng số Việt Nam, giúp người 
dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực 
tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích 
của chuyển đổi số. 

Cụ thể, phổ cập sử dụng sàn 
thương mại điện tử cho người dân 
và các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ 
kinh doanh cá thể.   

Phổ cập sử dụng nền tảng dạy 
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học trực tuyến, trong đó chú trọng 
hướng dẫn người dân chủ động sử 
dụng các nền tảng số phục vụ việc 
học tập, ôn luyện các môn học về 
khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, kỹ 
năng số, kỹ năng mềm. 

Cùng với đó, phổ cập sử dụng 
nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe 
cá nhân, kết nối trực tiếp giữa 
người dân với bác sĩ theo quy định 
của pháp luật, sử dụng nền tảng số 
hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ 
xa của các bệnh viện. 

Phổ cập sử dụng nền tảng số khác 
phục vụ nhu cầu thiết yếu của 
người dân như liên lạc, giải trí, du 
lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an 
toàn thông tin mạng. 

Phổ cập sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến do cơ quan chính quyền 
các cấp cung cấp cho người dân, 
doanh nghiệp. 

Phổ cập sử dụng nền tảng số 
phục vụ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. 

Bộ TT&TT cũng đề nghị các bộ, 
ngành, địa phương tập trung chỉ 
đạo triển khai 22 nhiệm vụ, giải 
pháp quan trọng vừa mang tính 
trung hạn, vừa mang tính ưu tiên 
triển khai trong năm 2022 để thực 
hiện các định hướng nêu trên. 

(dangcongsan.vn) 

 
 
 

 
SÁNG CHẾ HỆ THỐNG BẢO 
QUẢN MỚI GIÚP RAU QUẢ 
TƯƠI LÂU HƠN  

Với niềm trăn trở tìm ra phương 
pháp bảo quản đại trà giá rẻ để 
nông sản sau thu hoạch giữ được 
lâu hơn, tăng khả năng cạnh tranh 
hơn và ít phải đổ bỏ hơn, TS. Phạm 
Hồng Nam và các đồng nghiệp ở 
Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam đã bắt đầu dấn thân vào lĩnh 
vực nghiên cứu công nghệ bảo 
quản.  

Bắt đầu từ năm 2019 và trải qua 
thời gian nghiên cứu, nhóm của 
TS. Phạm Hồng Nam phát hiện, 
bên cạnh các yếu tố cấu thành một 
công nghệ bảo quản hoàn thiện 
như quy trình thu hái, yếu tố nhiệt 
độ, độ ẩm, vi sinh vật, thành phần 
khí quyển bảo quản (như nồng độ 
O2, CO2,…) thì khí etylen - một 
sản phẩm của quá trình chuyển hóa 
nội sinh trong rau quả tươi sau thu 
hái cũng là nguyên nhân khiến rau 
quả bị hỏng nhanh hơn. 

Về bản chất, khí etylen sẽ thúc 
đẩy quá trình chín của rau quả tươi, 
do đó nếu nồng độ etylen trong 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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môi trường bảo quản rau gia tăng, 
loại khí này sẽ đẩy nhanh tốc độ 
chín của rau quả và từ đó làm giảm 
thời gian bảo quản sản phẩm. 

 
Khi đã nắm bắt được điểm chính 

cho nghiên cứu, nhóm các nhà 
khoa học đã tiến hành đào sâu hơn 
vào các công nghệ loại bỏ khí 
etylen và nhận thấy ba phương 
pháp chính đang được sử dụng ở 
trên thế giới hiện nay là: sử dụng 
chất xúc tác, sử dụng màng vi sinh, 
và sử dụng các chất hấp phụ - oxy 
hóa. 

Nhóm nghiên cứu nhận thấy các 
phương pháp này vẫn còn tồn tại 
những nhược điểm lớn, đặc biệt, 
chi phí để vận hành hệ thống bảo 
quản rau quả theo các phương pháp 
này cũng tương đối cao. Do đó, 
nhóm đã hướng tới sáng chế thiết 
bị theo nguyên lý tầng sôi. 

Cụ thể, mô hình thiết bị loại bỏ 
khí etylen của nhóm có cấu tạo 
chính gồm: tháp hấp phụ - oxy hóa 
dạng tầng sôi; tháp sấy hoàn 
nguyên (để tăng hiệu quả hoạt 

động của hạt vật liệu); và hệ thống 
vận chuyển các vật liệu được thiết 
kế nhằm đảm bảo sự tuần hoàn liên 
tục của chúng. Để tạo thuận lợi cho 
quá trình loại bỏ khí etylen, nhóm 
nghiên cứu đã lựa chọn các hạt vật 
liệu có dạng cầu và có kích cỡ phù 
hợp với tốc độ của quạt ở tháp tầng 
sôi cũng như tương thích với kết 
cấu của tấm chặn phối khí. 

Với cấu tạo này, không khí trong 
môi trường bảo quản sẽ được quạt 
hút vào tháp hấp phụ - oxy hóa, 
sau đó được tấm chặn phân phối 
khí phân bố đi. Sau khi các hạt vật 
liệu hấp phụ etylen, chúng sẽ được 
luân chuyển sang tháp hoàn 
nguyên thông qua cơ cấu vận 
chuyển hạt và được tách biệt với 
môi trường bảo quản. Các hạt này 
tiếp đó sẽ được sấy khô (hoàn 
nguyên) và rơi xuống đáy tháp sấy, 
từ đó đi vào khoảng không phía 
trên của tấm chặn phân phối khí và 
chuẩn bị cho chu trình tiếp theo. 
Đồng thời cũng ở bước sấy này, 
hơi nước sẽ bị cuốn ra ngoài theo 
cửa xả khí. 

Được biết, sáng chế thiết bị loại 
bỏ khí etylen do TS. Nam và các 
đồng nghiệp phát triển đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
cấp bằng độc quyền sáng chế số 1-
0030332 vào 25/12/2021. 
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Trong tương lai, nhóm của TS. 
Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu việc 
tích hợp hệ thống đo nhiệt độ, độ 
ẩm, khí etylen,… và ứng dụng 
công nghệ số để có thể tạo ra một 
thiết bị hoàn chỉnh và thuận tiện để 
ứng dụng đại trà trong hoạt động 
sản xuất và bảo quản nông sản. 

(sohuutritue.net.vn) 
 
SÁNG CHẾ QUY TRÌNH SẢN 
XUẤT NƯỚC THANH LONG 
NGUYÊN CHẤT NHỜ 
ENZYME ĐẶC BIỆT 

Trước thực trạng trái thanh long 
lâm vào cảnh “được mùa mất 
giá”, anh Lê Thiên Khiêm, cựu 
sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật TPHCM đã tìm ra quy trình 
sản xuất nước thanh long nguyên 
chất nhờ enzyme đặc biệt. 

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn), 
hiện nay, cả nước có hơn 64 nghìn 
ha trồng cây thanh long tại hầu hết 
các tỉnh, thành. So với năm 2015, 
sản lượng thanh long cả nước năm 
2021 đã tăng gấp đôi với gần 1,4 
triệu tấn. Giá trị xuất khẩu thanh 
long Việt Nam năm 2020 đạt hơn 1 
tỷ USD. Tuy nhiên, dịch Covid-19 
bùng phát, việc xuất khẩu gặp khó. 
Tình trạng thanh long rớt giá mạnh 
khiến người nông dân điêu đứng. 

Tình trạng này khiến anh Lê 
Thiên Khiêm (101/38/21 ấp 3, xã 
Phước Kiến, huyện Nhà Bè, 
TPHCM) nghĩ cách chế biến trái 
thanh long thành sản phẩm có giá 
trị. Trong khi mọi người thường 
tìm cách sáng tạo những sản phẩm 
mới lạ, độc đáo như bánh mì, 
tương, kem hay mì tôm... từ thanh 
long, anh lại chọn một sản phẩm 
truyền thống là nước trái cây. 

Việc giữ gìn các chất dinh dưỡng, 
hương vị tự nhiên trong thời gian 
dài và bảo đảm hiệu quả tách nước 
là bài toán khó nhất trong sản xuất 
nước trái cây, đặc biệt là với thanh 
long. Điểm đặc biệt của quả thanh 
long là chứa nhiều chất xơ hòa tan 
pectin, khiến dịch quả sau khi 
nghiền có độ nhớt cao, gây khó 
khăn cho quá trình lọc và nhìn vẩn 
đục không hấp dẫn. Do vậy, 
phương pháp ép nước thanh long 
kiểu ly tâm thường chỉ đạt hiệu quả 
tách nước khoảng 20 - 30%, năng 
suất và tính kinh tế không cao. 

Trong quá trình tìm hiểu, anh 
nhận thấy việc sử dụng enzyme là 
phương pháp phổ biến nhất để xử 
lý vấn đề nhớt và độ trong của 
nước quả. Là chất xúc tác sinh học 
không độc hại, có khả năng xúc tác 
mạnh và dễ dàng chiết xuất từ 
nhiều nguồn tự nhiên, enzyme đã 
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được ứng dụng trong sản xuất 
nước quả từ những năm 1930 cho 
đến hiện tại. 

Một số loại enzyme tiêu biểu 
như amylase có khả năng loại bỏ 
tinh bột của các loại trái 
cây; pectinase dùng để phá vỡ 
pectin, giảm độ nhớt và cải thiện 
năng suất lọc; cellulase có thể làm 
mềm tế bào thực vật, giúp quá 
trình nghiền dễ dàng hơn, tăng độ 
trong và nâng cao năng suất dịch 
quả... 

Bảo quản được đến 1 năm 
Theo lý thuyết chung, phương 

pháp này rất đơn giản, chỉ cần đưa 
enzyme vào ủ với trái cây đã 
nghiền, sau đó mang đi lọc sẽ thu 
được nước quả. Tuy nhiên, mỗi 
loại quả lại có một đặc tính khác 
nhau, quả thanh long sẽ phù hợp 
với công thức phối trộn enzyme 
nào? Sau nhiều lần thử nghiệm, 
anh Khiêm đã tìm thấy câu trả lời: 
Bổ sung enzyme cellulase 
và polygalaturonaza theo tỉ lệ là 
0,15% trên tổng thể tích thanh long 
đã nghiền, khuấy đều trong vòng 
15 phút, sau đó đem ủ rồi lọc, tách 
lấy nước. 

Nhờ vậy, nước thanh long thu 
được theo phương pháp này không 
chỉ đạt hiệu suất rất cao (lượng 
nước tách ra chiếm khoảng 70% 

tổng thể tích, phần nước nằm dưới, 
phần bã và hạt nổi lên trên), mà 
còn giữ được hương vị tươi ngon 
tự nhiên. 

Để kéo dài thời gian sử dụng và 
tạo điều kiện thuận lợi khi đưa sản 
phẩm ra thị trường, anh Khiêm còn 
áp dụng công nghệ tiệt trùng UHT 
giúp nước thanh long có thể bảo 
quản ở nhiệt độ phòng trong vòng 
1 năm. “Mừng nhất là khi mang 
tặng mọi người uống thử, tất cả 
đều phản hồi rất tích cực”, anh hào 
hứng kể lại. 

Một giải pháp dù tốt đến đâu, 
cũng chỉ phát huy hiệu quả nếu dễ 
dàng triển khai trong thực tế và khả 
thi về mặt kinh tế. Phương pháp 
sản xuất nước thanh long bằng 
enzyme của anh Lê Thiên Khiêm 
đã hội tụ đủ các yếu tố này. 

“Nguyên liệu enzyme rất phổ 
biến, dễ mua và không đắt, ước 
tính chi phí mua enzyme cho mỗi 
kg thanh long sẽ tốn khoảng 1 
nghìn đồng, bù lại giá trị thu được 
cao hơn. 1kg thanh long bán được 
khoảng 10 nghìn đồng, nếu chuyển 
sang làm nước ép thì có thể bán 
được 20 hoặc 30 nghìn đồng. 

Sau khi hoàn thiện quy trình, anh 
Lê Thiên Khiêm đã đăng ký bảo hộ 
sáng chế phương pháp sản xuất 
nước thanh long nguyên chất bằng 
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cách sử dụng enzyme và đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) 
cấp bằng vào tháng 2/2022 nhờ 
tính mới, tính sáng tạo và khả năng 
áp dụng công nghiệp. 

Anh Khiêm mong muốn với sáng 
chế này, trái thanh long không phải 
nằm chờ giải cứu nữa mà sẽ tăng 
thêm giá trị. Sắp tới, anh sẽ cải tiến 
quy trình để tận dụng bã thanh 
long còn lại làm các sản phẩm 
khác như bột thanh long, mứt 
thanh long… Khi đó, anh tin rằng, 
giá trị của trái thanh long sẽ tăng 
cao hơn nữa, đem lại thu nhập cao 
cho người nông dân. 

(giaoducthoidai.vn) 
 

ĐỘC ĐÁO MÔ HÌNH “MÁY 
VỚT RÁC LÀM TỪ RÁC” CỦA 
GIẢNG VIÊN TRẺ 

Chai nhựa, túi nilông, rác trôi 
nổi trên sông được thu gom nhanh 
chóng nhờ chiếc máy vớt rác làm 
từ rác. 

Chiếc máy vớt rác trôi nổi trên 
sông với hơn 70% thành phần cấu 
tạo được làm từ vật liệu tái chế của 
giảng viên trẻ Huỳnh Ngọc Thái 
Anh, Khoa Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông, Trường Đại học 
Cần Thơ đã vinh dự giành giải 
Nhất trong cuộc thi “Ý tưởng sáng 
tạo vì một đại dương không rác 

thải nhựa” do UNESCO tổ chức 
năm 2020. 

Máy vớt rác WSCA2.0 ra đời với 
mong muốn có thể thu gom hiệu 
quả lượng rác thải nhựa tại môi 
trường.  

Tác giả của mô hình này cho biết, 
WSCA2.0 được thiết kế để thu dọn 
các loại rác nổi thuộc loại nhẹ trên 
bề mặt nước như các loại túi 
nilông, vỏ chai nhựa, hộp nhựa, 
giấy, rác hữu cơ trôi nổi… Máy 
được làm chủ yếu từ những vật liệu 
tái chế, tận dụng tối đa những vật 
liệu đã qua sử dụng để vừa tiết 
kiệm chi phí vừa thân thiện với 
môi trường.  

 
Sau khi lắp ráp và chạy thử 

nghiệm nhiều lần, máy WSCA2.0 
được hoàn thiện với các bộ phận: 
phao và khung sườn, lưới cuộn, 
xích tải được cải tiến bằng inox và 
thép chống ăn mòn; động cơ lưới 
cuộn và chân vịt chạy bằng nguồn 
điện của bình ắcquy và có thể sạc 
lại trong ngày bằng tấm pin năng 
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lượng mặt trời; hệ thống đèn báo 
và chiếu sáng cho thiết bị khi vận 
hành vào buổi tối. Thông qua một 
ứng dụng trên điện thoại di động, 
người dùng "lái" máy đến nơi có 
rác thải, rác sẽ được cuộn vào phần 
lưới cuộn cho vào thùng chứa.  

Hiện máy vớt rác WSCA 2.0 
đang được vận hành thực tế trên 
khu vực sông Hoài (Quảng Nam), 
bước đầu mang lại những hiệu ứng 
tích cực. Tác giả cho biết đang 
thực hiện những thủ tục cần thiết 
để đăng ký cấp bằng sáng chế cho 
WSCA2.0.  

Nhóm đang nghiên cứu để tiếp 
tục nâng cấp và nhân rộng mô hình 
chiếc máy vớt rác tự động này để 
có thể vận hành tại vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long trong thời 
gian sớm nhất. Ở phiên bản tới, 
máy vớt rác WSCA sẽ tích hợp 
công nghệ camera quan trắc, được 
lập trình trí tuệ nhân tạo để nhận 
dạng rác nổi và camera 360 xây 
dựng nội dung đa phương tiện thực 
tế ảo. 

Các công nghệ này sẽ giúp các 
nhà nghiên cứu về môi trường thu 
nhận thông tin về ô nhiễm, rác thải 
nhựa… một cách trung thực, nhanh 
chóng; trên cơ sở đó, thiết lập các 
chương trình tuyên truyền về biến 
đổi khí hậu, rác thải nhựa… thiết 

thực và thuyết phục nhất. 
(thiennhienmoitruong.vn) 

 
 

 
Hỏi: Tôi xuất hiện triệu chứng 

đau rát cổ nhẹ, test nhanh lên hai 
vạch trong đó có một vạch mờ. Xin 
hỏi bác sĩ, như vậy có phải tôi mắc 
Covid nhẹ (Thanh Ly, 30 tuổi, TP 
HCM). 

Trả lời: Khi chúng ta có triệu 
chứng nghi ngờ nhiễm virus và có 
tiếp xúc với người đã nhiễm, có thể 
mua kit test nhanh Covid-19. Ý 
nghĩa là để biết sớm tình trạng 
bệnh và liên lạc với cơ sở y tế. 

Kết quả test cho một vạch ở chữ 
C, nghĩa là âm tính. Nếu hiện hai 
vạch cả chữ C và T chứng tỏ mẫu 
dương tính. Trường hợp không 
hiện vạch nào hoặc chỉ có 1 vạch ở 
chữ T thì kit có vấn đề, cần phải 
xét nghiệm lại. Kết quả test nhanh 
Covid-19 lên hai vạch màu đậm 
nhạt không quan trọng, không thể 
hiện được mức độ bệnh nặng hay 
nhẹ. Quan trọng là một vạch hay 
hai vạch, nếu hai vạch dù đậm hay 
nhạt đều là dương tính. 

Test nhanh dương tính, có thể 
bạn nhiễm nCoV. Nếu chưa có 
triệu chứng, bạn cứ bình tĩnh, 
không cần hoảng loạn. Bạn có thể 

HỎI – ĐÁP  
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báo cho y tế địa phương. Dù test 
dương tính, nhiều ca nhiễm nCoV 
có bệnh lý nhẹ, không cần nhập 
viện, có thể hoàn toàn điều trị tại 
nhà. 

(vnexpress.net) 
 

Mẹo vặt: Những sai lầm phổ biến 
khi sắp xếp thực phẩm trong tủ 
lạnh 

 Lưu trữ thực phẩm chật ních 
Việc xếp thức ăn chồng chéo 

khiến khí lạnh bị cản trở, không 
thể đến được mọi khay thực phẩm 
khiến chúng dễ bị hỏng. Tốt nhất 
hãy xếp thật khoa học để đảm bảo 
tủ lạnh chứa được nhiều đồ nhưng 
vẫn gọn gàng để hơi lạnh dễ dàng 
tỏa đều các vị trí. 

Không phân chia khu vực 
Nhét mọi thứ mua từ siêu thị vào 

tủ lạnh một cách ngẫu hứng là cách 
mọi người thường làm, nhưng việc 
này sẽ khiến chúng ta mất nhiều 
thời gian tìm kiếm về sau. Ngoài 
ra, một số thức ăn có thể ám mùi 
hoặc làm hỏng thực phẩm khác. 

Để thịt sống ở ngăn trên cùng 
Các chuyên gia khuyên rằng nên 

đặt các thực phẩm với nhiệt độ nấu 
thấp hơn lên trên cùng và những 
thực phẩm yêu cầu nhiệt độ nấu 
cao hơn ở dưới. Đặc biệt, thịt gia 
cầm và thịt sống bạn nên để ở ngăn 

dưới cùng của tủ. Khi đó, thịt sống 
nếu bị rò rỉ nước sẽ không làm 
nhiễm khuẩn thực phẩm không đun 
được đến nhiệt độ nóng để diệt vi 
khuẩn. 

Bảo quản sữa ở cửa tủ lạnh 
Cánh tủ là nơi có nhiệt độ cao 

nhất trong tủ lạnh, vì vậy chỉ nên 
để ở vị trí này những thực phẩm 
khó hỏng như phô mai, xúc xích. 
Bảo quản sữa ở cửa tủ sẽ khiến sữa 
nhanh bị hỏng. 

Không dán nhãn hộp 
Nếu thích sơ chế đồ ăn từ sớm để 

tiết kiệm thời gian nấu ăn thì nên 
trữ thành từng hộp riêng và dán 
nhãn ghi rõ thời điểm mua hay thời 
điểm nên sử dụng. Nếu không, hãy 
đựng thức ăn ở trong hộp trong 
suốt để dễ dàng để ý và theo dõi 
mỗi khi mở tủ. 

Sử dụng ngăn kéo rau củ 
không đúng cách 

Bạn nên cho rau củ và quả ở các 
ngăn kéo tủ lạnh dành riêng cho 
chúng để đảm bảo mức nhiệt độ và 
độ ẩm tối ưu nhất để bảo quản thực 
phẩm tươi ngon. Theo nghiên cứu, 
củ quả có vỏ mỏng nên được đặt 
trong ngăn có độ ẩm cao hơn. Một 
số loại trái cây, rau quả tiết ra khí 
ethylene nên được bảo quản ở chỗ 
có nhiệt độ thấp. 

(vietq.vn) 


