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HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI 
TRƯỜNG THẾ GIỚI VÀ 
NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG 
SINH HỌC  

Ngày Môi trường Thế giới năm 
2022: Chỉ một Trái đất 

Ngày Môi trường Thế giới năm 
nay sẽ được tổ chức với chủ 
đề “Chỉ một Trái đất” (Only One 
Earth) với mục đích truyền tải 
thông điệp với ý nghĩa kêu gọi tất 
cả chúng ta hãy xây dựng lối sống 
bền vững, hài hòa với thiên nhiên; 
sử dụng hợp lý tài nguyên thiên 
nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó 
với biến đổi khí hậu thông qua các 
chính sách hướng tới lối sống xanh 
hơn, sạch hơn. Chỉ Một Trái đất 
cũng chính là phương châm cho 
Hội nghị Stockholm cách đây 50 
năm. Đến nay, phương châm này 
vẫn đúng - hành tinh này là ngôi 
nhà duy nhất của chúng ta, nơi có 
nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân 
loại phải bảo vệ. 

Năm 2022 đánh dấu 50 năm kể từ 
Hội nghị đầu tiên của Liên hợp 
quốc về Môi trường con người - 
Hội nghị Stockholm năm 1972 dẫn 
đến việc thành lập Chương trình 
Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) 
và quyết định chọn ngày 5/6 hàng 

năm là Ngày Môi trường Thế giới. 
Để kỉ niệm sự kiện này, UNEP đã 
lựa chọn Thụy Điển là quốc gia 
đăng cai tổ chức Ngày Môi trường 
Thế giới năm 2022.  

    Kể từ khi đăng cai tổ chức Hội 
nghị Stockholm cách đây 5 thập 
kỷ, Thụy Điển đã đạt được những 
thành tựu quan trọng và đầu tư 
đáng ghi nhận nhằm bảo vệ môi 
trường, bao gồm mục tiêu khí hậu 
dài hạn là đạt được mức phát thải 
ròng bằng 0 vào năm 2045 và phát 
thải âm sau đó, bà nói thêm. “Do 
đó, Thụy Điển với vai trò quốc gia 
đăng cai Ngày Môi trường Thế 
giới năm 2022 chính là sự phản 
ánh vai trò lãnh đạo và cam kết 
lịch sử cũng như tham vọng lớn 
cho tương lai. Ngoài ra, vào năm 
2022, Chính phủ Thụy Điển sẽ tổ 
chức Stockholm+50, một cuộc họp 
quốc tế để kỷ niệm 50 năm Hội 
nghị Stockholm 1972 và đẩy nhanh 
việc thực hiện nhằm đưa ra 
Chương trình nghị sự 2030 và đạt 
được sự phục hồi bền vững từ 
COVID-19. Stockholm + 50 sẽ tạo 
cơ hội cho cộng đồng quốc tế tăng 
cường hợp tác và thể hiện vai trò 
lãnh đạo trong việc chuyển đổi 
hướng tới một xã hội bền vững 
hơn, phù hợp với tuyên bố vừa 
được thông qua cùng với việc kỷ 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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niệm 75 năm thành lập Liên hợp 
quốc. 

    Theo Bộ trưởng Môi trường và 
Khí hậu kiêm Phó Thủ tướng Thụy 
Điển Per Bolund, tự hào với tư 
cách là nước chủ nhà đăng cai tổ 
chức Ngày Môi trường Thế giới 
2022, Thụy Điển sẽ nêu bật những 
mối quan tâm cấp bách nhất về 
môi trường, giới thiệu các sáng 
kiến của đất nước chúng tôi và 
những nỗ lực toàn cầu nhằm giải 
quyết các cuộc khủng hoảng về khí 
hậu và thiên nhiên.  

Giám đốc điều hành UNEP Inger 
Andersen cũng cho biết thêm: 
“Năm 2022, chúng ta hy vọng sẽ 
thấy một thế giới chuyển biến tích 
cực sau thời kì tồi tệ nhất của đại 
dịch COVID-19. Nhưng chúng ta 
cũng nhận thức được rằng, chúng 
ta tiếp tục đối mặt với ba cuộc 
khủng hoảng cấp toàn cầu đó là 
biến đổi khí hậu, mất mát thiên 
nhiên và ô nhiễm. Tuyên bố của 
Thụy Điển - và chủ đề Ngày Môi 
trường Thế giới đặt thiên nhiên và 
con người vào trung tâm của công 
tác môi trường - nhắc nhở chúng ta 
về gốc rễ, tầm quan trọng của công 
tác là bảo vệ môi trường và tạo 
động lực cần thiết cho các nỗ lực 
toàn cầu nhằm xây dựng hành tinh 
tốt hơn và xanh hơn". 

Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 
2022: Xây dựng một tương lai 
chung cho mọi sự sống 

Mới đây, Ban Thư ký Công ước 
đa dạng sinh học đã tuyên bố chủ 
đề Ngày Đa dạng sinh học năm 
2022 là: "Xây dựng một tương lai 
chung cho tất cả sự sống". 
Năm nay, khẩu hiệu với mục đích 
tiếp tục xây dựng, tạo động lực và 
hỗ trợ trong khuôn khổ đa dạng 
sinh học toàn cầu sẽ được thông 
qua tại Hội nghị Đa dạng sinh học 
của Liên Hợp Quốc sắp tới 
COP15. 

Đa dạng sinh học là điều cần thiết 
cho sức khỏe và hạnh phúc của con 
người, góp phần làm cho kinh tế 
thịnh vượng, thúc đẩy sự phát triển 
cá nhân và tập thể cho xã hội loài 
người. 

Việt Nam là một trong những 
quốc gia có đa dạng sinh học cao, 
đặc biệt là đa dạng về loài. Theo 
báo cáo quốc gia lần thứ 6 đối với 
Công ước đa dạng sinh học (2019), 
Việt Nam có khoảng 51.400 loài 
sinh vật được xác định, bao gồm: 
khoảng 7.500 chủng vi sinh vật; 
khoảng 20.000 loài thực vật trên 
cạn và dưới nước; khoảng 10.900 
loài động vật trên cạn; khoảng 
2.000 loài động vật không xương 
sống và cá nước ngọt; và hơn 
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11.000 loài sinh vật biển khác. 
Hàng năm, nhiều loài mới tiếp tục 
được phát hiện, nối dài danh lục 
các loài hiện có ở Việt Nam. 

 
Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam 

đã xây dựng và tích cực thực hiện 
Chiến lược quốc gia về đa dạng 
sinh học. Đối với hoạt động bảo 
tồn loài, bên cạnh vai trò của các 
cơ quan chính phủ cũng có sự đóng 
góp từ khu vực ngoài nhà nước 
như: các tổ chức phi chính phủ, tổ 
chức phát triển và cộng đồng. 
Nhiều hoạt động bảo tồn loài tại 
chỗ được chính phủ phê duyệt như: 
Đề án tổng thể bảo tồn voi ở Việt 
Nam (2013-2020); Chương trình 
quốc gia bảo vệ hổ (2014 – 2022); 
Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo 
tồn các loài linh trưởng của Việt 
Nam đến  2025, tầm nhìn đến 
2030; Chương trình bảo tồn các 
loài rùa nguy cấp của Việt Nam 
đến 2025, tầm nhìn đến 2030; 
Nhiều địa phương đã chủ động xây 
dựng các chương trình/kế hoạch 

bảo tồn loài trên địa bàn  như Thừa 
Thiên Huế, Quảng Trị, Kon Tum, 
Quảng Nam, Thanh Hoá…  

 Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 
được công nhận và thống nhất bởi 
một liên minh các nhà lãnh đạo 
chính trị, xã hội, cộng đồng doanh 
nghiệp, người dân và cộng đồng 
trên toàn thế giới. Việc mà chúng 
ta cần làm ngay bây giờ là cùng 
hành động để hướng đến tương lai, 
làm thay đổi thế giới bằng những 
tín hiệu tích cực cho thế hệ mai 
sau. 

1. Dọn dẹp một khu vực xung 
quanh bạn; 

2. Tham gia các dự án khôi phục 
hệ sinh thái; 

3. Tôn trọng các loài động vật khi 
tham quan; 

4. Giúp đỡ các loài động vật; 
5. Ngăn ngừa sự lây lan của các 

bệnh zoonotic từ động vật; 
6. Tham gia các dự án trồng cây 

xanh; 
7. Tiêu dùng có trách nhiệm, hạn 

chế tối đa phát sinh chất thải sinh 
hoạt, tích cực sử dụng vật dụng tái 
chế; 

8. Tiết kiệm năng lượng, tắt đèn 
và các thiết bị điện khi không sử 
dụng đến; 

9. Chia sẻ, quyên góp cho các tổ 
chức từ thiện những vật dụng 
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không sử dụng đến; 
10. Mua bán, sử dụng các sản 

phẩm thân thiện với môi trường; 
11. Kêu gọi không hút thuốc lá; 
12. Xây dựng không gian sống 

xanh; 
13. Kêu gọi các nhà máy, cơ sở 

sản xuất không xả chất thải hoá 
học ra môi trường; 

14. Thay đổi một thói quen tiêu 
cực thói quen sử dụng nhựa dùng 
một lần; 

15. Yêu cầu doanh nghiệp tìm 
nguồn có trách nhiệm; 

16. Giảm thiểu chất thải; 
17. Tìm hiểu về an toàn sinh học; 
18. Hỗ trợ, ủng hộ các công ty 

sản xuất các sản phẩm thân thiện 
với môi trường; 

19. Hỗ trợ các tổ chức môi 
trường hoạt động; 

20. Nâng cao nhận thức về đa 
dạng sinh học; 

21. Kêu gọi mọi người cùng hành 
động; 

22. Kỷ niệm Ngày Đa dạng sinh 
học. 

Với chủ đề năm 2022 "Xây dựng 
một tương lai chung cho mọi sự 
sống" thì việc lan toả và kêu gọi 
cộng đồng cùng chung tay hành 
động ngay hôm nay là điều vô 
cùng cần thiết. 

(Tổng hợp) 

KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY GIẢI 
PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG 
NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4): NHỚ 
NHỮNG NGÀY THÁNG TƯ 
RỰC LỬA  

Cách đây 47 năm, cuộc tổng tiến 
công và nổi dậy mùa Xuân năm 
1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử đã giành thắng 
lợi hoàn toàn. Ngày 30/4/1975 đã 
đi vào lịch sử dân tộc như một mốc 
son chói lọi đưa đất nước ta bước 
vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên 
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân ta từ đây tập trung sức lực và 
trí tuệ hàn gắn vết thương chiến 
tranh xây dựng cuộc sống mới; xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng 
ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại 
trong sự nghiệp giải phóng dân 
tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta 
và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh 
đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi 
trên con đường dựng nước và giữ 
nước hàng nghìn năm lịch sử của 
dân tộc. 

Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ 
thù lớn mạnh và hung hãn nhất tại 
thời điểm đó; kết thúc oanh liệt 
cuộc chiến đấu 30 năm giành độc 
lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; 
chấm dứt ách thống trị hơn một thế 
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kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và 
mới trên đất nước ta; là thắng lợi 
tiêu biểu của lực lượng cách mạng 
thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới vì 
mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, 
dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ 
động viên các dân tộc đang tiến 
hành công cuộc giải phóng dân tộc, 
chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới 
trên toàn thế giới. 

Cuối năm 1974 – đầu năm 1975, 
nhận thấy tình hình so sánh lực 
lượng ở Miền Nam có sự thay đổi 
mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ 
Chính trị Trung ương Đảng đã đề 
ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn 
miền Nam trong hai năm 1975 và 
1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả 
năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ 
“nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 
năm 1975 thì lập tức giải phóng 
hoàn toàn miền Nam trong năm 
1975”. Bộ Chính trị cũng nhấn 
mạnh cần tranh thủ thời cơ đánh 
thắng nhanh để đỡ thiệt hại về 
người và của cho nhân dân, giữ gìn 
tốt cơ sở kinh tế, công trình văn 
hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến 
tranh. 

Sau chiến thắng của quân ta ở 
chiến dịch Tây Nguyên và chiến 
dịch Huế – Đà Nẵng, Bộ Chính trị 
đã nhận định: “Thời cơ chiến lược 

đã đến, ta có điều kiện hoàn thành 
sớm quyết tâm giải phóng miền 
Nam” và đã đưa ra quyết định: 
“phải tập trung nhanh nhất lực 
lượng, binh khí kỹ thuật và vật 
chất giải phóng miền Nam trước 
mùa mưa”, đồng thời chiến dịch 
giải phóng Sài Gòn – Gia Định 
được Bộ Chính trị quyết định 
mang tên “chiến dịch Hồ Chí 
Minh”. Trước khi tấn công giải 
phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến 
công Xuân Lộc và Phan Rang, đây 
là những căn cứ phòng thủ trọng 
yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ 
phía đông. 

 
Hình ảnh chiến thắng 30/04/1975  

Vào lúc 17 giờ ngày 26/4, quân ta 
đã nổ súng mở đầu chiến dịch, 5 
cánh quân của ta đã vượt qua tuyến 
phòng thủ của địch để tiến vào 
trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các 
cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 
45 phút ngày 30/4, xe tăng và bộ 
binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, 
bắt toàn bộ Nội các của Sài Gòn, 
Dương Văn Minh vừa lên chức 
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tổng thống ngày 28/4 đã phải tuyên 
bố đầu hàng quân ta không điều 
kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng 
ngày, lá cờ cách mạng tung bay 
trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự 
toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí 
Minh lịch sử. 

Đại thắng mùa xuân 1975 đã 
chứng minh trí tuệ và tài thao lược 
của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ 
đạo chiến tranh cách mạng, cũng 
như chứng minh tinh thần quật 
khởi của người dân Việt Nam 
trong đấu tranh chống ngoại xâm. 
Chiến thắng đã chấm dứt ách thống 
trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ 
phong kiến ở nước ta, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân, thống nhất đất nước, đồng 
thời mở ra một kỷ nguyên mới của 
dân tộc, cả nước cùng tiến lên 
CNXH. Thắng lợi này đã đi vào 
lịch sử nước ta và của thế giới, như 
một trang sử chói lọi ở những năm 
70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc 
tế, tầm thời đại sâu sắc. 

Ngày nay, trong công cuộc đổi 
mới của đất nước, chúng ta mãi tự 
hào và biết ơn sự hy sinh to lớn 
của các anh hùng, các thế hệ cha 
ông ta đã chiến đấu anh dũng vì 
độc lập tự do và thống nhất Tổ 
quốc. Chúng ta càng tự hào, tin 
tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, 

sáng suốt tài tình của Đảng Cộng 
sản Việt Nam, vào tinh thần quật 
cường bất khuất và trí thông minh, 
sáng tạo của dân tộc ta, của quân 
đội ta. Mỗi người dân Việt Nam 
nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng, tinh thần tự 
lực, tự cường, tinh thần đại đoàn 
kết toàn dân, quyết tâm vươn lên 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát 
triển kinh tế – xã hội, quốc phòng 
– an ninh theo chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
lần thứ XII của Đảng. 

(trungtamytequangyen.vn) 
 

NHANH CHÓNG PHỤC HỒI 
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG CUỘC SỐNG NGƯỜI 
DÂN 

Đó là yêu cầu của ông Phạm Viết 
Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh tại cuộc làm việc giữa Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy với Ban 
Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu về 
triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 
2022 vào sáng 8/4.  

Kinh tế tăng trưởng khá 
Báo cáo tại buổi làm việc, bà Lê 

Thị Thanh Bình, Phó Bí thư 
Thường trực Thành ủy, Chủ tịch 
HĐND TP Vũng Tàu cho biết, sau 
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năm 2021 gặp nhiều khó khăn, 
trong 3 tháng đầu năm 2022, việc 
thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của 
thành phố đạt tỷ lệ khá. Tổng mức 
bán lẻ, hàng hóa 3 tháng đầu năm 
ước tăng 27,45% so cùng kỳ; 
doanh thu dịch vụ vận tải, kho bãi 
ước tăng 30,74% so cùng kỳ; giá 
trị sản xuất công nghiệp ước tăng 
13,93% cùng kỳ; lượng khách du 
lịch lưu trú trong 3 tháng khoảng 
408.000 lượt. 

Tính đến 31/3/2022 giải ngân vốn 
ngân sách tỉnh đạt 21,47% kế 
hoạch vốn; vốn ngân sách thành 
phố đạt 4,8% kế hoạch vốn. Thu 
ngân sách quý I.2022, ước đạt 
32,47% so với dự toán tỉnh giao, 
bằng 28,85% dự toán thành phố 
xây dựng. 

 
Công tác an sinh xã hội, chăm lo 

cho người nghèo, đối tượng chính 
sách được thực hiện tốt. Trong dịp 
Tết Nhâm Dần 2022, thành phố  hỗ 
trợ 3.133 đối tượng chính sách, 
5.380 người lao động với tổng kinh 
phí 13,227 tỷ. 

Hệ thống chính trị thành phố 
ngày càng được củng cố, kiện toàn, 
nhất là về mặt tổ chức, cán bộ; 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền đạt được nhiều kết 
quả tích cực; tình hình tư tưởng 
của cán bộ, đảng viên và các tầng 
lớp nhân dân ổn định. 

Bố trí tái định cư cho các hộ 
dân nằm trong quy hoạch 

Thông tin tại buổi làm việc, liên 
quan đến một số dự án quan trọng 
trên địa bàn, ông Hoàng Vũ Thảnh, 
Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho 
biết, đối với việc điều chỉnh quy 
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Công 
viên văn hóa - đô thị mới Bàu 
Trũng, Sở Xây dựng đã trình 
UBND tỉnh phê duyệt. Trong quy 
hoạch có 10ha bố trí tái định cư tại 
chỗ, ngay sau khi được UBND tỉnh 
phê duyệt, TP. Vũng Tàu sẽ tiến 
hành các thủ tục liên quan đến quy 
hoạch 1/500. TP. Vũng Tàu cam 
kết trong tháng 6 sẽ hoàn thành 
giải phóng mặt bằng 110ha khu 
vực Bàu Trũng. 

Về việc xử lý những hộ dân trong 
dự án bờ kè, đường và nạo vét 
kênh Bến Đình, UBND tỉnh đã 
thống nhất bố trí tái định cư tại khu 
10ha ở Bàu Trũng cho người dân; 
những hộ chưa đủ điều kiện về 
giao đất tái định cư, thành phố sẽ 
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xem xét tái định cư tại chung cư tái 
định cư ở phường Thắng Tam với 
504 căn. Dự kiến trong tháng 8 sẽ 
triển khai công tác bồi thường, tái 
định cư cho những hộ dân này. 

Đối với  đề án tái định cư 193ha, 
thành phố đã đưa vào Quy hoạch 
phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu Bắc 
Phước Thắng và đã trình UBND 
tỉnh, chờ được thông qua để triển 
khai thực hiện. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông 
Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh việc quy hoạch, điều chỉnh 
quy hoạch Khu đô thị Cù lao Bến 
Đình, Công viên văn hóa - đô thị 
mới Bàu Trũng, Khu du lịch Chí 
Linh - Cửa Lấp, Khu vực Bãi Sau, 
Đảo Gò găng… sẽ tạo ra hạ tầng 
kết nối phục vụ cho sự phát triển 
kinh tế của TP. Vũng Tàu, nhất là 
phát triển du lịch. Do đó TP.Vũng 
Tàu cần phải xác định rõ hướng 
phát triển, thu hút đầu tư; tập trung 
thực hiện các khu tái định cư để di 
dời các hộ dân trong dự án. Bên 
cạnh đó, các phường, xã tiếp tục 
thống kê quỹ đất công, ký cam kết 
đã thống kê 100%. 

Chủ trương đã có, phải hành 
động quyết liệt 

Trao đổi, gợi ý tại buổi làm việc, 
Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh 

nhấn mạnh, những dự án quan 
trọng đến phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn TP.Vũng Tàu thì chủ 
trương đã có, nguồn lực cũng được 
đáp ứng. Do đó không có lý do để 
chậm trễ. Phải hành động có hiệu 
quả để phát triển KT-XH, nâng cao 
chất lượng cuộc sống người dân. 
Trong quá trình thực hiện, các sở, 
ngành cũng cần bám sát thực tế để 
tham mưu đúng giúp UBND tỉnh 
giải quyết các vướng mắc của TP. 
Vũng Tàu. 

Về giải tỏa ùn tắc ở vòng xoay 
tượng đài Dầu khí, ông Phạm Viết 
Thanh yêu cầu Sở GT-VT lựa chọn 
phương án phù hợp di dời tượng 
đài Dầu khí ra khu vực khác, bảo 
đảm vừa giải quyết được ùn tắc, 
vừa bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
 

 
 
ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 
ĐẾN NĂM 2022 

Cụ thể, đến năm 2025, ngành 
công nghiệp môi trường sẽ trở 
thành một ngành kinh tế có đóng 
góp quan trọng trong nền kinh tế, 
cơ bản đáp ứng nhu cầu về bảo vệ 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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môi trường trong nước; từng bước 
tiến tới xuất khẩu các công nghệ, 
thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo 
vệ môi trường có lợi thế cạnh 
tranh. 

Đây là mục tiêu đặt ra tại Đề án 
phát triển ngành công nghiệp môi 
trường Việt Nam đến năm 2025 do 
Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê 
duyệt. 

Đề án phấn đấu phát triển các 
công nghệ xử lý, tái chế chất thải, 
phân tích, quan trắc, giám sát và 
kiểm soát ô nhiễm môi trường; 
công nghệ sử dụng bền vững tài 
nguyên và phục hồi môi trường 
phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam và xu hướng của thế giới; 
Đẩy mạnh ứng dụng và thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu, phát 
triển công nghệ. 

Đồng thời, phát triển sản xuất 
thiết bị và sản phẩm đáp ứng cơ 
bản nhu cầu bảo vệ môi trường 
trong nước, từng bước tiến tới xuất 
khẩu các sản phẩm có lợi thế và 
năng lực cạnh tranh; năng lực sản 
xuất trong nước đáp ứng khoảng 
70 - 80% nhu cầu thiết bị xử lý 
nước cấp và nước thải, 60 - 70% 
nhu cầu thiết bị xử lý và tái chế 
chất thải rắn, 70 - 80% nhu cầu 
thiết bị xử lý khí thải, 60 - 70% 
nhu cầu sản phẩm bảo vệ môi 

trường; Xuất khẩu được 20 - 30% 
các sản phẩm của ngành công 
nghiệp môi trường. 

Phát triển dịch vụ môi trường cơ 
bản đáp ứng nhu cầu của xã hội về 
xử lý nước thải, chất thải rắn đô 
thị, công nghiệp, chất thải nguy 
hại; Phục hồi môi trường các khu 
vực bị ô nhiễm và nhu cầu phân 
tích, quan trắc môi trường và các 
dịch vụ tư vấn về môi trường, sử 
dụng bền vững tài nguyên, năng 
lượng. 

Nhằm đạt được các mục tiêu đề 
ra, Đề án phát triển ngành công 
nghiệp môi trường Việt Nam đã đề 
xuất hàng loạt giải pháp từ nay đến 
năm 2025. Theo đó, tiếp tục hoàn 
thiện chính sách pháp luật về công 
nghiệp môi trường. Cụ thể, rà soát, 
hoàn thiện, sửa đổi các cơ chế, 
chính sách và văn bản pháp luật về 
ngành công nghiệp môi trường, 
chính sách phát triển doanh nghiệp 
công nghiệp môi trường, chính 
sách khuyến khích nhập khẩu, 
chuyển giao công nghệ, thu hút 
đầu tư phát triển sản xuất thiết bị, 
phương tiện và sản phẩm bảo vệ 
môi trường chưa có khả năng sản 
xuất trong nước. 

Xây dựng, ban hành các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong 
lĩnh vực công nghiệp môi trường, 
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các bộ đơn giá dịch vụ môi trường, 
suất đầu tư theo công nghệ trong 
xử lý môi trường. Đẩy nhanh quá 
trình cổ phần hóa doanh nghiệp 
công nghiệp môi trường thuộc khu 
vực nhà nước, phát triển một số 
doanh nghiệp dịch vụ môi trường 
đủ năng lực để giải quyết các vấn 
đề môi trường lớn, bức xúc của đất 
nước... 

Bên cạnh đó, phát triển công 
nghệ bảo vệ môi trường, sử dụng 
bền vững tài nguyên và phục hồi 
môi trường. Nghiên cứu phát triển, 
ứng dụng, làm chủ và chuyển giao 
công nghệ xử lý nước thải, khí 
thải, chất thải rắn và chất thải nguy 
hại phù hợp với điều kiện Việt 
Nam. 

Đề án cũng đưa ra giải pháp 
nghiên cứu phát triển, ứng dụng, 
làm chủ và chuyển giao công nghệ 
và phát triển doanh nghiệp tái chế 
chất thải. Đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế, tranh thủ các nguồn tài trợ từ 
các nước, tổ chức quốc tế trong 
nghiên cứu phát triển, ứng dụng, 
làm chủ và chuyển giao công nghệ 
môi trường... 

Phát triển sản xuất, chế tạo, cung 
cấp các thiết bị, phương tiện, dụng 
cụ, sản phẩm bảo vệ môi trường. 
Phát triển dịch vụ môi trường 
thông qua việc đầu tư phát triển 

các hệ thống thu gom, xử lý nước 
thải đô thị tập trung tại các thành 
phố, khu đô thị, nước thải công 
nghiệp tại các khu công nghiệp làm 
nghề. Đầu tư hỗ trợ phát triển các 
hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn 
môi trường, năng lượng sạch, sử 
dụng năng lượng tiết kiệm hiệu 
quả... 

Phát triển thị trường và thu hút 
đầu tư phát triển ngành công 
nghiệp môi trường. Đẩy mạnh các 
hoạt động xuất khẩu hàng hóa và 
dịch vụ môi trường mà Việt Nam 
có lợi thế và khả năng cạnh tranh, 
khuyến khích doanh nghiệp nhập 
khẩu hàng hóa và môi trường trong 
nước chưa sản xuất được. Khai 
thác hiệu quả các hiệp định thương 
mại tự do, các khuôn khổ hợp tác 
kinh tế quốc tế để phát triển ngành 
công nghiệp môi trường... 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ TỈNH BÀ RỊA –VŨNG 
TÀU ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH 

Xác định công tác cải cách hành 
chính (CCHC) là nhiệm vụ thường 
xuyên, trọng tâm, trọng điểm, Sở 
KH&CN đã chỉ đạo quyết liệt và 
triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, 
nhằm tăng cường trách nhiệm của 
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các cá nhân, đơn vị và người đứng 
đầu đơn vị trong việc triển khai 
nhiệm vụ CCHC. 

Trên cơ sở kế hoạch CCHC của 
tỉnh, ngay từ đầu năm, Sở đã xây 
dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ 
đạo về nội dung CCHC, phân công 
cụ thể trách nhiệm triển khai đối 
với từng phòng, đơn vị trực thuộc. 
Đồng thời, nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị, địa phương, tạo sự 
phối hợp chặt chẽ trong việc thực 
hiện các nhiệm vụ về CCHC.  

Nâng cao chất lượng tham mưu, 
trách nhiệm của các cơ quan đầu 
mối về các lĩnh vực CCHC. Tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ trong hiện 
đại hóa hành chính theo hướng 
chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm 
bảo tính liên thông, đồng bộ, thống 
nhất qua đó tạo môi trường thuận 
lợi thu hút các nguồn lực cho đầu 
tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, hội nhập kinh tế quốc tế góp 
phần nâng cao chỉ số hài lòng của 
tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch 
tại các cơ quan, hành chính nhà 
nước trên địa bàn tỉnh. 

Các nhiệm vụ CCHC trong năm 
của Sở Khoa học và Công nghệ 
bảo đảm toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực cải cách bao gồm: (1) Cải 

cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục 
hành chính; (3) Cải cách tổ chức 
bộ máy; (4) Cải cách công vụ; (5) 
Cải cách tài chính công; (6) Xây 
dựng và phát triển Chính phủ điện 
tử; (7) Công tác chỉ đạo điều hành. 

 (Tin viết) 
 

BR-VT ỨNG PHÓ VỚI BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU: TẬP TRUNG 
VÀO ĐÊ BIỂN VÀ RỪNG 
CHẮN SÓNG  

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong 
những địa phương hội tụ nhiều 
tiềm năng để phát triển kinh tế 
biển. Tuy vậy, Bà Rịa - Vũng Tàu 
cũng là một địa phương chịu tác 
động của biến đổi khí hậu 
(BĐKH), điều đó không chỉ cản trở 
phát triển kinh tế mà còn ảnh 
hưởng không nhỏ đối với đời sống 
người dân địa phương. 

Đối mặt với nhiều hiểm họa 
Ông Đặng Sơn Hải, Phó Giám 

đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu cho biết: Thời gian qua, 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã chịu nhiều 
tác động của BĐKH. Đặc biệt, sản 
xuất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng 
khi nhiệt độ, thời tiết ngày càng 
tăng lên. Dịch bệnh có xu hướng 
phát triển là một trong những 
nguyên nhân gây giảm sút năng 
suất vật nuôi cây trồng. Sự gia tăng 
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của thiên tai và các hiện tượng thời 
tiết cực đoan khác nhau như: bão, 
sạt ở bờ biển, xâm nhập mặn là 
điều dễ nhận thấy nhất. 

 
Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh BR-VT tham 

gia trồng rừng phòng hộ ven biển 

Cụ thể, trong thời gian gần đây, 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu xuất hiện những đợt mưa lớn 
kéo dài và những cơn bão mạnh đổ 
bộ trực tiếp vào tỉnh ngày càng 
nhiều hơn, gây ngập lụt cục bộ tại 
một số tuyến đường và thiệt hại về 
kinh tế dẫn đến đời sống người dân 
gặp khó khăn. Bên cạnh đó, BĐKH 
còn làm gia tăng tình trạng sạt lở 
bờ biển ở một số địa phương trong 
tỉnh. Cứ sau mỗi mùa gió Đông 
Bắc, đường bờ biển ở một số khu 
vực lại tiếp tục bị sạt lở đe dọa đến 
khu du lịch, khu dân cư ven biển 
làm ảnh hưởng đến phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

Theo đánh giá của cơ quan chức 
năng, thực trạng sạt lở trên địa bàn 
tỉnh đang diễn ra với tốc độ khá 
nhanh, chỉ tính trong vòng 15 năm 

qua, tốc độ sạt lở từ 2m/năm giờ đã 
lên đến 30m/năm, có những khu 
vực biển đã lấn hơn 80m. BĐKH 
cũng đã đe dọa đến nguồn nước 
trong tỉnh. Nếu tính theo chuẩn cấp 
nước cho các nhu cầu sinh hoạt và 
sản xuất 2.500 m³/người/năm là 
bền vững thì khả năng cung cấp 
của nguồn tài nguyên nước Bà Ria 
- Vũng Tàu hiện chỉ đạt 35,7%. 

Cụ thể hóa giải pháp ứng phó 
Theo Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu: Để chủ động ứng phó 
với BĐKH, tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường, Sở 
TN&MT đã xây dựng kế hoạch 
ứng phó. Trong đó, Sở TN&MT 
tập trung triển khai thực hiện Dự 
án “Đánh giá tác động của BĐKH 
đến vấn đề ngập lụt trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kế hoạch 
hành động ứng phó với BĐKH 
trong vấn đề chống ngập và Lập 
bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt 
do mưa. 

Bên cạnh đó, Sở TN&MT còn 
tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu điều chỉnh quy hoạch 
đất các đô thị, khu vực dân cư 
nông thôn. Đồng thời, Sở TN&MT 
phối hợp với các Sở, ngành, địa 
phương tổ chức điều tra, đánh giá 
và khoanh định vùng cấm, hạn chế 
khai thác nước dưới đất để chống 
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suy thoái cạn kiệt nguồn nước. 
Đặc biệt, Sở TN&MT đã tham 

mưu UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch hành động ứng phó với 
BĐKH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050. Theo đó, Bà Rịa - 
Vũng Tàu sẽ nâng cao khả năng 
thích ứng với BĐKH giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn 2050 trong 
phòng ngừa, giảm thiểu các tổn 
thương, rủi ro trước các tác động 
của BĐKH và tận dụng các cơ hội 
do BĐKH mang lại. 

Cùng với đó, Bà Rịa - Vũng Tàu 
cũng sẽ tập trung phát huy tối đa 
tiềm năng lợi thế của từng khu vực, 
từng địa phương trong hoạt động 
thích ứng BĐKH và triển khai các 
hoạt động giảm nhẹ phát thải khí 
nhà kính phù hợp với điều kiện 
thực tế; góp phần chuyển đổi hiệu 
quả mô hình phát triển kinh tế các 
bon thấp, hướng đến mục tiêu nâng 
cao chất lượng cuộc sống của 
người dân, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, giữ vững an ninh trật tự xã 
hội, đảm bảo phát triển bền vững. 

Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ 
tập trung vào việc củng cố, nâng 
cấp, xây mới các đoạn đê biển, đê 
sông xung yếu và phát triển rừng 
chắn sóng, chắn cát, rừng phòng hộ 
ven biển để phát huy vai trò “lá 

chắn tự nhiên”, bảo đảm chống 
chịu được với thiên tai theo kịch 
bản BĐKH, nước biển dâng và 
xâm nhập mặn; phát triển các vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại, 
hạn chế sự phụ thuộc vào điều kiện 
tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên thiên 
nhiên… 

(Báo TB&MT) 
 

   
 
 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Nhằm nâng cao ý thức của các tổ 
chức, cá nhân trong việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an 
toàn, hiệu quả, giảm tối đa lượng 
hóa chất độc hại thải ra môi 
trường trong lĩnh vực trồng trọt và 
bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đã ban 
hành Kế hoạch số 22/KH-SNN 
ngày 23/03/2022 về truyền thông 
bảo vệ môi trường ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn trên 
địa bàn tỉnh năm 2022. 

Theo kế hoạch sẽ tổ chức 13 lớp 
tập huấn với số lượng 45 người/lớp 
hướng dẫn thu gom rác thải thuốc 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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bảo vệ thực vật đối với các cơ sở 
sản xuất trồng trọt trên địa bàn các 
huyện, thị xã, thành phố; Đồng 
thời dán 136 tờ rơi, tổ chức 03 buổi 
lễ phát động thu gim bao gói bảo 
vệ thực vật tại huyện Xuyên Mộc, 
Đất Đỏ, Long Điền. 

Bên cạnh đó, nhằm tạo cơ hội 
gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ một số mô 
hình xử lý môi trường có hiệu quả, 
kế hoạch cũng sẽ tổ chức 01 Hội 
thảo bàn giải pháp xử lý môi 
trường trong lĩnh vực ngành nghề 
nông thôn để đánh giá thực trạng 
và đề xuất các giải pháp về vấn đề 
xử lý nước thải, rác thải, chất thải 
trong hoạt động sản xuất ở khu vực 
nông thôn đặc biệt đối với lĩnh vực 
ngành nghề nông thôn; qua đó chia 
sẻ giới thiệu, phổ biến những mô 
hình có hiệu quả trong việc áp 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ 
thuật góp phần xây dựng thương 
hiệu sản phẩm OCOP, bảo vệ môi 
trường. 

  Ngoài ra, nhằm hướng đến phát 
triển thủy sản bền vững và thân 
thiện môi trường, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường sinh thái, quản 
lý tốt sức khỏe động vật thủy sản, 
đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn 
thực phẩm, năm 2022 sẽ tổ chức 
04 lớp Tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản quy phạm Pháp 

luật về bảo vệ môi trường trong 
sản xuất giống và nuôi trồng thủy 
sản với đại diện các cơ sở, hộ dân 
sản xuất giống thủy sản, nuôi trồng 
thủy sản trên địa bàn các huyện, 
thành phố, thị xã, cán bộ phụ trách 
quản lý nông nghiệp/thủy sản tại 
địa phương… 

Sở Nông nghiệp và PTNT giao 
cho Chi cục Trồng trọt và BVTV, 
Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát 
triển nông thôn căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 
này chủ trì tham mưu cho Sở phối 
hợp với các sở, ngành, các đơn vị 
có liên quan và UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức thực hiện 
có hiệu quả, đạt mục tiêu Kế hoạch 
đã đề ra và thanh, quyết toán theo 
quy định hiện hành. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 

BR-VT: XÂY DỰNG, PHÁT 
TRIỂN SẢN PHẨM OCOP 
MANG LỢI THẾ VÙNG MIỀN 

Chương trình Mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) gắn với tái cơ cấu 
sản xuất đang được các địa 
phương, cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh nỗ lực 
triển khai với mục tiêu tạo ra nhiều 
sản phẩm hàng hóa chất lượng 
cao.  

Giai đoạn 2021-2025, BR-VT đặt 
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mục tiêu phát triển mới hơn 200 
sản phẩm OCOP; đồng thời nâng 
cao chất lượng các sản phẩm thăng 
hạng từ 3 sao lên 4 sao và từ 4 sao 
lên 5 sao. 

 
Với tiềm năng, lợi thế sẵn có, 

việc triển khai chương trình “Mỗi 
xã một sản phẩm” là cơ sở quan 
trọng để thúc đẩy ứng dụng khoa 
học công nghệ trong sản xuất nông 
nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị 
trường tiêu thụ, nhằm đưa nông 
sản của Bà Rịa - Vũng Tàu phát 
triển bền vững. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
HIỆU QUẢ KINH TẾ NHỜ XỬ 
LÝ NHÃN CHÍN SỚM TẠI BÀ 
RỊA - VŨNG TÀU 

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến 
thời điểm thu hoạch nhãn chính vụ, 
nhưng hiện nay, một số vườn nhãn 
ở xã Hòa Hiệp đã bắt đầu cho thu 
hoạch. Đây là những vườn nhãn 
được nông dân xử lý hoa để cho 
quả sớm. Việc áp dụng thành công 
các kỹ thuật cho nhãn chín sớm, 

nhiều nhà vườn trồng nhãn ở Hòa 
Hiệp đã có thể chủ động lựa chọn 
thời điểm ra hoa, đậu quả thích 
hợp. 

Gia đình ông Hiếu (xã Hòa Hiệp, 
huyện Xuyên Mộc) là một trong số 
vườn nhãn thành công từ việc xử 
lý nhãn chín sớm.  Dù mới có hơn 
3 năm kinh nghiệm trồng nhãn, 
song từ năm đầu tiên cho thu hoạch 
trái, gia đình ông Hiếu  đã xử lý 
hiệu quả trên diện tích 1,5ha giống 
nhãn thái, kết quả ngoài mong đợi. 

Ông Hiếu chia sẻ, đối với vụ 
nhãn sớm, điều quan trọng nhất là 
phải cung cấp đủ nguồn nước tưới 
cho cây. Do đó, ông đã đầu tư 3 
giếng đào, 10 giếng khoan, 2 hồ 
chứa nước và hệ thống béc tưới tự 
động. Nhờ đó, giúp cung cấp 
nguồn nước tưới ổn định cho cây 
nhãn. Chủ động được nguồn nước, 
cùng với việc áp dụng KHKT, 
nhãn vụ này của gia đình ông Hiếu 
sai trái, quả to, mọng và ngọt. Ước 
thu hoạch khoảng 17 tấn, với giá 
bán 30.000 đồng/kg, cao gấp đôi so 
với chính vụ, sau khi trừ chi phí 
anh lãi hơn 200 triệu đồng. 

“Để tránh tình trạng “được mùa, 
rớt giá”, chúng tôi chủ động áp 
dụng KHKT thay đổi lịch để làm 
trái vụ. Tuy nhiên, khi làm trái vụ, 
người trồng phải chủ động và duy 
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trì được nguồn nước thì mới thành 
công. Việc thu hoạch lệch thời gian 
so với các hộ khác dù chi phí cao 
hơn chính vụ khoảng 10-15%, 
nhưng bù lại buôn bán thuận lợi, 
trái cây không nhiều nên đầu ra dễ 
dàng hơn. Thương lái theo đó cũng 
không ép giá được, thu nhập cũng 
vì thế mà cao hơn”. 

Có hơn 20 năm kinh nghiệm 
trồng nhãn xuồng cơm vàng, ông 
Lê Văn Tường (ở ấp Phú Lâm) đã 
có gần 5 năm áp dụng kỹ thuật xử 
lý nhãn chín sớm. Ông Tường hiện 
đang canh tác 2,4ha nhãn, trong đó 
khoảng 1,4ha xử lý chín sớm được 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. 

Theo ông Tường, nhãn xử lý chín 
sớm cho năng suất khá cao, chỉ cần 
cung cấp đầy đủ nước tưới là chất 
lượng không hề thua kém so với 
nhãn chính vụ. Do xử lý nhãn sớm 
vào thời điểm mùa khô nên nguồn 
nước tưới tự nhiên sẽ không đảm 
bảo cho cây nhãn ra hoa, đậu quả 
cao, chính vì vậy, ông đã chủ động 
đầu tư 5 giếng khoan và lắp hệ 
thống tưới tự động. Nhờ vậy, cây 
nhãn ra hoa, đậu quả cao. Trung 
bình 1,4ha nhãn sớm cho thu hoạch 
gần 10 tấn trái. Với giá bán từ 
60.000 – 65.000 đồng/kg tại vườn, 
cao hơn nhãn chính vụ 15.000 -
20.000 ngàn đồng/kg, sau khi trừ 

chi phí ông lãi hơn 300 triệu đồng, 
tăng hơn 1,5 lần so với thời điểm 
chính vụ. 

“Nếu nắm chắc kỹ thuật, việc xử 
lý nhãn sớm cũng không quá khó 
khăn. Điều quan trọng là cây nhãn 
làm trái vụ thì không bị cạnh tranh 
nhiều, nó ra sớm thì mình bán giá 
cao hơn thị trường, không phải lo 
lắng về đầu ra như khi rộ mùa”, 
ông Tường chia sẻ thêm. 

Khẳng định vị thế cây trồng 
chủ lực của địa phương 

Thống kê từ phòng Nông nghiệp, 
toàn xã Hòa Hiệp hiện có khoảng 
50ha nhãn áp dụng kỹ thuật xử lý 
sớm, hầu hết là nhãn xuồng cơm 
vàng và nhãn Thái Ido, chiếm 50% 
diện tích trồng nhãn của địa 
phương. Để nhãn ra hoa, đậu quả 
sớm thì ngay sau khi thu hoạch đã 
phải tiến hành tuyển chọn những 
cây nhãn thích hợp và có biện pháp 
chăm bón riêng. Việc chăm bón 
trong giai đoạn này sẽ quyết định 
độ bền của cây, chất lượng của quả 
sau này. 

Những cây nhãn được lựa chọn 
phải là những cây khỏe mạnh, tươi 
tốt nhất. Sau khi tỉa cành, tạo tán, 
bón phân, tưới nước đầy đủ phải 
lựa thời tiết thuận lợi để tưới dung 
dịch kích cho cây bật chồi, ra hoa. 
Vì ra trái mùa nên nhãn có nguy cơ 
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mắc nhiều loại sâu bệnh, mặt khác 
chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết 
như: mưa, rét, sương muối... vì thế 
nông dân phải linh hoạt sử dụng 
nhiều biện pháp phòng ngừa để đạt 
hiệu quả cao nhất. 

Ông Đinh Xuân Dậu, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân huyện Xuyên 
Mộc cho biết: Từ trái vụ này bà 
con cũng chịu khó học hỏi kinh 
nghiệm nên năng suất cao, giải 
quyết được tình trạng được mùa 
mất giá, được giá mất mùa, bà con 
cũng yên tâm hơn để phát triển gia 
đình, góp phần phát triển kinh tế 
địa phương. Nhãn chín sớm, trái vụ 
nên hầu hết đều được thương lái 
thu mua nhanh chóng. Với giá bán 
như hiện tại cho thấy việc ứng 
dụng kỹ thuật xử lý sớm đã đem lại 
thành công rõ rệt. Nhờ chủ động 
thời điểm ra hoa, đậu trái nên việc 
“được mùa, rớt giá” đối với cây 
nhãn cũng từng bước được xóa bỏ, 
giúp cây nhãn ngày càng khẳng 
định được vị thế cây trồng chủ lực 
tại địa phương. 

(baotintuc.vn) 
 
TP BÀ RỊA: NÔNG SẢN ĐẶC 
TRƯNG TỪ NUÔI TRỒNG 
ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO 

Đông trùng hạ thảo là loại dược 
liệu quý, trước đây chỉ được khai 

thác trên các vùng núi cao thuộc 
Tây Tạng, Butan, Nepal… Những 
năm qua, các nhà khoa học đã 
nghiên cứu được phương pháp 
nuôi cấy đông trùng hạ thảo với 
năng suất cao và giá trị dược tính 
không chênh lệch nhiều so với sản 
phẩm tự nhiên. 

Hiện nay, đông trùng hạ thảo 
đang được sử dụng khá phổ biến, 
với các tác dụng bồi bổ sức khỏe, 
tăng cường sức đề kháng cho cơ 
thể, chống lão hóa, hỗ trợ điều trị 
một số loại bệnh… 

 
Đi vào hoạt động từ năm 2020, 

mô hình sản xuất đông trùng hạ 
thảo công nghệ cao của Công ty 
TNHH Đông trùng hạ thảo Trung 
Nhân tại TP. Bà Rịa đã đem lại 
hiệu quả kinh tế cao, giải quyết 
việc làm cho nhiều lao động địa 
phương. Các sản phẩm của doanh 
nghiệp này cũng đã được phân 
hạng 4 sao theo đánh giá sản phẩm 
OCOP của TP. Bà Rịa, để từng 
bước trở thành sản phẩm đặc trưng 
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của địa phương này. 
Ông Nguyễn Phương Duy, Chủ 

tịch Hội Nông dân xã Tân Hưng, 
TP. Bà Rịa cho biết, mô hình sản 
xuất đông trùng hạ thảo của Công 
ty Trung Nhân bước đầu đã đem 
lại hiệu quả kinh tế cao, tạo được 
việc làm cho 15 lao động địa 
phương với thu nhập ổn định từ 5-
10 triệu đồng/người/tháng. Trong 
thời gian tới, xã Tân Hưng sẽ tiếp 
tục hỗ trợ, đồng hành với các hộ 
nông dân, DN để phát triển các mô 
hình nông nghiệp hiệu quả, nhất là 
những mô hình ứng dụng công 
nghệ cao để tạo ra các sản phẩm 
mang bản sắc của địa phương. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
KỸ THUẬT NUÔI CÁ BÈ 
TRẮNG TRONG AO ĐẤT 

Cá Bè trắng có tên khoa học là 
Caranxignobiis. Tên tiếng Việt: Cá 
Bè trắng, cá vẩu, cá háo... Cá bè 
trắng là loài cá biển có giá trị kinh 
tế, tốc độ sinh trưởng nhanh, sau 
8-10 tháng nuôi cá đạt kích thước 
thương phẩm 600-700 g/con. 
Trong điều kiện nuôi bình thường 
sau 1 năm đạt kích cỡ 1–1,2kg/con. 
Ít bệnh và có khả năng thích nghi 
tốt với điều kiện môi trường nuôi 
chủ lực tại các vùng nước ven bờ 
và trong các ao nước lợ, mặn, có 

thể nuôi trong các ao nuôi tôm bỏ 
hoang bằng thức ăn công nghiệp. 
Cá bè có chất lượng thịt thơm 
ngon, giá thành tương đối cao, có 
thể xuất khẩu. Vì thế nuôi cá bè sẽ 
giải quyết được vấn đề nguồn cá 
cung cấp сho thị trường.  

 
Cá bè trắng giống 
1. Điều kện ao nuôi 
- Vị trí ao thuận tiện giao thông, 

biên độ dao động của thủy triều từ 
2 – 3m, đất sét hoặc sét pha cát, 
nguồn nước không bị nhễm bởi 
chất thải công nghiệp. Ao nuôi có 
dạng hình chữ nhật, hoặc hình 
vuông, diện tích phù hợp 2.000–
2.500m². Độ sâu của ao từ 1.2-
1.5m, có hệ thống cấp và thoát 
nước. Đáy ao bằng phẳng, hơi 
nghiêng về phía cống. 

 2. Các chỉ số kỹ thuật môi 
trường nuôi phù hợp 

 + Nhiệt độ (C): 26 – 32 
 + Độ mặn (‰): 10 – 25 
 + Oxy hòa tan (mg/l): 5 – 7 
 + NH (mg/l) < 0.9 
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 + pH nước: 7.5 - 8.5 
- Cải tạo ao:  Tháo cạn nước ao, 

cày xới lớp đất mặt đáy ao. Bón 
vôi với liều lượng 1.000 kg/ha (đối 
với ao có pH thấp có thể dùng cao 
hơn). Phơi đáy ao từ 7-10 ngày, để 
vôi phát huy tác dụng diệt khuẩn 
và nâng pH. Lấy nước vào ao cao 
1,2m, sử dụng lưới lọc có mắt lưới 
40 mắt/cm²,  để ngăn địch hại theo 
vào ao. 

3. Chọn và thả giống 
Chọn giống cá có kích cỡ đồng 

đều 10–15cm, cá khỏe mạnh, bơi 
lội nhanh nhẹn, phản ứng nhanh 
với tác động xung quanh, không dị 
hình, không có dấu hiệu bệnh lý. 
Nếu có điều kiện có thể kiểm tra 
bệnh hoại tử thần kinh (bệnh 
VNN). 

- Mật độ thả: 1 con/m²… Trước 
khi tha tắm cho cá bằng nước ngọt 
hoặc formol với nồng độ 20ppm từ 
10 - 15 phút. Trong quá trình tắm 
phải cung cấp sục khí cho cá để 
không bị thiếu oxy. Thả cá vào lúc 
trời mát và thả đầu hướng gió. 

4. Chăm sóc và quản lý 
Thức ăn 
Sử dụng thức ăn công nghiệp 

viên dạng nổi, loại dùng cho nuôi 
cá nước lợ, mặn có hàm lượng đạm 
40 – 45%, hàm lượng lipid 12 – 
15%, thức ăn không bị ẩm mốc. 

Kích thước viên thức ăn tùy theo 
giai đoạn phát triển của cá. Có thể 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
Cho cá ăn ngày 2 lần vào buổi sáng 
(8h) và buổi chiều mát (17 – 18h). 
Thời gian đầu, khẩu phần ăn 3-5% 
trọng lượng cá nuôi. Từ tháng thứ 
3 trở đi khẩu phần ăn 2-3%, trọng 
lượng cá nuôi trong ao. Những 
ngày trời lạnh (nhiệt độ nước dưới 
17°C) hoặc trời nóng (nhiệt độ 
nước trên 36°C) ngưng cho cá ăn. 
Khi cho cá ăn cần quan sát kỹ khả 
năng ăn của cá để điều chỉnh khẩu 
phần ăn cho phù hợp. 

Quản lý môi trường ao nuôi 
Hàng tháng thay 30 – 50% lượng 

nước ao nuôi. Trước khi thay nước, 
cần theo dõi chất lượng nước thuỷ 
triều, kiểm tra nguồn nước, mức độ 
sạch và nồng độ muối tránh làm 
cho cá bị sốc. Nồng độ muối dao 
động trong khoảng từ 20-28‰ là 
thích hợp nhất. 

Khi thấy nước ao có mùi tanh 
hoặc màu xanh quá đậm hay màu 
nâu đen, phải tháo bỏ nước cũ và 
cấp ngay nước mới vào ao. Định 
kỳ kiểm tra tốc độ sinh trưởng của 
cá để có biện pháp điều chỉnh 
lượng thức ăn. Định kỳ một tháng 
một lần bón vi sinh cho ao để hạn 
chế sự ô nhiễm môi trường ao 
nuôi, bổ sung Vitamin C, Vitamin 
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tổng hợp, men tiêu hóa vào thức ăn 
để tăng cường sức đề kháng, chống 
sốc cho cá nuôi, đặc biệt vào 
những lúc thời tiết thay đỏi. 

Thường xuyên quan sát, kiểm tra 
bờ ao, lưới chắn, cống bộng cấp 
thoát nước, phát hiện sớm những 
vấn đề như lở bờ, rách lưới chắn, 
hang hố rắn, chuột, mưa ngập tràn 
bờ để kịp thời tu bổ sửa chữa tránh 
thất thoát cá. 

Cá bè nuôi trong ao thường mắc 
bệnh trùng bánh xe và trùng quả 
dưa khi nhiệt độ nước từ 23 – 26 
°C. Cá bị bệnh thường bỏ ăn, bơi 
tách đàn không định hướng. Thân 
cá bị lở loét sau 2 – 3 ngày mắc 
bệnh. Phòng bệnh: luôn giữ nước 
ao sạch, phòng bệnh cho cá bằng 
CuSO4 nồng độ 0,5 - 0,7 ppm (0,5 
- 0,7 g/m³) phun trực tiếp xuống 
ao. 

5. Thu hoạch 
Sau 8 – 10 tháng nuôi có thể thu 

hoạch cá với cỡ thương phẩm từ 
600-700g/con. Cá bè là loài dễ thu 
hoạch. Trước khi thu hoạch 1 ngày 
không cho cá ăn. Có thể dùng lưới 
kéo được trên 95% tổng số cá 
trong ao. Sau đó tháo cạn ao và thu 
hết số còn lại. 

Do cá bè là loài vận động mạnh, 
ngưỡng oxy cao do đó không nên 
thu hoạch cá khi trời âm u. Nên 

chọn thời điểm giá thị trường cao. 
 (sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 

 
 
 
 

NGÀY THẾ GIỚI NHẬN 
THỨC VỀ CHỨNG TỰ KỶ 

Ngày 02 tháng 4 hàng năm được 
Liên Hiệp Quốc chọn là ngày ‘Thế 
giới nhận thức về tự kỷ’. 

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ước 
tính trên toàn thế giới, cứ 160 
người thì có 1 người tự kỷ. Tự kỷ 
là một rối loạn lan tỏa sự phát triển 
do bất thường của não bộ xuất hiện 
sớm trong những năm đầu đời. Trẻ 
bị tự kỷ có những biểu hiện kém 
tương tác xã hội, bất thường về 
ngôn ngữ, giao tiếp và hành vi. Do 
truyền thông chưa đến được với 
nhiều phụ huynh, các bậc cha mẹ 
chưa nhận thức rõ về các dấu hiệu 
báo động của tự kỷ, dẫn đến việc 
không phát hiện kịp thời để đưa trẻ 
đi thăm khám và lên kế hoạch can 
thiệp. 

Trên thực tế, có nhiều trường hợp 
trẻ bị tự kỷ nhưng phụ huynh 
không nhận biết và chỉ đưa trẻ đến 
phòng khám vì lý do ‘chậm nói’. 
Điều này khiến cho việc can thiệp 
cho trẻ bị chậm trễ và hiệu quả 
không cao. Nếu không được can 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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thiệp sớm đúng phương pháp, vấn 
đề tự kỷ có thể làm cho trẻ chịu 
những hệ quả rất nặng nề như 
không nói được, không giao tiếp 
được, không tự phục vụ bản thân 
được suốt cuộc đời. 

Cho đến nay, các nhà khoa học 
vẫn chưa đưa ra được những con 
số xác thực để kết luận về nguyên 
nhân nào đưa đến bệnh tự kỷ. Tuy 
nhiên tự kỷ được xem là một 
khuyết tật bẩm sinh. Tự kỷ không 
phải là hậu quả của việc cha mẹ 
thiếu chăm sóc trẻ hay do phản ứng 
phụ của Vắc xin như nhiều người 
vẫn nghĩ. 

Tự kỷ có thể di truyền. Một số 
nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ sinh đôi 
cùng trứng có tỷ lệ bị tự kỷ cao 
hơn hẳn (64%) do với trẻ sinh đôi 
khác trứng (9%). 

Trẻ tự kỷ thường có các dấu 
hiệu khác thường trong 3 lĩnh 
vực sau: 

Hạn chế trong tương tác với 
người khác trong nhiều bối cảnh: 
gọi tên ít quay lại; hạn chế tiếp xúc 
mắt với cha mẹ và người khác; 
không chia sẻ điều trẻ thích; không 
chia sẻ cảm xúc; không chơi 
chung; thiếu tương tác với mọi 
người; khó khăn trong việc chơi 
đòi hỏi trí tưởng tượng hoặc kết 
bạn… 

Giảm khả năng giao tiếp: chậm 
nói; không thể hiện ngôn ngữ cơ 
thể; hay nhại lời; phát âm thanh lạ 
vô nghĩa; không hiểu và không biết 
sử dụng cử chỉ, điệu bộ trong giao 
tiếp… 

Có các hành vi lặp đi lặp lại: 
thích tự xoay tròn; thích nhìn vật 
xoay tròn; thích sắp xếp đồ vật 
thành hàng thẳng; khó thích nghi 
với những thay đổi mới; lăng xăng 
tăng động… 

Khi cha mẹ thấy con em mình có 
những dấu hiệu trên, không nên tự 
ý kết luận mà cần nhanh chóng đưa 
trẻ đến khám tại các cơ sở y tế có 
chuyên khoa tâm lý. 

Vai trò của phụ huynh:  
Cha mẹ hoặc người chăm sóc là 

người ở bên trẻ nhiều nhất nên là 
những người phát hiện các bất 
thường nơi con em mình. Phụ 
huynh cũng là người tiếp xúc nhiều 
và quen thuộc với trẻ để có thể hỗ 
trợ dạy dỗ, can thiệp các hành vi 
cho trẻ mọi lúc mọi nơi.  

Ngay sau khi trẻ được khám và tư 
vấn hướng can thiệp, phụ huynh 
cần cộng tác với giáo viên chuyên 
biệt để hỗ trợ trẻ. Nhiều dữ liệu 
lâm sàng mới nhất ghi nhận thời 
gian vàng can thiệp cho trẻ tự kỷ là 
trước 3 tuổi. 

(bvndtp.org.vn) 
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PHÂN BIỆT SỐT XUẤT 
HUYẾT VÀ COVID-19 

Sốt xuất huyết và COVID-19 đều 
là các bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm gây dịch do virus. Hai bệnh 
tuy triệu chứng ban đầu giống 
nhau nhưng có những điểm đặc 
trưng riêng về yếu tố dịch tễ, 
đường lây truyền cũng như bệnh 
cảnh. 

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường - 
Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt 
đới, BV Bạch Mai, sốt xuất huyết 
và COVID-19 đều là các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch 
do virus gây ra với các biểu hiện 
ban đầu giống nhau, có thể gây 
nhầm lẫn như: biểu hiện sốt, đau 
đầu, đau mỏi người. Tuy nhiên, 
đây là hai bệnh có yếu tố dịch tễ và 
đường lây truyền cũng như bệnh 
cảnh hoàn toàn khác nhau. 

COVID-19 lây qua đường hô hấp 
do tiếp xúc giọt bắn, còn sốt xuất 
huyết lây qua đường máu do muỗi 
truyền. 

 Ngoài ra sốt xuất huyết điển hình 
có biểu hiện da xung huyết, mặt và 
củng mạc mắt đỏ, nặng hơn có 
xuất huyết hoặc dẫn đến sốc do 
máu bị cô đặc. 

Đối với bệnh nhân mắc COVID-
19 thì ngoài yếu tố dịch tễ có tiếp 
xúc với người mắc COVID-19 thì 

còn có biểu hiện viêm đường hô 
hấp như ho, khó thở, mất mùi vị,… 
nặng sẽ có biểu hiện viêm phổi và 
suy hô hấp. 

Đa số bệnh nhân sốt xuất huyết 
thường tự khỏi trong vòng 7 ngày, 
tuy nhiên khoảng 5% bệnh nhân sẽ 
có biểu hiện nặng như chảy máu 
hoặc thoát huyết tương gây sốc do 
giảm thể tích, nếu không phát hiện 
và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ 
gây tử vong. Đặc biệt trong bối 
cảnh dịch COVID-19 đang lan 
rộng thì các triệu chứng của sốt 
xuất huyết cần hết sức lưu ý vì có 
một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn 
với COVID-19 như: sốt, đau mỏi 
cơ. 

Do đó nhân viên y tế cần khai 
thác yếu tố dịch tễ rất cẩn thận và 
kỹ càng, đồng thời yêu cầu làm xét 
nghiệm khẳng định, tránh bỏ sót 
hoặc nhầm lẫn, gây ra các hậu quả 
đáng tiếc. 

Cách phòng bệnh sốt xuất 
huyết 

Để tích cực phòng bệnh cho bản 
thân, gia đình và mọi người xung 
quanh, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh 
mẽ người dân thực hiện các biện 
pháp phòng bệnh sau: 

- Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa 
nước để muỗi không vào đẻ trứng. 

- Hàng tuần thực hiện các biện 
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pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng 
cách thả cá vào dụng cụ chứa nước 
lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước 
vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ 
không chứa nước; thay nước bình 
hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu 
vào bát nước kê chân chạn. 

- Hàng tuần loại bỏ các vật liệu 
phế thải, các hốc nước tự nhiên 
không cho muỗi đẻ trứng như chai, 
lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, 
lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá... 

- Ngủ màn, mặc quần áo dài 
phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. 

- Tích cực phối hợp với ngành y 
tế trong các đợt phun hóa chất 
phòng, chống dịch. 

- Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế 
để được khám và tư vấn điều trị. 
Không tự ý điều trị tại nhà. 

(TTXVN) 
 
 
 

 
TIỀM NĂNG HOA XUẤT 
KHẨU VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN 
BIẾT ĐỂ TĂNG THỊ PHẦN  

Có độ bền cao và giá cả cạnh 
tranh hơn nhiều so với hoa Hà 
Lan, hoa của Việt Nam ngày càng 
được chuộng ở thị trường thế giới. 
Tuy nhiên, để gia tăng thị phần vẫn 
đang là bài toán dài hơi đối với 

các doanh nghiệp. 
Xuất khẩu tăng 27% 
Theo số liệu của Tổng cục Hải 

quan, năm 2021, xuất khẩu hoa của 
Việt Nam đạt 61,8 triệu USD, tăng 
27% so với 2020. Trong đó, hoa 
hồng có mức tăng trưởng mạnh 
nhất trên 100%. 

Tiếp đến là hoa ly, cúc, lan hồ 
điệp tăng trưởng 16% đến 52%. 
Hoa cúc, lan, hoa hồng có độ bền 
cao và giá cả cạnh tranh hơn nhiều 
so với hoa Hà Lan. Vì vậy, hoa của 
Việt Nam ngày càng được chuộng 
ở thị trường thế giới. Ngoài thị 
trường chính là Trung Quốc, Nhật 
Bản, Australia, Đài Loan, gần đây 
Singapore, Malaysia, Hồng Kồng 
cũng đẩy mạnh nhập hoa từ Việt 
Nam. 

Riêng đối với thị trường Nhật 
Bản, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ 
Công Thương) dẫn số liệu thống 
kê từ Cơ quan Hải quan Nhật Bản 
cho biết, Việt Nam là thị trường 
cung cấp mặt hàng hoa lớn thứ 6 
cho Nhật Bản trong tháng 01/2022, 
đạt 352,1 triệu Yên (tương đương 
2,8 triệu USD), tăng 19,3% so với 
tháng 01/2021. 

Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam 
chiếm 7,7% tổng trị giá nhập khẩu, 
tăng 0,2 điểm phần trăm so với 
tháng 01/2021. 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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Theo các chuyên gia trong ngành, 
tuy hoa cúc là quốc hoa của Nhật 
Bản nhưng điều kiện khí hậu và chi 
phí nhân công cao khiến việc trồng 
hoa cúc ở Nhật Bản không phát 
triển mạnh. 

Ngược lại, Việt Nam đang có 
những lợi thế rất đặc biệt cùng với 
lợi thế về khoảng cách đã giúp hoa 
cúc Việt Nam dễ dàng đến Nhật 
Bản hơn. 

Cách nào gia tăng thị phần? 
Cuộc sống phát triển, nhu cầu sử 

dụng hoa ngày càng tăng và dự 
tính quy mô thị trường thế giới mỗi 
năm có thể đạt 15 tỷ USD. Trong 
khi đó, Việt Nam mới chỉ xuất 
khẩu hoa được vài chục triệu 
USD/năm, như vậy tiềm năng và 
dư địa để khai thác thị trường xuất 
khẩu còn rất lớn. 

Tuy nhiên, việc gia tăng thị phần 
xuất khẩu đang phải đối diện với 
cả những khó khăn khách quan và 
chủ quan. Tại Việt Nam, mỗi năm 
sản xuất khoảng 1 tỷ cành hoa cúc 
nhưng 90% tiêu thụ nội địa. Để 
xuất khẩu được sang Nhật Bản, 
hoa Việt Nam cần vượt qua khoảng 
1.000 chỉ tiêu về chất lượng. 

Australia là một trong những thị 
trường truyền thống quan trọng đối 
với sản phẩm hoa xuất khẩu của 
Việt Nam suốt 23 năm qua. 

Sản lượng xuất khẩu mỗi năm đạt 
gần 30 triệu cành hoa/lá trang trí, 
mang lại doanh thu 5,2 triệu 
USD/năm. 

Một trong những điều kiện kiểm 
dịch thực vật của Australia là hoa 
trước khi nhập khẩu phải được xử 
lý triệt mầm bằng thuốc có hoạt 
chất glyphosate. 

Hoạt chất metsulfuron methyl 
được thay thế cho glyphosate để xử 
lý mầm hoa cúc cắt cành trước khi 
xuất khẩu sang Australia kể từ 
ngày 1/3/2022. 

Tuy nhiên, sau khi bắt đầu xuất 
khẩu trở lại hoa cúc cắt cành sang 
Australia, hai bên sẽ tiếp tục theo 
dõi an toàn và hiệu quả của 
mersulfuron methyl trên lô hàng 
thực tế xuất khẩu trong 6 tháng tiếp 
theo để đánh giá hiệu lực thực tế 
của hoạt chất này. 

Một vấn đề nữa được các chuyên 
gia nhắc đến đó là sản phẩm hoa 
xuất khẩu bắt buộc phải có bản 
quyền giống. 

Tuy nhiên, theo Hiệp hội hoa Đà 
Lạt, đây cũng là khó khăn lớn nhất 
của ngành hoa hiện nay. Giống hoa 
không có bản quyền hầu hết là 
giống cũ được nhân bản trái phép 
với chất lượng thấp. Việc lấy giống 
sao chép hoặc nhập tiểu ngạch để 
trồng hoa xuất khẩu nếu kéo dài sẽ 
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ảnh hưởng uy tín thương mại và 
sức cạnh tranh của hoa Việt Nam 
khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tại Nhật Bản, số lượng người 
dân đến từ các nước châu Á hiện 
đang sinh sống và làm việc lên tới 
10 triệu người, đồng thời số lượng 
người Việt Nam tăng rất nhanh 
trong những năm qua, ước tính gần 
500.000 người trong năm 2021. 

Do vậy, hàng rau quả nhập khẩu 
nói chung và mặt hàng hoa nói 
riêng từ Việt Nam ngày càng được 
biết đến rộng rãi, được cả người 
Nhật Bản, cộng đồng người Việt 
Nam và người dân các nước châu 
Á khác đón nhận và tiêu thụ tốt tại 
thị trường Nhật Bản. Đây là những 
tín hiệu tích cực cho thấy hàng rau 
quả nói chung và mặt hàng hoa của 
Việt Nam còn nhiều tiềm năng để 
tăng thị phần tại thị trường Nhật 
Bản trong thời gian tới. 

Tại cuộc họp lần thứ 3 Nhóm 
công tác về Thương mại thuộc 
khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Đối 
tác kinh tế Việt Nam – Australia 
diễn ra cuối tháng 9/2021, 
Australia và Việt Nam thống nhất 
tiếp tục thúc đẩy tiến trình mở cửa, 
tạo thuận lợi trong xuất khẩu cho 
các hàng hóa nông, thủy sản có thế 
mạnh của nhau như tôm tươi 
nguyên con, chanh leo, hoa tươi cắt 

cành của Việt Nam; quả đào và 
xuân đào của Australia. 

 Về phát triển thị trường, cùng 
với việc mở rộng các thị trường đã 
có ở châu Á để tận dụng ưu thế về 
khoảng cách địa lý, chi phí vận 
chuyển thấp, dễ bảo quản... Cục 
Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn) cho biết, 
trong thời gian tới sẽ hợp tác với 
các đối tác khác để thúc đẩy việc 
xuất khẩu hoa cắt cành và lá trang 
trí của Việt Nam sang các thị 
trường khác, góp phần phát triển 
bền vững ngành hoa của Việt Nam. 

Ngành hoa hiện mang tính thời 
trang rất cao, đòi hỏi người sản 
xuất phải cập nhật liên tục xu 
hướng và các giống hoa mới. Bên 
cạnh đó, yếu tố môi trường và sức 
khỏe con người ngày càng được đề 
cao nên hoa không chỉ đẹp, bắt mắt 
mà phải an toàn, sạch. 

Để có được vị thế riêng và dễ 
dàng trong xuất khẩu, các chuyên 
gia trong ngành cho rằng, bên cạnh 
việc đẩy mạnh xây dựng thương 
hiệu, Việt Nam cũng cần đẩy mạnh 
xã hội hóa, thu hút các doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 
công nghệ cao; trong đó có trồng 
hoa công nghệ cao cũng như 
nghiên cứu chọn tạo khâu giống. 

(tbtagi.angiang.gov.vn) 



Phổ Biến Kiến Thức số 268 - 04.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 26 
 

KHÔNG ĐÁNH ĐỔI MÔI 
TRƯỜNG ĐỂ LẤY TĂNG 
TRƯỞNG KINH TẾ 

Phát triển kinh tế phải hài hòa 
với thiên nhiên, không đánh đổi 
môi trường lấy tăng trưởng kinh 
tế; phát triển kinh tế tuần hoàn, 
kinh tế xanh, cac-bon thấp… 

 
Phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, 

cac-bon thấp. 

Với quan điểm trên, ngày 
13/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn 
Thành đã ký ban hành Quyết định 
số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến 
lược bảo vệ môi trường quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2050. 

Ngăn chặn suy thoái môi 
trường 

Mục tiêu tổng quát của Chiến 
lược nhằm ngăn chặn xu hướng gia 
tăng ô nhiễm, suy thoái môi 
trường; giải quyết các vấn đề môi 
trường cấp bách; từng bước cải 
thiện, phục hồi chất lượng môi 
trường; ngăn chặn sự suy giảm đa 
dạng sinh học; góp phần nâng cao 

năng lực chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu; bảo đảm an ninh 
môi trường, xây dựng và phát triển 
các mô hình kinh tế tuần hoàn, 
kinh tế xanh, cac-bon thấp, phấn 
đấu đạt được các mục tiêu phát 
triển bền vững 2030 của đất nước. 

Chiến lược đặt mục tiêu cụ thể là 
chủ động phòng ngừa, kiểm soát 
các tác động xấu gây ô nhiễm, suy 
thoái môi trường. 

Các vấn đề môi trường trọng 
điểm, cấp bách cơ bản được giải 
quyết, chất lượng môi trường từng 
bước được cải thiện, phục hồi; tăng 
cường bảo vệ các di sản thiên 
nhiên, phục hồi các hệ sinh thái; 
ngăn chặn xu hướng suy giảm đa 
dạng sinh học; góp phần nâng cao 
năng lực thích ứng với biến đổi khí 
hậu và đẩy mạnh giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính. 

Phát triển kinh tế theo hướng 
sinh thái, tuần hoàn, tăng trưởng 
xanh 

Để đạt được mục tiêu trên, Chiến 
lược đưa ra một số nhiệm vụ trọng 
tâm. Trong đó, Chiến lược thực 
hiện chủ động phòng ngừa, kiểm 
soát, ngăn chặn các tác động xấu 
lên môi trường, các sự cố môi 
trường như phát triển kinh tế theo 
hướng sinh thái, tuần hoàn, tăng 
trưởng xanh, thúc đẩy sản xuất và 
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tiêu dùng bền vững; thực hiện phân 
vùng môi trường, nâng cao hiệu 
quả đánh giá môi trường chiến 
lược, đánh giá tác động môi 
trường, quản lý dựa trên giấy phép 
môi trường; chủ động kiểm soát 
các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao; ngăn chặn các tác 
động xấu; chủ động phòng ngừa và 
ứng phó sự cố môi trường, kiểm 
soát các vấn đề môi trường xuyên 
biên giới. 

Đồng thời, Chiến lược tập trung 
giải quyết các vấn đề môi trường 
trọng điểm, cấp bách; khắc phục ô 
nhiễm, suy thoái môi trường; duy 
trì, cải thiện chất lượng và vệ sinh 
môi trường; bảo tồn thiên nhiên và 
đa dạng sinh học, thúc đẩy bảo vệ 
môi trường trong khai thác, sử 
dụng tài nguyên; chủ động bảo vệ 
môi trường để góp phần nâng cao 
năng lực thích ứng với biến đổi khí 
hậu và giảm phát thải khí nhà 
kính… 

(chinhphu.vn) 
 

 
 

TÔN VINH NGÀY VĂN HÓA 
CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 

Sau 14 năm thực hiện Quyết định 
số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về việc lấy ngày 19/4 

hằng năm là "Ngày Văn hóa các 
dân tộc Việt Nam", cộng đồng 54 
dân tộc Việt Nam có cơ hội giao 
lưu, trao đổi, giới thiệu bản sắc 
văn hóa của dân tộc mình nhiều 
hơn thông qua các chương trình 
sinh hoạt văn hóa tại Làng Văn 
hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 
và nhiều nơi khác. 

Quyền Trưởng ban Ban Quản lý 
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc 
Việt Nam - Trịnh Ngọc Chung cho 
biết, ngày 19/4 hằng năm đã trở 
thành một sự kiện thường niên 
được tổ chức tại Làng. Việc phối 
hợp triển khai các hoạt động cụ thể 
nhằm hưởng ứng "Ngày Văn hóa 
các dân tộc Việt Nam" đã góp phần 
tích cực trong giáo dục truyền 
thống yêu nước, lòng tự hào dân 
tộc, ý thức trách nhiệm trong việc 
giữ gìn và phát huy truyền thống 
văn hóa dân tộc; chăm lo đời sống 
vật chất và tinh thần, nâng cao 
trình độ dân trí, giữ gìn và phát 
huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ 
viết và truyền thống tốt đẹp của 
các dân tộc trên địa bàn. 

“Tuy nhiên, bên cạnh những kết 
quả đạt được còn một số khó khăn 
trong việc phát huy các giá trị văn 
hóa hiện nay. Sự quan tâm của 
người dân và các cấp chính quyền 
ở một số nơi còn chưa thường 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 



Phổ Biến Kiến Thức số 268 - 04.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 28 
 

xuyên, kinh phí dành cho công tác 
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 
cũng như đầu tư cơ sở vật chất 
phát triển các thiết chế văn hóa còn 
hạn chế… Do vậy, việc chú trọng 
bảo tồn và phát huy các giá trị văn 
hóa là trách nhiệm và nghĩa vụ của 
tất cả mọi người nhằm xây dựng 
quê hương, đất nước ngày càng 
giàu đẹp, văn minh, bảo đảm giữ 
gìn được truyền thống văn hóa tốt 
đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu 
những tinh hoa của văn hóa nhân 
loại trong thời kỳ hội nhập”, ông 
Chung thông tin. 

 
Đồng bào dân tộc Gia Rai vui hội trong 
“Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 

Trong thời gian tới, để giữ gìn và 
phát huy truyền thống văn hóa dân 
tộc, triển khai hiệu quả hơn nữa 
các hoạt động hưởng ứng "Ngày 
Văn hóa các dân tộc Việt Nam", 
theo ông Trịnh Ngọc Chung cần 
đẩy mạnh hơn các hoạt động tuyên 
truyền nhằm nâng cao nhận thức 
của cộng đồng trong việc giữ gìn 
bản sắc, phát huy giá trị truyền 

thống văn hóa dân tộc. Cùng với 
đó, Ban quản lý sẽ phối hợp với 
các ban, ngành tổ chức định kỳ, 
thường xuyên hơn việc phục dựng 
các lễ hội, những nét phong tục tập 
quán để duy trì và phát huy hiệu 
quả văn hóa truyền thống của các 
dân tộc. 

(Baodantoc.vn) 
 

TÔN VINH GIÁ TRỊ CỦA 
SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC 
TRONG ĐỜI SỐNG 

Chào mừng kỷ niệm Ngày sách 
và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), 
Ngày sách và bản quyền thế giới 
(23/4), chiều tối 21/4, tại Nhà 
Truyền thống cách mạng TP. Vũng 
Tàu (số 1 đường Bacu), UBND 
tỉnh tổ chức lễ khai mạc Ngày sách 
và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu năm 2022. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông 
Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong đời 
sống tinh thần, sách đóng vai trò 
rất quan trọng. Sách là nguồn tri 
thức vô hạn của nhân loại, mang 
đến cho người đọc những kiến 
thức, kinh nghiệm để làm giàu 
thêm vốn sống của bản thân, bổ ích 
cho quá trình học tập, nghiên cứu 
và công tác. 

Do vậy, “Ngày sách và Văn hóa 
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đọc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu năm 2022” là sự kiện văn hóa 
quan trọng với những người yêu 
sách và cộng đồng xã hội, góp 
phần xây dựng nền văn hóa Việt 
Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc. Đây là dịp để tôn vinh giá trị 
của sách, khẳng định vị trí, vai trò 
và tầm quan trọng của sách trong 
đời sống xã hội; tôn vinh người 
đọc và những người tham gia sưu 
tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát 
hành, lưu giữ sách; đồng thời, còn 
góp phần quan trọng trong việc 
nâng cao trách nhiệm của các cấp, 
các ngành.  

Trong khuôn khổ Ngày sách và 
Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu năm 2022 còn có khu 
vực triển lãm, hội chợ sách với hơn 
1.500 bản sách có nội dung phong 
phú, đa dạng ở nhiều lĩnh vực; các 
hoạt động văn nghệ kết hợp giao 
lưu với diễn giả về sách; hoạt động 
vui chơi, đố vui về sách có thưởng 
cho các em thiếu nhi. 

Ngày sách và Văn hóa đọc năm 
2022 tiếp tục diễn ra với các hoạt 
động: Giao lưu, giới thiệu sách văn 
học Việt Nam với độc giả trẻ; ký 
tặng sách cho bạn đọc; giao lưu 
theo chuyên đề Sách và văn hóa 
đọc trong chuyển đổi số… 

(baobariavungtau.com.vn) 

 
 
KHAI BÁO CƯ TRÚ TRỰC 
TUYẾN NHIỀU TIỆN LỢI 
CHO NGƯỜI DÂN 

Thông qua dịch vụ công trực 
tuyến, người dân chỉ cần có máy 
tính hoặc điện thoại kết nối 
internet là có thể khai báo thông 
tin cư trú, giúp tiết kiệm thời gian 
và chi phí đi lại. 

Người dân hài lòng 
Gia đình ông Quách Hùng Khánh 

Luynh (KP.1, phường Phước 
Nguyên, TP. Bà Rịa) có 8 phòng 
trọ. Theo quy định, cơ sở kinh 
doanh lưu trú phải đến công an 
phường, xã, thị trấn khai báo lưu 
trú khi có khách đến thuê phòng. 
Công việc này trước đây thực hiện 
hoàn toàn bằng thủ công, quản lý 
qua sổ sách nên rất bất tiện. Còn 
bây giờ, ông Luynh chỉ cần thực 
hiện một vài thao tác trên máy tính 
hoặc điện thoại có kết nối internet 
là hoàn thành việc khai báo. 

“Các chú cảnh sát khu vực xuống 
tận nơi tạo tài khoản và hướng dẫn 
cho tôi thực hiện việc khai báo lưu 
trú. Điều này giúp tôi đỡ mất thời 
gian, công sức rất nhiều", ông 
Luynh phấn khởi nói. 

Tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
lưu trú Công an phường Phú Mỹ, 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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TX. Phú Mỹ, chị Nguyễn Thị 
Hồng đang làm thủ tục thay đổi 
thông tin trong hộ khẩu gia đình. 
Cán bộ công an phường đã tận tình 
tuyên truyền, hướng dẫn về việc 
thu hồi sổ hộ khẩu giấy của chị 
theo Luật Cư trú năm 2020 (có 
hiệu lực ngày 1/7/2021). Thay vào 
đó, những điều chỉnh, cập nhập 
thông tin các thành viên trong gia 
đình chị sẽ được thực hiện trên hệ 
thống dữ liệu về cư trú. Khi giao 
dịch dân sự, chị không cần mang 
nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần cầm 
theo CCCD gắn chíp. 

“Tôi thấy hiện nay quản lý thông 
tin người dân thông qua điện tử rất 
là thuận lợi. Chúng tôi mỗi lần đi 
làm thủ tục không còn phải mang 
lỉnh kỉnh nhiều loại giấy tờ như 
trước”, chị Hồng bày tỏ. 

Bước đột phá cải cách hành 
chính 

Theo Thiếu úy Nguyễn Minh 
Trung, Cảnh sát khu vực, Công an 
phường Phước Nguyên, khi Luật 
Cư trú năm 2020 được áp dụng, 
lực lượng cảnh sát khu vực đã 
xuống tận các cơ sở kinh doanh 
lưu trú để tuyên truyền, hướng dẫn 
mọi người vào dịch vụ công trực 
tuyến để khai báo thông tin lưu trú 
qua mạng. 

Còn Trung tá Đặng Văn An, 

Trưởng Công an phường Phú Mỹ 
cho biết, theo Luật Cư trú năm 
2020, công tác quản lý cư trú đã 
phân cấp về công an các phường, 
xã. Để tạo thuận lợi cho người dân, 
công an phường đã sắp xếp 2 cán 
bộ làm công tác quản lý cư trú. Đối 
với công dân ở xa, không có điều 
kiện về địa phương để chỉnh sửa 
giấy tờ, đăng ký tạm trú hoặc khai 
báo tạm vắng… thì có thể dễ dàng 
khai thông tin qua dịch vụ công 
trực tuyến. 

“Ứng dụng dịch vụ công trực 
tuyến là bước đột phá trong công 
tác cải cách thủ tục hành chính. 
Điều này không chỉ giảm công sức 
đi lại, các loại giấy tờ cho công dân 
mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho 
cán bộ công an trong quá trình, tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính. Đồng thời, thuận tiện trong 
quá trình theo dõi, quản lý, chấn 
chỉnh việc tiếp nhận giải quyết thủ 
tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ 
công an các xã, phường, thị trấn 
theo đúng quy định”, Trung tá  
Đặng Văn An nói. 

Thượng tá Đặng Trung Hiếu, Phó 
Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý 
hành chính về Trật tự xã hội-Công 
an tỉnh cho hay, công dân tham gia 
dịch vụ công trực tuyến có thể thực 
hiện các thủ tục đăng ký thường 
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trú, khai báo lưu trú, tạm vắng, tạm 
trú và xác nhận thông tin cư trú, 
cấp mới, cấp lại CCCD cũng như 
xác nhận số CMND, CCCD ở mọi 
nơi, mọi lúc với điều kiện là có 
máy tính hoặc điện thoại có kết nối 
internet. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
CÁCH GỘP NHIỀU SLIDE 
THÀNH MỘT TRONG 
GOOGLE SLIDES  

Bước 1: 
Tại giao diện trong Google Slides 

bạn mở slide thuyết trình gốc. Sau 
đó tại giao diện slide thuyết trình 
này, người dùng nhấn vào Tệp > 
Nhập trang trình bày. 

 Bước 2: 
Lúc này hiển thị giao diện với 

các slide thuyết trình hiện có trên 
Google Slides. Chúng ta nhập từ 
khóa slide muốn dùng để tìm 
nhanh hơn. 

Bạn có thể nhấn vào biểu tượng 
chế độ xem danh sách để đổi sang 
kiểu xem danh sách để dễ nhìn tên 
slide thuyết trình. 

 Bước 3: 
Nhấn vào slide trình chiếu muốn 

sử dụng rồi Chọn bên dưới. 
Lúc này người dùng sẽ được 

chuyển sang giao diện hiển thị tất 
cả các trang trình chiếu trong slide 

này. Nếu muốn chọn toàn bộ trang 
thuyết trình này thì nhấn Tất cả, bỏ 
chọn thì nhấn Không. 

Bước 4: 
Nếu muốn chọn trang trình chiếu 

cụ thể thì chỉ cần click chọn vào 
trang trình chiếu đó. Bên dưới tùy 
chọn Giữ giao diện ban đầu sẽ giữ 
nguyên theme cũng như các định 
dạng hiện có của trang trình chiếu. 

Nếu bỏ tùy chọn này thì những 
trang trình chiếu chèn vào slide 
thuyết trình sẽ được áp dụng theme 
mới. Khi đã chọn xong thì nhấn 
Nhập trang trình bày bên dưới. 

Bước 5: 
Kết quả bạn sẽ nhìn thấy các 

trang thuyết trình được chèn vào 
sau của slide hiện tại. Bạn có thể di 
chuyển trang thuyết trình để thay 
đổi vị trí tới vị trí mà bạn muốn 
trong slide thuyết trình, bằng cách 
nhấn và giữ trang thuyết trình rồi 
di chuyển. 

 (quantrimang.com) 
 
 
 
 

 
BIẾN LỤC BÌNH, MÂY, TRE 
THÀNH ĐỒ THỦ CÔNG MỸ 
NGHỆ 

Các sản phẩm thủ công được tạo 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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ra từ cây lục bình, mây, tre, nhựa 
giả mây của cơ sở sản xuất do một 
nông dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
làm chủ đã vươn khắp thị trường 
thế giới, mang ngoại tệ về cho đất 
nước. 

Vượt khó, vượt khổ làm giàu 
Theo ông Đạt, danh hiệu "Nông 

dân Việt Nam xuất sắc năm 2021" 
là thành quả của hàng chục năm 
ông cùng các thành viên Công ty 
Hiệp Hòa đã vượt khó, vượt khổ, 
vươn lên làm giàu cho gia đình. 
Danh hiệu này còn là sự ghi nhận 
những nỗ lực, đóng góp của ông 
đối với sự phát triển kinh tế của đất 
nước, giải quyết việc làm cho 
người lao động, phát triển nghề thủ 
công mỹ nghệ của địa phương nói 
riêng và Việt Nam nói chung, đưa 
sản phẩm đến với thị trường quốc 
tế, được bạn hàng ưa chuộng, tin 
dùng. 

Ông Đạt cho biết vào năm 2002, 
khi các sản phẩm từ lục bình, mây, 
tre vẫn chưa được nhiều người tiêu 
dùng quan tâm, cơ sở gia công đan 
lục bình của ông tại tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu chỉ là nhỏ lẻ, vài nhân 
công; thị trường tiêu thụ cũng hẹp. 
Xác định mục tiêu phải đưa sản 
phẩm của mình vươn xa ra các thị 
trường khó tính như châu Âu, ông 
đã thành lập Công ty Hiệp Hòa vào 

năm 2006, bắt đầu nhận những đơn 
hàng lớn để xuất đi nước ngoài. 

"Để làm quen với thị trường mới, 
thời gian đầu, công ty chịu nhiều 
áp lực và khó khăn. Đây là thị 
trường "khó tính", yêu cầu sản 
phẩm đạt chất lượng cao hơn, kéo 
theo chi phí làm ra sản phẩm cũng 
nâng lên và thời gian đào tạo đội 
ngũ công nhân có tay nghề đạt 
chuẩn cũng dài hơn" - ông Đạt nhớ 
lại. 

Dù vậy, bằng sự cần mẫn của 
một nông dân, cộng với đầu óc biết 
tính toán của một thương gia, ông 
Đạt từng bước khẳng định được 
thương hiệu bằng những sản phẩm 
chất lượng do công ty mình làm ra, 
tạo uy tín trên thị trường nước 
ngoài. "Mọi thứ đều phải làm quen 
từ đầu. Những đơn hàng xuất đi 
luôn nhận được phản hồi tốt nên 
chúng tôi có nguồn vốn tái đầu tư, 
cứ góp và xây rồi mở rộng. Công 
ty được như hôm nay là cả một 
quãng đường gian truân" - ông Đạt 
bày tỏ. 

Qua gần 20 năm hoạt động, nỗ 
lực tìm kiếm khách hàng và phát 
triển thị trường, đến nay, Công ty 
Hiệp Hòa đã mở rộng quy mô. 
Công ty đã đầu tư hơn 30 tỉ đồng 
xây dựng nhà xưởng, kho chứa, 
mua sắm trang thiết bị, máy móc, 
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đáp ứng việc sản xuất hàng xuất 
khẩu sang các thị trường Nhật Bản, 
Đức, Anh, Trung Đông… 

Đến nay, Công ty Hiệp Hòa đã 
xuất khẩu mỗi năm từ 90.000 - 
110.000 sản phẩm với hàng ngàn 
mẫu mã như: ghế, túi, rổ, giỏ, ngăn 
đựng đồ dùng hay các sản phẩm 
trang trí nhà cửa. Ở mỗi thị trường 
khác nhau, công ty lại sản xuất các 
sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng 
thị hiếu cũng như thói quen, cách 
thức sử dụng của người tiêu dùng 
nơi đó nhưng vẫn bảo đảm yếu tố 
thẩm mỹ và tính thân thiện với môi 
trường. 

"Do làm từ lục bình, tre, mây, 
không sử dụng hóa chất, không 
gây ô nhiễm môi trường nên sản 
phẩm của công ty được người tiêu 
dùng nước ngoài ưa chuộng. 
Chúng tôi cũng cố gắng tạo nên 
các sản phẩm độc đáo, lạ mắt, thu 
hút và bảo đảm chất lượng để đứng 
được lâu dài tại những thị trường 
khó tính" - ông Đạt tự tin. 

(nld.com.vn) 
 

CHẾ TẠO MÁY TÁCH SỢI 
CHUỐI  

Nhóm sinh viên Đại học Cửu 
Long chế tạo máy tách sợi cây 
chuối năng suất khoảng 3 kg sợi 
mỗi giờ, giá thành 17 triệu đồng, 

giúp nông dân tăng thu nhập. 
Sau mỗi vụ thu hoạch, phần thân 

chuối chủ yếu được nông dân làm 
thức ăn cho vật nuôi. Những gia 
đình có diện tích trồng lớn thì chặt 
bỏ, thải ra môi trường. Nhóm tác 
giả Trần Văn Huynh và Trần Quốc 
Bảo, sinh viên năm cuối khoa kỹ 
thuật công nghệ, Đại học Cửu 
Long tìm cách chế tạo máy tách sợi 
từ cây chuối với mong muốn giúp 
nông dân có thêm thu nhập. 

"Sợi trong thân chuối là một vật 
liệu dùng để làm các sản phẩm 
phục vụ du lịch, làm đồ lưu niệm... 
giá thành xấp xỉ 100.000 đồng mỗi 
kg. Vậy tại sao mình không biến 
những thân chuối thành sợi để tăng 
thu nhập cho nông dân", Trần Văn 
Huynh, chia sẻ về lý do chế tạo 
máy. 

 
Sản phẩm máy tách sợi từ thân chuối 

Bắt đầu nghiên cứu từ tháng 
4/2021, sau hơn 2 tháng nhóm 
hoàn thiện phần thiết kế, nguyên lý 
hoạt động để chế tạo sản phẩm. 
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Máy có kích thước rộng 0,5 m, dài 
0,6 m, cao 1,2 m, nặng 82 kg, gồm 
6 bộ phận chính: động cơ điện 2.2 
kW, bộ truyền đai, bộ phận tách 
sợi, trục chính, miệng cấp liệu và 
thùng chứa bã. 

Khi hoạt động, động cơ điện giúp 
quay hệ thống 20 lưỡi dao ở bộ 
phận tách sợi. Người dùng đưa một 
nửa bẹ chuối sau khi loại bỏ cạnh 
nhỏ vào miệng cấp liệu. Ở đây các 
lưỡi dao sẽ va đập vào bẹ, phá vỡ 
liên kết giữa bã chuối và sợi. Bã 
chuối được tách khỏi sợi và rơi 
xuống thùng chứa. Người dùng có 
thể kéo sợi chuối theo hướng 
ngược lại. Một nửa còn lại của bẹ 
chuối được cho vào máy và tiếp 
tục quy trình tách sợi. 

Sau quá trình thử nghiệm, nhóm 
đánh giá máy có công suất trung 
bình 3 kg sợi chuối cho một giờ 
làm việc. Với 40 kg bẹ chuối cho 
ra khoảng 5 kg sợi tươi, sau đó 
phơi khô còn khoảng 2kg. Theo 
nhóm, giống chuối xiêm cho ra số 
lượng, chất lượng sợi cao hơn các 
loại chuối còn lại. Thử nghiệm cho 
thấy, cây chuối xiêm trưởng thành 
cao 2,5-3 m có thể cho ra khoảng 
300 g sợi. Các loại chuối khác như 
chuối cau, chuối lùn... cho sản 
lượng thấp hơn, khoảng 50 g mỗi 
cây. 

Chiếc máy của nhóm hiện loại bỏ 
80-90% bã chuối để tách thành sợi. 
Nhóm đang nghiên cứu cải tiến hệ 
thống dao để máy có khả năng loại 
bỏ bã cao hơn, vừa làm sạch vừa 
không làm đứt sợi trong quá trình 
tách, giúp tăng giá trị của sản 
phẩm. "Một số máy trên thị trường 
hiện nay sau khi tách sợi phải 
thông qua máy làm sạch để cho ra 
chất lượng sợi tốt hơn. Tuy nhiên, 
máy của nhóm không cần phải qua 
công đoạn này", Huynh chia sẻ về 
ý tưởng cải tiến và cho biết sẽ tự 
động hóa thêm các khâu để đạt 
năng suất sợi cao hơn. 

Hiện, sợi chuối được các doanh 
nghiệp thu mua để tạo hình các sản 
phẩm như giỏ đựng, rèm cửa, thảm 
trải mặt bàn, các vật dụng lưu 
niệm… 

(vnexpress.net) 
 
 

 
Hỏi: Việt Nam đã coi COVID-19 

là bệnh lưu hành chưa? 
Trả lời: Tại họp báo Chính phủ 

thường kỳ tháng 4.2022 diễn ra 
chiều ngày 29/4, Thứ trưởng Bộ Y 
tế - Đỗ Xuân Tuyên đã trả lời báo 
chí liên quan tới công tác phòng, 
chống dịch COVID-19. 

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, 

HỎI – ĐÁP  
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hiện nay chưa nước nào trên thế 
giới coi COVID-19 là bệnh lưu 
hành. Tuy nhiên có một số quốc 
gia nới lỏng các biện pháp phòng 
dịch như không bắt buộc cách ly 
F1, không bắt buộc đeo khẩu trang 
như ở Anh, Đan Mạch...  

Một số quốc gia dần coi COVID-
19 là bệnh lưu hành như Thái Lan, 
Úc, Tây Ban Nha... Việc này căn 
cứ vào chỉ số tử vong thấp, tỉ lệ 
bệnh nặng nhập viện thấp. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) thì thế 
giới đang trong giai đoạn đại dịch, 
vẫn có thể xuất hiện biến chủng 
mới. 

Theo đó, Thứ trưởng Tuyên cho 
hay, Việt Nam đang ở giữa giai 
đoạn coi COVID-19 là đại dịch và 
bệnh lưu hành. Bộ Y tế đang xây 
dựng biện pháp ứng phó phù hợp 
như điều chỉnh giữa các ca bệnh, 
hướng dẫn cách ly F1, tạm dừng 
không khai báo y tế tại cửa khẩu... 

"Như vậy, dù là dịch đã được 
kiểm soát tốt. Trong bối cảnh Việt 
Nam có độ bao phủ vaccine rất lớn 
nhưng độ mở rất lớn, nên người 
dân không nên chủ quan chống 
dịch" - ông Tuyên nói. 

Tại cuộc họp báo, ông Tuyên 
cũng cho biết Việt Nam đang tăng 
độ phủ vaccine và đẩy nhanh tiến 

độ tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 
đến 11 tuổi. Tính đến ngày 28/4, số 
liều vaccine phòng COVID-19 đã 
tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi trong cả 
nước là gần 1,2 triệu liều (mũi 1). 

“Hiện nay chúng ta đã mở cửa 
hoàn toàn, công nhân trở lại sản 
xuất, trẻ em đã được đến trường, 
các chuyến bay thương mại quốc tế 
và hoạt động du lịch đều đã trở lại 
bình thường. Tuy nhiên, Bộ Y tế 
khuyến cáo người dân không chủ 
quan lơ là, cần thường xuyên đeo 
khẩu trang và sát khuẩn tay,” ông 
Tuyên cho biết. 

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị 
các cơ quan báo chí tích cực tuyên 
truyền để người dân hưởng ứng 
chủ trương tiêm vaccine cho trẻ từ 
5 đến 11 tuổi. Có như vậy thì 
ngành y tế mới có thể đẩy nhanh 
tiến độ tiêm và độ phủ vaccine để 
công tác chống dịch đạt hiệu quả 
cao nhất. 

(chinhphu.vn) 
 
Mẹo vặt: Trồng hạt bơ, thanh 

long làm cây cảnh trang trí bàn làm 
việc 

Cây cảnh để bàn làm việc là loại 
cây nhỏ nhắn xinh xắn, được trồng 
cũng như gieo hạt rất tỉ mỉ. Bạn có 
thể tự trồng cho mình một chậu 
nhỏ để trang trí bàn làm việc cực 
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đẹp, độc lạ của riêng mình. 
Hạt Bơ 
Lấy 3-4 chiếc tăm xiên xung 

quanh hạt để treo chúng lên trong 
một cốc nước. Nước chỉ cần ngập 
khoảng 3cm hạt bơ, đặt ở nơi ấm 
áp tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt 
trời từ 2-6 tuần cho đến khi thấy 
mọc rễ. 

Khi trồng cây con, hãy chắc chắn 
rằng hạt giống được tiếp xúc một 
nửa với không khí. 

Trồng bơ trong khoảng thời gian 
từ tháng 3 đến tháng 6. Bơ phát 
triển tốt nhất trong điều kiện có độ 
ẩm vừa phải và cần được tưới 2-3 
lần mỗi tuần. 

Nhãn 
Hạt lấy về xử lý cần được xử lý 

để gieo ngay, để lâu sẽ mất sức nảy 
mầm. Để sau 2 tuần tỷ lệ nảy mầm 
chỉ còn 5%. Nhiệt độ thích hợp cho 
hạt nảy mầm là 25 độ C, nhiệt độ 
cao hơn 30 độ C sức nảy mầm kém 
và cao hơn nữa (>33 độ C) hạt sẽ 
mất sức nảy mầm. 

Ngâm hạt trong nửa ngày, vớt ra 
cạo núm ngâm vào nước vôi trong 
sau 2 – 3 giờ rồi ủ vào cát ẩm 3 – 4 
ngày, hạt nhú mầm bằng hạt đậu 
tương thì đem gieo. 

Đặt hạt nằm ngang, tránh phơi 
mầm lên trên hoặc xuống dưới. Độ 
sâu lấp hạt khoảng 2 – 3cm. 

Thường xuyên tưới nước đủ ấm, 
bảo đảm độ ẩm đất 70 – 80%, độ 
ẩm bão hòa. 

Hạt cây thanh long 
Hạt cây thanh long có lẽ không ai 

là không biết hạt này. Cây thanh 
long cảnh trang trí trong nhà hiện 
rất phổ biến trong dân văn phòng. 
Chúng ta nên chuẩn bị một trái 
thanh long,  một chậu đất phù sa 
nhiều chất dinh dưỡng, một nắm 
sỏi trắng, một túi vải, một màng 
bọc thực phẩm, một cái khuôn hình 
trái tim, một chiếc ly. 

Cách trồng: Đầu tiên dằm thanh 
long cho nát và miết vào tay lấy 
hạt. Sau đấy  cho hạt thanh long đã 
tách được vào trong túi vải, dùng 
tay bóp nhẹ để chắt hết nước dư ra 
ngoài và lót một lớp sỏi xuống đáy 
ly và rải một lớp đất mùn lên. 

Kế đến, tưới ẩm mặt đất. Tiếp 
cho khuôn hình trái tim vào giữa 
ly, xung quanh rải sỏi và chính 
giữa dùng để rắc hạt thanh long. 
Sau đó, dùng màng thực phẩm để 
bọc ly lại. Sau cùng đặt ly ở nơi 
tràn ngập ánh sáng. 

Sau 1 tuần, thanh long nhú mầm 
là đến lúc bạn có thể tháo màng 
bọc thực phẩm ra. Qua đây chúng 
ta đã có một chậu thanh long để 
bàn đẹp và sống lâu rồi. 

 (giaoducthoidai.vn) 


