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NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 
(28/6) NĂM 2022: “GIA ĐÌNH 
BÌNH AN - XÃ HỘI HẠNH 
PHÚC” 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
vừa công bố Quyết định số 
865/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ 
chức các hoạt động nhân Ngày Gia 
đình Việt Nam (28/6). 

Mục đích của kế hoạch nhằm 
nâng cao nhận thức của các ngành, 
các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai 
trò của công tác gia đình đối với sự 
nghiệp phát triển đất nước; đồng 
thời, thúc đẩy sự quan tâm của 
cộng đồng xã hội, nòng cốt là xây 
dựng văn hóa gia đình hướng tới 
xây dựng gia đình no ấm, bình 
đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.Tôn 
vinh những giá trị nhân văn sâu sắc 
của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh 
tuyên tuyền, vận động các tầng lớp 
nhân dân thực hiện tốt nếp sống 
văn minh, văn hóa ứng xử trong 
gia đình, cộng đồng và xã hội; kế 
thừa, vun đắp truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc Việt Nam, gia đình 
Việt Nam. 

Theo đó, UBND tỉnh BR-VT đã 
ban hành Kế hoạch số 88/KH-
UBND nhân kỷ niệm Ngày Gia 
đình Việt Nam (28/6) và Tháng 

hành động quốc gia phòng, chống 
bạo lực gia đình (từ 1/6 đến ngày 
30/6) với chủ đề “Gia đình bình an 
- xã hội hạnh phúc”. 

Dự kiến chương trình ngày hội 
Gia đình tỉnh BR-VT lần thứ XI 
năm 2022 được tổ chức từ ngày 
10-11/6/2022 tại Trung tâm VH-
NTtỉnh.Chương trình sẽ có sự tham 
gia của 24 gia đình văn hóa đến từ 
các huyện, thị xã, thành phố. Các 
gia đình cùng trải qua các phần thi 
văn nghệ, thể thao và ẩm thực. 
Tiếp đó, từ 22 đến 24/6, tỉnh BR-
VT sẽ tham gia Ngày hội Gia đình 
các tỉnh miền Đông Nam bộ lần 
thứ XI năm 2022 được tổ chức tại 
tỉnh Bình Phước. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu 
các sở, ban, ngành, đơn vị, địa 
phương tăng cường công tác tuyên 
truyền bằng nhiều hình thức nhằm 
tôn vinh những giá trị tốt đẹp của 
gia đình nhân dịp kỷ niệm Ngày 
Gia đình Việt Nam và đẩy mạnh 
công tác phòng, chống bạo lực gia 
đình trong tháng 6 - Tháng hành 
động quốc gia về phòng, chống 
bạo lực gia đình năm 2022 trên địa 
bàn tỉnh. 

(TH) 
 
THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 
2022: TẬP TRUNG VÀO 10 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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NỘI DUNG THIẾT THỰC, Ý 
NGHĨA CHĂM LO, BẢO VỆ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG  

Với chủ đề “Công nhân Việt 
Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách 
nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng 
Công nhân năm 2022 được diễn ra 
từ ngày 01/5 đến hết ngày 
31/5/2022 tập trung vào 10 nội 
dung thiết thực, ý nghĩa nhằm 
chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp 
pháp, chính đáng của người lao 
động. Theo đó, các cấp Công đoàn 
cần tập trung: 

 
Người lao động may mắn nhận giải nhất 

trong chương trình bốc thăm trúng 
thưởng tại Lễ phát động Tháng Công 

nhân năm 2021 

 1. Tuyên truyền đến CĐCS, 
CNVCLĐ nâng cao nhận thức về 
mục đích, ý nghĩa, các hoạt động 
Tháng Công nhân; truyền thống vẻ 
vang của giai cấp công nhân Việt 
Nam; tinh thần bất diệt của Ngày 
Quốc tế Lao động 1/5; Kế hoạch số 
82-KH/TU ngày 29/9/2021 của 
Tỉnh ủy BR-VT về triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW 

ngày 12/6/2021 c
về “Đổi mới tổ chức v
của Công đoàn Vi
tình hình mới”; Kế hoạch h
động số 222/KH
22/10/2021 của Li
động tỉnh về “thực
Đại hội Đại biểu to
XIII của Đảng v
02-NQ/TW ngày 12/6/2021 c
Chính trị về “Đổi mới tổ chức v
hoạt động của Công đo
Nam trong tình hình m
số 32-CT/TU, ngày 10/02/2022 
của Tỉnh ủy BR
đại hội công đoàn các c
hội XIII Công đo
nhiệm kỳ 2023-2028; ti
tập và làm theo tư tư
phong cách Hồ Chí Minh; tuy
truyền Đại hội Công đo
tiến tới Đại hội VII Công đo
BR-VT nhiệm kỳ 
truyền về công tác ph
dịch COVID-19; 

2. Tổ chức các hoạt động thăm 
hỏi, tặng quà, trao “Mái 
đoàn”, trao “Túi an sinh Công 
đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn c
khó khăn, bị tai nạn lao động, bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID
19; 

3. Triển khai các hoạt động kết 
nối, giới thiệu, tạo c

ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị 
ề “Đổi mới tổ chức và hoạt động 

àn Việt Nam trong 
ới”; Kế hoạch hành 

ộng số 222/KH-LĐLĐ ngày 
ủa Liên đoàn Lao 

ộng tỉnh về “thực hiện Nghị quyết 
ại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

ủa Đảng và Nghị quyết số 
NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ 

ị về “Đổi mới tổ chức và 
ạt động của Công đoàn Việt 

Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị 
CT/TU, ngày 10/02/2022 

ủa Tỉnh ủy BR-VT về lãnh đạo 
àn các cấp và Đại 

ội XIII Công đoàn Việt Nam 
2028; tiếp tục học 

à làm theo tư tưởng, đạo đức, 
ồ Chí Minh; tuyên 

ền Đại hội Công đoàn các cấp 
ến tới Đại hội VII Công đoàn tỉnh 

ệm kỳ 2023-2028 tuyên 
ền về công tác phòng chống 

 
ổ chức các hoạt động thăm 

à, trao “Mái ấm Công 
đoàn”, trao “Túi an sinh Công 
đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh 

ị tai nạn lao động, bị 
ởng bởi dịch bệnh COVID-

ển khai các hoạt động kết 
ối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, 
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học nghề, đảm bảo việc làm bền 
vững và thu nhập cho CNVCLĐ. 

4. Tiến hành thương lượng, đối 
thoại với người sử dụng lao động 
về việc làm, lương, thưởng, phúc 
lợi, điều kiện làm việc của người 
lao động. 

5. Đề xuất, phối hợp tổ chức các 
hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, 
các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật… cho CNVCLĐ. 

6.Tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật, hoạt động văn nghệ, thể thao 
cho CNVCLĐ tại cơ sở phù hợp, 
đảm bảo công tác phòng chống 
dịch COVID-19. 

7.Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối 
thoại giữa chính quyền, doanh 
nghiệp với cán bộ công đoàn và 
CNVCLĐ; hoạt động “Cảm ơn 
người lao động”; diễn đàn “Công 
nhân vì doanh nghiệp – doanh 
nghiệp vì công nhân”. 

8. Tôn vinh, biểu dương công 
nhân tiêu biểu trong các phong trào 
thi đua, nhất là trong phong trào thi 
đua “Công nhân, viên chức, lao 
động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, 
quyết tâm chiến thắng đại dịch 
COVID-19”. Tiếp tục đẩy mạnh 
các phong trào thi đua, đặc biệt là 
phong trào “Lao động giỏi – Lao 
động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực 
vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 

chiến thắng đại dịch COVID – 19”; 
phát huy vai trò tiên phong, trách 
nhiệm của công nhân đối với 
doanh nghiệp và tỉnh nhà. 

9. Tập trung tuyên truyền, vận 
động phát triển đoàn viên, thành 
lập công đoàn cơ sở; rà soát, kiện 
toàn, củng cố các công đoàn cơ sở 
hoạt động kém chất lượng. 

10. Triển khai các hoạt động 
Tháng Công nhân năm 2022 gắn 
với hoạt động Tháng hành động về 
an toàn, vệ sinh lao động; chào 
mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao 
động 1/5, Ngày sinh Chủ tịch Hồ 
Chí Minh (19/5); đảm bảo “thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
có hiệu quả dịch COVID – 19”. 

Các cấp Công đoàn tổ chức các 
hoạt động Tháng Công nhân gắn 
với Tháng hành động về An toàn, 
vệ sinh lao động năm 2022 và kỷ 
niệm 136 ngày Quốc tế Lao động 
1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt 
động chào mừng Đại hội Công 
đoàn các cấp tiến tới Đại hội VII 
Công đoàn tỉnh BR-VT nhiệm kỳ 
2023-2028; chủ động phối hợp với 
người sử dụng lao động, huy động 
các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo 
tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần 
cho CNVCLĐ; tùy tình hình thực 
tế tại đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 
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các hoạt động, thu hút đông đảo 
CNVCLĐ, đảm bảo công tác 
phòng chống dịch bệnh COVID-
19.  

(baria-vungtau.dcs.vn) 
 

PHẤN ĐẤU ĐẾN NĂM 2050, 
VIỆT NAM TRỞ THÀNH 
NƯỚC CÓ NỀN NÔNG 
NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ 
GIỚI 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành 
vừa ký Quyết định số 150/QĐ-TTg 
phê duyệt Chiến lược phát triển 
nông nghiệp và nông thôn bền 
vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. 

Theo đó đến năm 2050, Việt 
Nam trở thành một trong những 
nước có nền nông nghiệp hàng đầu 
thế giới với ngành công nghiệp chế 
biến nông sản hiện đại, hiệu quả, 
thân thiện với môi trường. Nông 
thôn không còn hộ nghèo và trở 
thành “nơi đáng sống”, văn minh, 
xanh, sạch, đẹp. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 
tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm 
thủy sản đạt bình quân từ 2,5 - 
3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao 
động nông lâm thủy sản đạt bình 
quân từ 5,5 - 6%/năm; mở rộng và 
phát triển thị trường, nhất là thị 
trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá 

trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 
bình quân từ 5 - 6%/năm. 

Nâng cao thu nhập người dân, 
giảm nghèo bền vững. Thu nhập 
của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 - 
3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ 
nghèo đa chiều ở nông thôn giảm 
bình quân 1 - 1,5%/năm. 

Tỷ trọng lao động nông nghiệp 
trong tổng lao động xã hội giảm 
xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động 
nông nghiệp được đào tạo đạt trên 
70%. 

Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, trong đó 
50% số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao; phát triển nền nông 
nghiệp xanh, thân thiện với môi 
trường, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, giảm ô nhiễm môi trường 
nông thôn, phấn đấu giảm phát thải 
khí nhà kính 10% so với năm 
2020. 

Chiến lược đặt ra định hướng, 
nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực sản 
xuất. Cụ thể, đối với trồng trọt: Đổi 
mới cơ cấu cây trồng và thực hiện 
chế độ quản lý mục đích sử dụng 
đất nông nghiệp một cách linh hoạt 
hơn nhằm phát huy lợi thế là ngành 
sản xuất chiến lược đảm bảo nhu 
cầu trong nước và phục vụ xuất 
khẩu. Ưu tiên phát triển các cây 
trồng có lợi thế so sánh và nhu cầu 
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lớn (cây công nghiệp, cây ăn quả 
nhiệt đới, lúa gạo chất lượng 
cao...). Có bước đi phù hợp để thúc 
đẩy phát triển các cây trồng mới có 
triển vọng như cây dược liệu, cây 
cảnh, nấm ăn... Đối với sản xuất 
lúa gạo:Tiếp tục phát huy lợi thế 
ngành lúa gạo Việt Nam nhưng với 
những đổi mới về tư duy, chính 
sách quản lý, sử dụng đất trồng lúa 
và sản xuất lúa gạo - từ tập trung 
phát triển về sản lượng sang coi 
trọng chất lượng, vừa đảm bảo an 
ninh lương thực quốc gia trong mọi 
tình huống, vừa khai thác, sử dụng 
tài nguyên đất, nước một cách hiệu 
quả cao nhất. 

Đối với chăn nuôi: Đảm bảo các 
nhu cầu thiết yếu về thực phẩm cho 
thị trường trong nước; phát triển 
các ngành hàng có tiềm năng và thị 
trường như thịt gia cầm, trứng, 
sữa; duy trì chăn nuôi lợn và gia 
súc lớn. Phát triển chăn nuôi gia 
súc, gia cầm, vật nuôi bản địa, đặc 
sản có giá trị cao, đảm bảo an toàn 
thực phẩm, bền vững môi trường, 
an toàn sinh học, và dịch bệnh. 
Phát triển chăn nuôi công nghiệp 
áp dụng công nghệ cao tại các 
trang trại và doanh nghiệp lớn, 
đồng thời khuyến khích chăn nuôi 
hộ truyền thống có cải tiến theo 
hướng chuyên nghiệp hóa, chăn 

nuôi hữu cơ.  
Phát triển ngành thủy sản thành 

ngành sản xuất chiến lược, đảm 
bảo nhu cầu trong nước và phục vụ 
xuất khẩu; trong đó, phát triển 
ngành nuôi thủy sản theo hướng 
nuôi tập trung công nghiệp, công 
nghệ hiện đại với các cơ sở sản 
xuất quy mô lớn và đối với hộ quy 
mô nhỏ thì áp dụng công nghệ cải 
tiến, nuôi hữu cơ, phối hợp nuôi 
lồng bè, ao hồ tập trung và luân 
canh/xen canh... ưu tiên phát triển 
vùng nuôi chuyên canh chính cho 
các sản phẩm chiến lược như tôm, 
cá tra; hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi 
phục vụ thủy sản tại các vùng nuôi 
chuyên canh. 

Xây dựng ngành lâm nghiệp thực 
sự trở thành một ngành kinh tế-kỹ 
thuật hiện đại, có hiệu quả cao, 
nâng cao thu nhập của người dân, 
góp phần đắc lực vào phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường 
sinh thái, an ninh nguồn nước, 
giảm nhẹ thiên tai, ứng phó hiệu 
quả với biến đổi khí hậu, giữ vững 
quốc phòng và an ninh. Cùng với 
phát triển nông nghiệp, chú trọng 
phát triển kinh tế nông thôn, 
chuyển đổi cơ cấu lao động theo 
hướng phi nông nghiệp để giải 
quyết việc làm và thu nhập… 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
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TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN GIA ĐÌNH VIỆT 
NAM ĐẾN NĂM 2030  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
đã có Quyết định số 766/QÐ-
BVHTTDL ban hành Kế hoạch 
triển khai thực hiện Chiến 
lược phát triển gia đình Việt Nam 
đến năm 2030. 

 
Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch sẽ rà soát, hoàn 
thiện sửa đổi, bổ sung các quy định 
của pháp luật về giáo dục đạo đức, 
lối sống trong gia đình; phòng, 
chống bạo lực gia đình; thúc đẩy 
thực hiện bình đẳng giới, phòng, 
chống xâm hại trẻ em và chăm sóc 
người cao tuổi trong gia đình; ngăn 
chặn các tác động tiêu cực ảnh 
hưởng đến sự phát triển của gia 
đình phù hợp với đặc điểm gia 
đình trong bối cảnh xã hội hiện đại. 

Đồng thời, xây dựng môi trường 

gia đình văn minh, hạnh phúc, tạo 
điều kiện cho mọi thành viên thụ 
hưởng, phát triển toàn diện. 
Nghiên cứu, xây dựng hệ giá trị gia 
đình Việt Nam trong thời kỳ mới 
đáp ứng yêu cầu phát triển của đất 
nước, thích ứng với thiên tai, dịch 
bệnh, khủng hoảng, nâng cao khả 
năng tự ứng phó của gia đình nhằm 
hạn chế, góp phần ngăn chặn, đẩy 
lùi suy thoái về đạo đức, lối sống 
trong xã hội. 

Tổ chức các hoạt động giáo dục 
truyền thống văn hoá dân tộc, giá 
trị gia đình; xây dựng nhân cách 
đạo đức, lối sống văn minh cho thế 
hệ trẻ thông qua sự phối hợp giáo 
dục từ gia đình, nhà trường và xã 
hội. 

Triển khai "Bộ tiêu chí ứng xử 
trong gia đình" phù hợp với yêu 
cầu phát triển của thời đại, tổ chức 
thực hành các hành vi, ứng xử văn 
hoá trong gia đình; tuyên truyền 
chuẩn mực, giá trị văn hoá sống 
xanh, lối sống xanh gắn với giá trị 
truyền thống trong gia đình. 

Phát huy hiệu quả mô hình gia 
đình "Ông bà mẫu mực, con cháu 
thảo hiền" trong các phong trào 
xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở 
nhằm tăng cường giáo dục nền 
nếp, lối sống tích cực, văn minh 
cho các thành viên trong gia đình. 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Truyền thông nhân rộng mô hình 
"Bữa cơm gia đình ấm áp yêu 
thương" nhằm tăng cường sự gắn 
kết giữa các thành viên trong gia 
đình. 

Kịp thời biểu dương, khen 
thưởng gia đình tiêu biểu, hạnh 
phúc 

Thường xuyên, kịp thời biểu 
dương, khen thưởng những tấm 
gương gia đình tiêu biểu, hạnh 
phúc; phê phán, lên án, đấu tranh 
với những hành vi lệch chuẩn tạo 
dư luận tiêu cực, tác động xấu tới 
cộng đồng để góp phần điều chỉnh 
nhận thức, thái độ, hành vi của mỗi 
gia đình. Xử phạt nghiêm minh các 
hành vi vi phạm pháp luật liên 
quan đến công tác gia đình và lĩnh 
vực gia đình. 

Rà soát, đề xuất các giải pháp 
quản lý nhằm đổi mới, kiện toàn tổ 
chức bộ máy thực hiện công tác gia 
đình các cấp bảo đảm tinh gọn, 
thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, có 
sự gắn kết nội dung gia đình với 
các lĩnh vực có liên quan; phát 
triển mạng lưới cộng tác viên dân 
số, gia đình và trẻ em ở cơ sở. 

Xây dựng các chương trình, đề án 
đào tạo, bồi dưỡng nhân lực theo 
hướng tích hợp đa ngành chuyên 
môn, nghiệp vụ. Tăng cường giao 
lưu, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác 

quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao năng lực quản lý cho đội 
ngũ cán bộ, công chức thực hiện 
công tác gia đình các cấp. 

(chinhphu.vn) 
 
TẬP HUẤN “QUY TRÌNH 
CẢNH BÁO PHÒNG CHỐNG 
SÉTTẠI THÀNH PHỐ VŨNG 
TÀU” 

Ngày 20/4, Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng KH&CN (Sở 
KH&CN), tổ chức tập huấn “Quy 
trình cảnh báo phòng chống sét 
cho cơ quan quản lý, cơ quan tiếp 
nhận các mô hình cảnh báo sét, 
các cơ sở kinh doanh du lịch và 
người dân tại thành phố Vũng 
Tàu”. Đến dự có ông Đỗ Hữu Hiền 
– Phó Giám đốc Sở KH&CN, báo 
cáo viên tại hội nghị TS. Nguyễn 
Xuân Anh – Giảng viên chính – 
Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu. 
Cùng đại diện các Sở, ban, ngành, 
UBND các phường, Ban quản lý 
các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. 

TS. Nguyễn Xuân Anh - Viện 
trưởng Viện Vật lý địa cầu cho 
biết: Sét là hiện tượng phóng điện 
trong khí quyển khi cơn dông xảy 
ra. Khi đánh xuống đất, sét có thể 
đánh trực tiếp vào công trình gây 
thiệt hại lớn về người và tài sản. 
Trong trường hợp sét đánh vào khu 
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vực gần công trình, nó có thể lan 
truyền trên đất, theo các đường dây 
dẫn thâm nhập vào công trình. 
Trong mọi trường hợp sét tác động 
gián tiếp lên công trình và thiết bị 
trong công trình bằng sóng điện từ. 

Thời gian qua, Sở KH&CN đã 
phối hợp Viện Vật lý Địa cầu triển 
khai lắp đặt hoàn thiện 4 trạm cảnh 
báo sét và 10 hệ thống chống sét 
tại Bãi Sau thành phố Vũng Tàu. 
Các công trình này đã góp phần 
giảm thiểu thiệt hại do sét và giúp 
người dân và khách du lịch an tâm 
hơn. 

Tại buổi tập huấn, các đại biểu 
tham dự đã được nghe TS. Nguyễn 
Xuân Anh hướng dẫn các nội dung 
như: Tổng quan về công nghệ và 
các phương pháp phòng chống sét; 
Hướng dẫn phòng chống sét an 
toàn cho con người; Chống sét cho 
nhà và công trình,… Trong đó, các 
phương pháp phòng chống sét tích 
cực như: Thiệt hại phòng chống sét 
và thực trạng phòng chống sét; 
Cách sét gây thương tích lên con 
người; Hướng dẫn phòng chống sét 
cho con người (lên kế hoạch trước; 
thực hiện quy tắc nghe nhìn; Tránh 
sét trong nhà; tránh sét đánh ngoài 
trời; Cấp cứu người bị sét đánh); 
phương án sử dụng thông tin cảnh 
báo sớm; … 

Buổi tập huấn, góp phần tuyên 
truyền phổ biến và hướng dẫn 
thông tin phòng tránh sét có hiệu 
quả đảm bảo an toàn cho dân cư, 
góp phần giảm thiểu thiệt hại do 
hiện tượng dông sét gây nên trên 
TP Vũng Tàu nói riêng và địa bàn 
tỉnh BR-VT nói chung. 

  (Theo Sở KH&CN) 
 

KẾ HOẠCH THÔNG TIN, 
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH 
HÀNH CHÍNH TỈNH NĂM 
2022  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có 
Quyết định ban hành Kế hoạch 
thông tin, tuyên truyền cải cách 
hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
năm 2022. 

Theo đó, mục đích nhằm thông 
tin, tuyên truyền kịp thời các chủ 
trương của Đảng và các chương 
trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo 
của Trung ương, của tỉnh về cải 
cách hành chính (CCHC) nhằm 
nâng cao nhận thức của các cấp, 
các ngành, cán bộ, công chức, viên 
chức (CBCCVC) và Nhân dân về ý 
nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu và 
tác động của CCHC trong giai 
đoạn mới 2021-2025 đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội chung 
của tỉnh; thông qua công tác thông 
tin, tuyên truyền, đội ngũ 
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CBCCVC có nhận thức đầy đủ về 
các mục tiêu, nội dung và trách 
nhiệm của mình trong thực hiện 
nhiệm vụ CCHC; phát huy vai trò 
tích cực của các cơ quan thông tin 
đại chúng trong công tác tuyên 
truyền CCHC; đưa việc tuyên 
truyền CCHC vào hoạt động 
thường xuyên trên các trang thông 
tin điện tử của tất cả các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố; tăng cường sự tham gia 
của người dân, doanh nghiệp và 
các tổ chức xã hội trong triển khai 
CCHC và giám sát quá trình thực 
hiện CCHC của các cơ quan hành 
chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung tuyên truyền: tiếp tục 
thông tin, tuyên truyền, phổ biến 
các quan điểm, chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước về CCHC; tuyên truyền 
về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục 
tiêu và tác động của CCHC đến 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, của tỉnh; thông tin, tuyên 
truyền các nội dung, định hướng 
của Chương trình tổng thể CCHC 
nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo 
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 
15/7/2021 của Chính phủ; Chỉ thị 
số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy 
mạnh thực hiện Chương trình tổng 

thể CCHC nhà nước giai đoạn 
2021-2030; Kế hoạch CCHC nhà 
nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh 
theo Quyết định số 4655/QĐ-
UBND ngày 08/12/2021; Chỉ thị 
số 10/CT-UBND ngày 16/8/2021 
của UBND tỉnh về nâng cao hiệu 
quả công tác CCHC trên địa bàn 
tỉnh và các văn bản khác có liên 
quan đến công tác CCHC do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành; vai 
trò trách nhiệm của các cấp ủy 
đảng, của người đứng đầu cơ quan 
hành chính các cấp, người đứng 
đầu của các tổ chức chính trị - xã 
hội, các đơn vị sự nghiệp công lập 
đối với việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ CCHC. 

Ngoài ra còn tập trung tuyên 
truyền cải cách tổ chức bộ máy 
hành chính, xây dựng chính quyền 
địa phương liêm chính, phục vụ, 
với phương châm “Chính quyền 
thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 
khuyến khích, khơi dậy, nêu gương 
đối với CBCCVC có cách làm 
mới, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm, dám đột phá, dám chịu 
trách nhiệm vì lợi ích chung trong 
quá trình thực thi công vụ; tình 
hình, kết quả triển khai cải cách 
công vụ, công chức; các quy định 
của pháp luật về quản lý, tuyển 
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dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ 
luật đối với CBCCVC trong hệ 
thống hành chính; quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm, đạo đức của 
CBCCVC trong thực thi công vụ, 
gắn với kỷ luật, kỷ cương hành 
chính nhất là trong giải quyết các 
công việc liên quan đến người dân; 
thông tin, tuyên truyền về xây 
dựng và phát triển Chính quyền 
điện tử; Nghị quyết của Ban chấp 
hành Đảng bộ tỉnh và Chương 
trình hành động của UBND tỉnh về 
Chương trình chuyển đổi số, phát 
triển đô thị thông minh gắn với 
CCHC trên địa bàn tỉnh đến năm 
2025, tầm nhìn đến 2030. 

Hình thức tuyên truyền: thông 
qua Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài 
Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 
hệ thống truyền thanh cơ sở, Cổng 
thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông 
tin điện tử của các sở, ban, ngành, 
địa phương; tổ chức niêm yết công 
khai các TTHC, quy trình giải 
quyết TTHC tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 
huyện, cấp xã; tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin, truyền 
thông trong công tác tuyên truyền 
về CCHC, phát huy và khai thác có 
hiệu quả các tiện tích của mạng xã 
hội có nhiều người dùng (như 

Zalo, Facebook, Youtube...) và các 
hình thức khác phù hợp với đặc 
điểm, tình hình của đơn vị, địa 
phương. 

Các sở, ban, ngành; cơ quan 
Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 
các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc UBND tỉnh; UBND các 
huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội 
dung của Kế hoạch này, bám sát 
tình hình thực tế và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, 
địa phương mình chủ động triển 
khai thực hiện công tác thông tin, 
tuyên truyền về công tác CCHC; 
thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý 
kiến, kiến nghị của cá nhân, tổ 
chức về các quy định liên quan đến 
CCHC trên Cổng thông tin điện tử 
của tỉnh hoặc Trang thông tin điện 
tử của các sở, ngành, địa phương; 
đồng thời lồng ghép công tác tuyên 
truyền CCHC vào công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật theo quy định của Luật Phổ 
biến, giáo dục pháp luật… 

Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối 
hợp với các cơ quan có liên quan 
xây dựng nội dung tuyên truyền 
CCHC thông qua tờ rơi, sổ tay đảm 
bảo ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu; 
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố và UBND các xã, 
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phường, thị trấn trong việc triển 
khai, thực hiện Kế hoạch này; tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ 
Nội vụ theo quy định. 

(sokhcn.baria-vungtau.gov.vn) 
 

 
 
 
BAN HÀNH KẾ HOẠCH SẢN 
XUẤT TÔM NƯỚC LỢ TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – 
VŨNG TÀU NĂM 2022 

Thực hiện Thông báo số 
2074/TB-BNN-VP ngày 05/4/2022 
về ý kiến kết luận của Thứ trưởng 
Phùng Đức Tiến tại Hội nghị 
“Phát triển ngành tôm năm 2022 
và ký quy chế phối hợp quản lý 
giống tôm nước lợ năm 
2022”; Quyết định số 1900/QĐ-
UBND ngày 23/7/2018 của UBND 
tỉnh về ban hành Kế hoạch hành 
động phát triển ngành tôm tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025; 

Ngày 27/4/2022, Sở Nông nghiệp 
và PTNT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-
SNN về sản xuất tôm nước lợ trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
năm 2022. 

Theo đó mục tiêu của Kế hoạch 
là để ổn định sản xuất, duy trì tăng 
trưởng và thực hiện thành công chỉ 

đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, nắm bắt các cơ hội 
để phát triển sản xuất
cầu tôm nguyên liệu cho chế biến
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid
vẫn còn diễn biến phức tạp
tiêu cụ thể phấn đấu năm 
xuất tôm nước lợ
Bà Rịa – Vũng Tàu
tích nuôi tôm nước lợ đạt 3.488 ha. 
Trong đó, diện tích nuôi tôm sú 
2.943 ha; diện tích nuôi tôm thẻ 
chân trắng 545 ha; Tổng sản l
tôm nước lợ nuôi đạt 9.73
Trong đó, sản l
1.976 tấn; tôm thẻ chân trắng đạt 
7.761 tấn; Sản l
nước lợ sản xuất đạt khoảng 7 tỷ 
con. 

Để thực hiện được các mục tiêu 
trên, Ngành Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề ra 
một số nhiệm vụ
sau: 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 

 

ạo của Bộ Nông nghiệp và Phát 
nắm bắt các cơ hội 

để phát triển sản xuất, đáp ứng nhu 
cầu tôm nguyên liệu cho chế biến, 
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
vẫn còn diễn biến phức tạp; về mục 

hấn đấu năm 2022 sản 
xuất tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh 

Vũng Tàu đạt: Tổng diện 
ớc lợ đạt 3.488 ha. 

ện tích nuôi tôm sú 
ện tích nuôi tôm thẻ 

ắng 545 ha; Tổng sản lượng 
ớc lợ nuôi đạt 9.737 tấn. 

ản lượng tôm sú đạt 
ấn; tôm thẻ chân trắng đạt 
ấn; Sản lượng giống tôm 

ớc lợ sản xuất đạt khoảng 7 tỷ 

 
Để thực hiện được các mục tiêu 

Ngành Nông nghiệp và PTNT 
Vũng Tàu đã đề ra 

t số nhiệm vụ, giải pháp như 
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Thông tin, tuyên truyền các mô 
hình, chính sách phát triển nuôi 
tôm công nghệ cao: Tổ chức tuyên 
truyền phổ biển các luật, văn bản 
QPPL có liên quan trong lĩnh vực 
thủy sản nói chung, lĩnh vực nuôi 
trồng thủy sản nói riêng, các quy 
định bắt buộc thực hiện đối với 
hoạt động nuôi trồng, sản xuất 
giống thủy sản; Tổ chức thông tin, 
tuyên truyền, chuyển giao khoa 
học kỹ thuật để nhân rộng các mô 
hình nuôi 2, 3 giai đoạn, nuôi sử 
dụng chế phẩm sinh học, nuôi tuần 
hoàn khép kín, nuôi tôm an toàn 
sinh học, nuôi công nghệ cao, mô 
hình tự động hóa trong nuôi tôm, 
các mô hình liên kết sản xuất hiệu 
quả giúp người nuôi, doanh nghiệp 
chủ động sản xuất hiệu quả; Phổ 
biến các cơ chế, chính sách phát 
triển nuôi trồng thủy sản công nghệ 
cao; hướng dẫn các tiêu chí, thủ tục 
công nhận là doanh nghiệp nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao…để người nuôi nhận thấy hiệu 
quả kinh tế, lợi ích khi nuôi tôm 
công nghệ cao, chuyển dần từ nuôi 
trồng theo phương thức truyền 
thống sang nuôi công nghệ cao. 

Thực hiện cấp giấy xác nhận 
đăng ký đối tượng thủy sản nuôi 
chủ lực (tôm thẻ chân trắng, tôm 
sú): Thực hiện tốt các quy định về 

điều kiện nuôi, đặc biệt là công tác 
Cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi 
trồng thủy sản đối tượng nuôi chủ 
lực (cấp mã số cơ sở) để đáp ứng 
yêu cầu truy xuất nguồn gốc của 
các nước nhập khẩu, giúp các cơ 
quan quản lý có thêm thông tin để 
có những giải pháp chỉ đạo sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm phù hợp. 

Kiểm tra, kiểm soát điều kiện cơ 
sở sản xuất giống, thức ăn: Thực 
hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện sản xuất, ương dưỡng 
giống thủy sản; cơ sở đủ điều kiện 
sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý 
môi trường nuôi trồng thủy sản 
theo quy định tại Nghị định số 
26/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của 
Chính phủ; Tổ chức thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát điều kiện cơ sở 
sản xuất và chất lượng giống, thức 
ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi 
trường nuôi trồng thủy sản, kiên 
quyết xử lý sai phạm và công bố 
rộng rãi trên các phương tiện 
truyền thông; 

Thực hiện công tác quan trắc và 
cảnh báo môi trường, phòng chống 
dịch bệnh: Triển khai có hiệu quả 
công tác quan trắc, cảnh báo môi 
trường, kịp thời khuyến cáo, cảnh 
báo cho người nuôi; hướng dẫn các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh, 
các giải pháp kỹ thuật để nuôi tôm 
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hiệu quả, giảm chi phí sản xuất, 
giảm thiểu tối đa thiệt hại cho 
người nuôi; Triển khai công tác 
phòng chống dịch bệnh trên động 
vật thủy sản, đặc biệt tại các vùng 
nuôi tôm nước lợ; Xây dựng, phát 
triển cơ sở, vùng sản xuất giống, 
nuôi tôm an toàn dịch bệnh; 

Triển khai 
các chínhsách:Thựchiện có hiệu 
quả chính sáchkhuyến khích doanh 
nghiệp đầu tưvào nông nghiệp 
nông thôn, chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác, liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
nông nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu tại Nghị quyết số 20/NQ-
HĐND và Nghị quyết số 21/NQ-
HĐND ngày 12/12/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu;Phối hợp triển khai chính 
sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phát 
triển sản xuất tại các xã xây dựng 
nông thôn mới; hỗ trợ, phát triển 
kinh tế hộ trong nông nghiệp, thủy 
sản,... khuyến khích các hộ dân đẩy 
mạnh phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; Vận động các 
doanh nghiệp đang ứng dụng công 
nghệ cao trong nuôi tôm thực hiện 
các thủ tục công nhận doanh 
nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; Kêu gọi đầu tư, phát 
triển các vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao trên cơ sở các 
vùng nuôi trồng thủy sản tập trung 
hiện có trên địa bàn tỉnh. Vận động 
các tổ chức đầu mối liên kết đăng 
ký chứng nhận vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao khi đạt đủ 
các tiêu chí quy định để được 
hưởng các chính sách ưu đãi tương 
ứng. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
CÂY HỒ TIÊU BR-VT ĐƯỢC 
HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG 
NGHIỆP  

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Minh Khái đã ký Quyết định số 
13/2022/QĐ-TTg về thực hiện 
chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông 
nghiệp. Trong đó, BR-VT là 1 
trong 6 tỉnh được hỗ trợ bảo hiểm 
về cây hồ tiêu. 

Các loại cây trồng được hỗ trợ 
phí bảo hiểm nông nghiệp có: lúa, 
cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; vật 
nuôi có trâu, bò, heo và nuôi trồng 
thủy sản có tôm sú, tôm thẻ chân 
trắng, cá tra. 

Hình thức hỗ trợ mức bảo hiểm 
được chia theo từng đối tượng. 
Trong đó, cá nhân sản xuất nông 
nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ 
cận nghèo theo quy định tại Nghị 
định số 07/2021/NĐ-CP ngày 
27/1/2021 của Chính phủ quy định 
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chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 
2021 - 2025 và các văn bản sửa 
đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) 
được hỗ trợ tối đa theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 19 Nghị định 
58/2018/NĐ-CP và các văn bản 
sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có 
được hỗ trợ mức tối đa là 90% phí 
bảo hiểm nông nghiệp. Cá nhân 
sản xuất nông nghiệp không thuộc 
diện hộ nghèo, cận nghèo quy định 
nêu trên được hỗ trợ tối đa theo 
quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị 
định 58/2018/NĐ-CP và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu 
có), mức hỗ trợ tối đa là 20% phí 
bảo hiểm nông nghiệp. 

Quyết định  số 13/2022/QĐ-TTg 
cũng quy định cụ thể rủi ro được 
bảo hiểm được hỗ trợ đối với cây 
lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; 
trâu, bò, heo; tôm sú, tôm thẻ chân 
trắng, cá tra như: Thiên tai (bão, áp 
thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, 
lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất...); dịch 
bệnh đối với cây lúa (bệnh vàng 
lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo 
ôn...); dịch bệnh đối với trâu, bò, 
heo (bệnh lở mồm long móng, tai 
xanh, nhiệt thán, xoắn khuẩn). Các 
rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, 
hồ tiêu, điều, cà phê, tôm sú, tôm 
thẻ chân trắng, cá tra không thuộc 
diện hỗ trợ. 

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí 
bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 
24/5/2022 đến hết ngày 
31/12/2025.  

(baobariavungtau.com.vn) 
 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU: CÁC 
SẢN PHẨM OCOP 2022 

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh vừa 
ban hành quyết định 1296/QĐ-
UBND phê duyệt kết quả đánh giá, 
phân hạng sản phẩm OCOP trên 
địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, 
29 sản phẩm từ 3 sao trở lên của 
16 chủ thể OCOP tham gia chương 
trình mỗi xã một sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh năm 2022 được công 
nhận. Trong đó, có 17 sản phẩm 
đạt 4 sao và 12 sản phẩm đạt hạng 
3 sao, cụ thể như sau: 

17 sản phẩm đạt 4 sao: 
 Hạt điều mật ong, hạt điều rang 

muối vỏ lụa và hạt điều rang muối 
(Công ty TNHH SXTM Vinh 
Danh, huyện Châu Đức); Nấm 
đông trùng hạ thảo khô 
Vinabiomush, trà túi lọc đông 
trùng hạ thảo Vinabiomush (Công 
ty TNHH Nấm sinh học Việt Nam, 
huyện Châu Đức); Khô cá đù bạc 
thơm, khô cá chét thơm, khô cá đù 
vàng thơm, khô cá sóc trắng thơm, 
cá đù 1 nắng (DN tư nhân Thuận 
Du, huyện Đất Đỏ); Nhàu khô sấy 
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lạnh, nước cốt nhàu (Công ty NN 
và Dược liệu Phong Thảo, huyện 
Xuyên Mộc); Chocolaria mikl 35, 
chocoLaria mikl 70 (Cơ sở sx 
chocolate Laria, huyện Châu 
Đức); Trà đông trùng hạ thảo, ngũ 
cốc đông trùng hạ thảo (HTX NN 
Công nghệ cao BRVT, huyện Châu 
Đức); Hạt điều rang muối Nam 
Long (cơ sở sản xuất Nam Long, 
huyện Đất Đỏ). 

 
12 sản phẩm đạt 3 sao:  
Đông trùng hạ thảo x3 ruby, x3 

gold, x3 premium   (Công ty 
TNHH Đông trùng hạ thảo Trung 
Nhân, TP. Bà Rịa); Nhãn xuồng 
Lộc An (THT sản xuất nhãn xuồng 
Lộc An, huyện Đất Đỏ); Rau xanh 
Diệp Châu (TLKSX rau xanh Diệp 
Châu Long Mỹ, huyện Đất 
Đỏ); Chả cá tươi, chả cá chiên (hộ 
kinh doanh Trần Thị Mười, huyện 
Đất Đỏ); Nước mắm nhĩ cá cơm 
(cơ sở Thiên Lộc); Dưa lưới Long 
Tân (THT SX dưa lưới Long Tân, 

huyện Đất Đỏ); Mãng cầu ta Phước 
Thanh (THT mãng cầu ta Phước 
Thanh, huyện Đất Đỏ); Khoai môn 
Láng dài (THT SX khoai môn 
Láng Dài, huyện Đất 
Đỏ). Cordyceps BHA tửu (HTX 
NN Công nghệ cao BRVT, huyện 
Châu Đức); 

Như vậy, sau 4 năm triển khai 
Chương trình OCOP, với sự vào 
cuộc quyết liệt của các sở ngành, 
DN, HTX, hộ sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh đã mang lại những 
bước tiến đáng kể cả về quy mô và 
giá trị sản xuất hàng hóa. Toàn tỉnh 
hiện đã có 50 sản phẩm đặc trưng 
của các địa phương được gắn từ 3 - 
5 sao. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
HỘI THI NHÀ NÔNG ĐUA TÀI 
HUYỆN CHÂU ĐỨC 

Vừa qua, Hội Nông dân huyện 
Châu Đức khai mạc Hội thi “Nhà 
Nông đua tài” năm 2022. Tham 
gia hội thi có 16 đội đến từ các xã, 
thị trấn trên địa bàn.  

Mỗi đội trải qua 4 phần thi: Giới 
thiệu về quê hương, địa phương 
mình, về hoạt động Hội, phong 
trào Nông dân, thành viên tham gia 
hội thi; Lời chào nông dân (thuyết 
trình xoay quanh các nội dung về 
sản xuất nông nghiệp, xây dựng 
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nông thôn mới, tình hình phát triển 
kinh tế-xã hội của địa phương); 
Kiến thức nhà nông (trắc nghiệm); 
Kỹ năng Nhà nông (ghép mắt và 
ghép cành trên cây bơ hoặc cây 
bưởi). 

Ở phần thi kiến thức nhà nông, 
thành viên các đội trả lời câu hỏi 
trắc nghiệm xoay quanh các nội 
dung: Chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn; kiến thức 
khoa học kỹ thuật, áp dụng công 
nghệ cao trong sản xuất nông 
nghiệp, liên kết sản xuất theo chuỗi 
giá trị; xây dựng nông thôn mới, 
nông thôn kiểu mẫu… 

Nhiều phần thi được các đội thể 
hiện với nội dung thiết thực, gần 
gũi đời sống, công việc hàng ngày 
của nhà nông; thể hiện hiểu biết về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn, 
kiến thức khoa học kỹ thuật. 

Ban tổ chức trao các giải Nhất, 
Nhì, Ba cho các đơn vị xuất sắc và 
giải cho đơn vị có phần thi giới 
thiệu về đội mình hay nhất; giải 
cho đơn vị có phần thi kỹ năng giỏi 
nhất tại hội thi. 

Hội thi kết thúc trong chiều cùng 
ngày. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

TIẾP SỨC, HỖ TRỢ NÔNG 

DÂN PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 
BỀN VỮNG”   

Với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ 
nông dân phục hồi, phát triển nông 
nghiệp, nông thôn bền vững”, sáng 
29/5, tại tỉnh Sơn La, Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính đã 
đối thoại trực tiếp với 300 nông 
dân tiêu biểu đại diện cho hơn 10,2 
triệu hội viên nông dân cả nước. 

Ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông 
Huỳnh Văn Danh, Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các 
sở, ngành, HND, HTX địa phương 
tham dự tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng 
Tàu. 

8 nhóm vấn đề nóng cần tháo 
gỡ 

Tại buổi đối thoại, ông Lương 
Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương 
HND Việt Nam cho biết, tính đến 
trước thời điểm diễn ra hội nghị, 
Ban tổ chức đã nhận được hơn 
1.600 câu hỏi là những đề xuất, 
kiến nghị, trăn trở gửi tới Thủ 
tướng Chính phủ, thể hiện sự quan 
tâm, mong chờ của nông dân về 
những giải pháp, chính sách tháo 
gỡ khó khăn cho sản xuất nông 
nghiệp. 

Những câu hỏi trên tập trung vào 
8 nhóm vấn đề như: Giải pháp khôi 



Phổ Biến Kiến Thức số 269 - 05.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 17 
 

phục sản xuất nông nghiệp sau 
dịch COVID-19, nhất là tình hình 
giá cả vật tư nông nghiệp đầu vào 
tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất 
của người dân; đất đai và cơ chế để 
nông dân, HTX được giao đất lâu 
dài, ổn định sản xuất; tình trạng sốt 
đất, trong đó có sốt đất nông 
nghiệp ở các địa phương; thúc đẩy 
chuỗi liên kết giữa nhà nông - DN, 
đặc biệt phát huy vai trò của HTX 
nông nghiệp; giải ngân, bố trí 
nguồn vốn cho tam nông. 

Gửi câu hỏi tới người đứng đầu 
Chính phủ, nông dân Bà Rịa-Vũng 
Tàu cũng kiến nghị nên có chính 
sách dự báo chiến lược quốc gia về 
tình hình xuất khẩu hàng hóa nông 
sản đi các nước trong 5-10 năm tới 
để khuyến khích nông dân tham 
gia phát triển sản xuất hàng hóa 
đáp ứng với yêu cầu xuất khẩu và 
bảo đảm tính ổn định lâu dài, tránh 
tình trạng “được mùa mất giá, 
được giá mất mùa”. 

Bên cạnh đó, nông dân Bà Rịa-
Vũng Tàu đề nghị cần xây dựng 
chính sách quản lý, bảo đảm bình 
ổn giá hàng hóa sản xuất, nhất là 
những mặt hàng lương thực, thực 
phẩm thiết yếu nhằm duy trì và 
từng bước nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người nông dân. 
Đồng thời, góp phần bảo đảm an 

ninh lương thực quốc gia. 
Nông dân cần được hỗ trợ 
Đối với nhóm câu hỏi về giá cả, 

thị trường, vật tư nông nghiệp ngày 
một leo thang trong thời gian qua, 
Bộ trưởng Bộ Công thương 
Nguyễn Hồng Diên cho biết, vấn 
đề trượt giá là vấn đề mang tính 
chất toàn cầu, không riêng quốc 
gia nào. Chính phủ, các bộ ngành 
cũng đã nỗ lực kiểm soát giá cả. 

Bộ Công thương cũng đã nghiên 
cứu chính sách bảo đảm về thuế, 
phí và trong trường hợp giá cả tiếp 
tục leo thang sẽ có đề xuất trợ giá 
để hỗ trợ nông dân. Ngành công 
thương thời gian tới sẽ tiếp tục 
nghiên cứu, tham mưu cho Chính 
phủ sớm bình ổn giá các mặt hàng, 
nguyên liệu đầu vào. Cụ thể, sẽ 
làm việc với các DN để có những 
giải pháp phù hợp cho cả người 
bán - người mua; kiểm tra, kiểm 
soát thị trường, bình ổn giá các mặt 
hàng. Đồng thời, điều chỉnh thuế. 
đặc biệt là thuế giá trị gia tăng, 
hoàn thuế… để các mặt hàng, vật 
tư thiết yếu như phân bón có thể 
giảm xuống, bớt khó khăn cho 
nông dân. 

Làm rõ thêm nội dung hỗ trợ 
nông dân, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính cho biết, Chính phủ đã đề 
xuất và đang triển khai chương 
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trình phục hồi và phát triển kinh tế 
xã hội. Ngay trong giai đoạn 
phòng, chống dịch vừa qua, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc, 
đồng hành của Quốc hội, Chính 
phủ đã ban hành nhiều chính sách 
tiền tệ như giảm lãi suất hỗ trợ 
người dân và DN. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, 
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu 
cầu các bộ, ngành, địa phương phải 
đặc biệt quan tâm, nắm chắc thực 
tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện 
vọng bà con nông dân, nhất là 
những vấn đề nảy sinh, vấn đề búc 
xúc. Từ đó, có giải pháp phù hợp, 
kịp thời, hỗ trợ người nông dân 
một cách toàn diện, thực chất, hiệu 
quả theo chủ trương, đường lối của 
Đảng, quy định của pháp luật. 

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, 
ngành, cơ quan liên quan tổng hợp 
đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để 
tiếp tục nghiên cứu, xem xét sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách cho nông nghiệp, nông 
thôn, nông dân. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
PHƯƠNG PHÁP BÓN PHÂN 
HIỆU QUẢ CHO CÂY HỒ 
TIÊU  

Thực tế hiện nay một số hộ nông 
dân còn sử dụng phân bón chưa 

hợp lý, dẫn tới cây tiêu phát triển 
không tốt, ra hoa đậu trái không 
nhiều. Bên cạnh đó, nhiều bà con 
nông dân do vội vàng mở rộng 
diện tích, không tham khảo kỹ 
thuật canh tác và để tăng năng 
suất, người trồng tiêu đã sử dụng 
phân bón hoá học vượt quá liều 
lượng, vừa tiêu tốn về chi phí, vừa 
làm ảnh hưởng đến sự màu mỡ của 
đất, dẫn đến cây trồng kém phát 
triển. 

Đặc điểm cây hồ tiêu 
Hồ tiêu là cây công nghiệp lâu 

năm được trồng với mật độ 1.500-
2.500 trụ/ha và là cây chịu thâm 
canh, nhưng lại rất nhạy cảm với 
sâu bệnh. Để đạt năng suất cao và 
có vườn tiêu khỏe, bà con cần phải 
bón đầy đủ và cân đối N-P-K-phân 
hữu cơ. 

Cây tiêu có tên khoa học là Piper 
nigrum L, họ hồ tiêu (Piperaceae), 
bộ Piperales. Ở nước ta, cây tiêu 
được đưa vào trồng trước hết tại 
vùng Hà Tiên, sau đó nhanh chóng 
nhân rộng ra ở Đông Nam Bộ, Tây 
Nguyên và duyên hải miền Trung. 
Từ năm 2003 đến nay, Việt Nam 
trở thành nước sản xuất, xuất khẩu 
hồ tiêu hàng đầu thế giới (chiếm 
hơn 40% sản lượng và gần 50% thị 
phần thế giới). 

 Yêu cầu sinh thái 
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- Cây tiêu ưa điều kiện khí hậu 
nóng ẩm: Nhiệt độ thích hợp là 25 
- 28 độ C, lượng mưa cả năm yêu 
cầu 1.200 – 2.500mm, trong đó cần 
có một giai đoạn khô hạn ngắn sau 
thu hoạch để cây phân hóa mầm và 
ra hoa đồng loạt. Ẩm độ không khí 
thích hợp khoảng 70%, ánh sáng 
tán xạ nhẹ được xem là phù hợp 
với yêu cầu sinh lý sinh trưởng, 
phát dục và kéo dài tuổi thọ của 
cây. 

- Tiêu có thể trồng trên nhiều loại 
đất khác nhau như đất sét pha cát 
(Hà Tiên, Phú Quốc), đất đỏ bazan 
(Tây Nguyên, miền Đông Nam 
Bộ), đất phù sa bồi (đồng bằng 
sông Cửu Long), đất xám (Đông 
Nam Bộ). Đất trồng tiêu cần có 
tầng dày 80-100cm, mạch nước 
ngầm >2m, kết cấu tơi xốp, thành 
phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình, 
dễ thấm và thoát nước. Yêu cầu đất 
có hàm lượng mùn >2%, giàu đạm, 
hàm lượng kali và magiê khá, khả 
năng trao đổi cation 20 – 30 
meq/100g đất, tỷ lệ C/N cao ở tầng 
mặt (15 - 25), đất chua nhẹ (pH 5,0 
- 6,0). 

Thời vụ trồng và cơ cấu cây 
trồng ở các vùng 

- Để đạt năng suất cao và có 
vườn tiêu khỏe cần thiết phải bón 
đầy đủ và cân đối N-P-K-phân hữu 

cơ. Các nguyên tố dinh dưỡng 
trung, vi lượng cũng cần thiết đối 
với năng suất và chất lượng hạt 
tiêu. 

- Giống tiêu chủ yếu là tiêu sẻ, 
tiêu Lada và tiêu Ấn Độ. 

- Thời vụ trồng tiêu có thể xê 
dịch tùy theo khí hậu của từng địa 
phương, nhưng nói chung chỉ trồng 
khi đất có đủ độ ẩm, chủ động về 
nước tưới. Ở vùng Bắc Trung Bộ: 
Trồng khoảng tháng 8 - 10; ở vùng 
Duyên hải Trung Bộ tháng 8-9; ở 
vùng Tây Nguyên tháng 5-7; ở 
vùng Đông Nam Bộ tháng 6-8; ở 
vùng đồng bằng sông Cửu Long 
tháng 5-8. 

- Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, 
người ta thường trồng xen các loại 
cây đậu đỗ trong vườn tiêu để tăng 
thu nhập và cải tạo độ phì đất. 
Cũng có thể thấy tiêu được trồng 
xen với cà phê, cây ăn quả, hoặc 
trồng ở các bờ quanh vườn... 

Theo các nhà khoa học, ở những 
vườn tiêu đất chua, ẩm ướt, bị 
đọng nước và bón ít phân hữu cơ 
cũng dễ dẫn đến bệnh hại cho cây 
tiêu, nhất là bệnh chết nhanh cây 
tiêu. Để phát triển hồ tiêu bền 
vững, người trồng tiêu cần thực 
hiện tổng hợp các biện pháp canh 
tác, biện pháp sinh học và biện 
pháp hóa học quản lý cây trồng 
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tổng hợp ngay từ đầu. 
Để trồng tiêu thành công, bà con 

nông dân cần chú ý đến vấn đề bón 
cân đối các loại phân đạm, lân, kali 
và bổ sung trung vi lượng hợp lý. 
Bên cạnh đó, sử dụng các loại phân 
hữu cơ vi sinh có bổ sung nấm đối 
kháng, vi sinh vật phân giải lân 
nhằm giúp cây tiêu sinh trưởng 
khỏe và đề kháng với các loại sâu 
bệnh hại. Điều quan trọng là phải 
áp dụng biện pháp quản lý cây 
trồng tổng hợp ngay từ đầu và 
tham khảo khoa học kỹ thuật trước 
khi trồng để có được những vụ 
mùa bội thu. 

Lượng hút và nhu cầu dinh 
dưỡng tính cho đơn vị sản 
phẩm   

- Trong 1kg hạt tiêu khô có chứa 
36g N, 8g P2O5, 25g K2O. Giả sử 
trong quá trình canh tác, toàn bộ 
thân, cành, lá, rễ và các phụ phế 
phẩm được hoàn trả cho đất, thì 
riêng lượng dinh dưỡng lấy đi để 
tạo năng suất 3-5 tấn hạt tiêu 
khô/ha sẽ là 108-180kg N, 24-40kg 
P2O5, 75-125kg K2O và các 
nguyên tố dinh dưỡng trung vi 
lượng khác. 

- Khi sử dụng phân đơn để bón, 
hệ số bón phân của cây tiêu đạt 50-
55% đối với phân đạm, 20-25% 
đối với phân lân và 45-50% đối với 

phân kali. 
Những lưu ý về bón phân NPK-

S Lâm Thao 
Đối với diện tích tiêu trồng mới 

(bón lót): 
+ Mật độ trồng: 
2.000 cây/ha. 
+ Phân chuồng: 
6.000 ÷ 8.000kg/ha. 
+ NPK-S*M1 5.10.3-8: 600 ÷ 

800kg/ha, hoặc lân nung chảy: 800 
÷ 1.200kg + urê: 40 ÷ 60kg/ha. 

Bón thúc 
- Giai đoạn sau thu hoạch (bón 

phục hồi): NPK-S*M1 5.10.3-8: 
400 ÷ 450kg/ha. 

- Bón trước khi ra hoa: NPK-
S*M1 12.5.10-14: 400 ÷ 450kg/ha. 

- Bón khi đậu quả: NPK-S*M1 
12.5.10-14: 550 ÷ 600kg/ha. 

- Bón nuôi quả: NPK-S*M1 
12.5.10-14: 550 ÷ 600kg/ha. 

Kỹ thuật bón 
- Bón theo rãnh, rạch rãnh sâu 5 

÷ 10cm, rải đều phân rồi lấp đất, 
tạo ẩm. 

Chú ý: Không làm đứt hay xây 
xước rễ. 

(nongnghiep.vn) 
 
 
 
 

NHỮNG THÔNG TIN QUAN 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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TRỌNG VỀ BỆNH ĐẬU MÙA 
KHỈ 

Đến thời điểm hiện nay, thế giới 
đã ghi nhận khoảng 300 ca mắc và 
nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. 
Hầu hết các trường hợp này ghi 
nhận ở châu Âu. Điều quan trọng 
nhất ngay lúc này là cần nâng cao 
nhận thức về bệnh đậu mùa khỉ ở 
những người có nguy cơ nhiễm 
bệnh cao nhất và cung cấp tư vấn 
về cách hạn chế sự tiếp tục lây lan 
giữa người với người. 

 
Điều quan trọng nhất ngay lúc 

này là cần nâng cao nhận thức về 
bệnh đậu mùa khỉ ở những người 
có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất và 
cung cấp tư vấn về cách hạn chế sự 
tiếp tục lây lan giữa người với 
người.Theo tổ chức WHO, tại thời 
điểm này (đến tháng 5/2022) chưa 
có mối liên hệ rõ ràng giữa các ca 
bệnh được báo cáo và việc di 
chuyển từ các nước lưu hành bệnh 
và không có mối liên hệ nào với 
động vật nhiễm bệnh. Ổ bùng phát 
này là đáng lo ngại đối với nhiều 

người, đặc biệt l
người thân đã bị nhiễm bệnh. Điều
quan trọng nhất ngay lúc n
cần nâng cao nhận thức về bệnh 
đậu mùa khỉ ở những ng
nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất v
cung cấp tư vấn về cách hạn chế sự 
tiếp tục lây lan giữa ng
người. Điều cần thiết l
được có thái độ kỳ thị với bất 
bị nhiễm bệnh n
đang hỗ trợ các quốc gia th
viên về các hoạt động giám sát, 
chuẩn bị và ứng phó với dịch bệnh 
đậu mùa khỉ tại các n
hưởng. 

Đậu mùa khỉ l
virus đậu mùa kh
bệnh lây nhiễm từ động vật
người. Bệnh cũng có thể lây truyền 
giữa người với ng
mùa khỉ thường thấy ở Trung Phi 
và Tây Phi nơi có nhi
đới và nơi các loài đ
mang virus thư
Người mắc bệnh đậu m
thoảng cũng được gh
nướckhác ngoài Trung Phi và Tây 
Phi, sau khi di chuy
vực có bệnh đậu m
hành.  

Triệu chứng của bệnh đậu m
khỉ 

Triệu chứng điển h

ời, đặc biệt là những người có 
ị nhiễm bệnh. Điều 

ọng nhất ngay lúc này là 
ần nâng cao nhận thức về bệnh 

ỉ ở những người có 
ễm bệnh cao nhất và 
ấn về cách hạn chế sự 

ếp tục lây lan giữa người với 
ời. Điều cần thiết là không ai 

ợc có thái độ kỳ thị với bất cứ ai 
ị nhiễm bệnh này. WHO hiện 

ỗ trợ các quốc gia thành 
ề các hoạt động giám sát, 

ứng phó với dịch bệnh 
ỉ tại các nước bị ảnh 

ỉ là một bệnh do 
ùa khỉ gây ra. Đây là 

ệnh lây nhiễm từ động vật sang 
ời. Bệnh cũng có thể lây truyền 

ời với người. Bệnh đậu 
ờng thấy ở Trung Phi 

và Tây Phi nơi có nhiều rừng nhiệt 
à nơi các loài động vật có thể 

mang virus thường sinh sống. 
ời mắc bệnh đậu mùa khỉ thỉnh 

ợc ghi nhận ở các 
khác ngoài Trung Phi và Tây 

Phi, sau khi di chuyển từ các khu 
ực có bệnh đậu mùa khỉ lưu 

ệu chứng của bệnh đậu mùa 

ệu chứng điển hình của bệnh 
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đậu mùa khỉ bao gồm sốt, đau đầu 
dữ dội, đau cơ, đau lưng, giảm 
năng lượng, sưng hạch và phát ban 
hoặc tổn thương da. Ban thường 
bắt đầu 1 đến 3 ngày khởi sốt. Tổn 
thương da có thể phẳng hoặc hơi 
nổi, chứa dung dịch trong hoặc hơi 
vàng, sau đó có thể đóng vảy, khô 
và rụng vảy. Số lượng tổn thương 
da trên một người có thể dao động 
từ một vài cho đến vài nghìn nốt. 
Ban có xu hướng tập trung ở mặt, 
lòng bàn tay và lòng bàn chân. các 
tổn thương này cũng có thể gặp ở 
miệng, bộ phận sinh dục và mắt. 

Triệu chứng điển hình thường 
kéo dài từ 2 đến 4 tuần và tự biến 
mất mà không cần điều trị.Tuy 
nhiên, nếu nghi ngờ những triệu 
chứng có thể là bệnh đậu mùa khỉ, 
tổ chức WHO khuyến cáo, người 
dân hãy chia sẻ với cán bộ y tế về 
việc có tiếp xúc gần với người bị 
nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh 
đậu mùa khỉ. 

Làm gì để bảo vệ bản thân 
chống bệnh đậu mùa khỉ? 

Nếu cần phải tiếp xúc vật lý với 
một người mắc bệnh đậu mùa khỉ 
(như cán bộ y tế hoặc người sống 
cùng), tổ chức WHO khuyến khích 
người nhiễm bệnh tự cách ly và 
che bất cứ vùng tổn thương da nào 
nếu có thể (ví dụ, bằng cách mặc 

quần áo che lên chỗ có ban). Khi 
tiếp xúc gần với người bệnh, người 
bệnh cần đeo khẩu trang y tế, đặc 
biệt là nếu họ đang bị ho hoặc có 
tổn thương trong miệng. Bản thân 
người phải tiếp xúc cũng phải đeo 
khẩu trang; tránh tiếp xúc da với da 
bất cứ khi nào có thể và sử dụng 
găng tay dùng một lần nếu tiếp xúc 
trực tiếp với vùng da bị tổn 
thương. 

Hãy đeo khẩu trang khi xử lý 
quần áo hoặc ga gối nếu người đó 
không thể tự làm được; thường 
xuyên rửa tay bằng xà phòng và 
nước hoặc sát khuẩn tay bằng dung 
dịch sát khuẩn tay có chứa cồn, đặc 
biệt sau khi tiếp xúc với người 
nhiễm bệnh, quần áo, ga giường, 
khăn và các vật dụng khác của họ 
hoặc các bề mặt mà họ đã tiếp xúc 
hoặc có khả năng đã tiếp xúc với 
nốt ban hay chất tiết đường hô hấp 
của họ (ví dụ, dụng cụ, bát đĩa). 

Giặt quần áo, khăn và ga giường 
và dụng cụ ăn của người đó bằng 
nước ấm và bột giặt. Làm sạch và 
khử khuẩn bất cứ bề mặt nào đã bị 
nhiễm bẩn và tiêu hủy chất thải bị 
nhiễm bẩn (ví dụ băng gạc). 

(chinhphu.vn) 
 

CẢNH BÁO DỊCH SỐT XUẤT 
HUYẾT BÙNG PHÁT NĂM 
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2022  
Hiện nay số ca nhập viện do sốt 

xuất huyết Dengue đang tăng và 
chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo 
dự đoán của các chuyên gia, năm 
2022 sốt xuất huyết có thể bùng 
phát thành dịch, đỉnh dịch rơi vào 
tuần thứ 25-26 của năm (khoảng 
tháng 6-7). 

Tính tới trưa ngày 12/5, TP.HCM 
đã có 7.129 ca sốt xuất huyết (tăng 
10.77% so với cùng kỳ năm 
ngoái), trong đó số ca nặng là 158 
ca (tăng gấp 5 so với thời điểm 
cùng kỳ). Theo thống kê của WHO 
tới ngày 27/4 cả nước có 18.599 ca 
sốt xuất huyết và có 11 trường hợp 
tử vong. 

ThS.BS Nguyễn Đình Quy - Phó 
trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi 
Đồng 2 (TP.HCM) cho biết:"Trong 
4 tháng đầu năm 2022, bệnh viện 
đã tiếp nhận 2.006 lượt khám sốt 
xuất huyết, tăng 40% so với cùng 
kỳ năm 2021. Trong đó có 154 ca 
nặng cần cấp cứu chiếm 17% số ca 
nhập viện. Tới nay số ca nhập viện 
và trở nặng vẫn chưa có dấu hiệu 
dừng lại." 

Sốt xuất huyết hiện chưa 
cóvaccinephòng ngừa và cũng 
chưa có thuốc đặc trị cho nên BS 
Quy cũng khuyên rằng, mỗi gia 
đình, mỗi cơ quan cần thực hiện 

diệt lăng quăng, diệt muỗi thường 
xuyên. Nên: 

Dành 10 - 15 phút mỗi tuần để 
dọn dẹp nơi mình làm việc, sinh 
sống, không để có vật chứa đọng 
nước làm phát sinh lăng quăng. Lật 
úp các xô, lọ, chai cũ không dùng 
đến; cọ rửa và thay nước lọ hoa, 
chén nước cúng ít nhất 01 lần/tuần, 
dọn dẹp mái hiên, nóc nhà, máng 
xối,… 

Đậy kín lu, hồ, phuy chứa nước 
khi không dùng đến để tránh muỗi 
đẻ trứng và phát sinh lăng quăng, 
muỗi; Đối với những nơi chứa 
nước không dùng để uống, sinh 
hoạt có thể thả cá để diệt lăng 
quăng; Sử dụng bình xịt, nhang, 
kem thoa xua muỗi, mặc áo quần 
dài tay, ngủ mùng kể cả ban 
ngày… để tránh muỗi đốt. Khi trẻ 
có biểu hiện sốt cao liên tục từ 2 
đến 3 ngày, phụ huynh nên đưa bé 
đến các cơ sở y tế để được thăm 
khám và xem xét chỉ định xét 
nghiệm chẩn đoán sốt xuất huyết 
Dengue sớm nhất. 

 (suckhoedoisong.vn) 
 

 
 
 
THIẾT LẬP CHUỖI GIÁ TRỊ 
NÔNG SẢN THÔNG MINH VÀ 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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AN TOÀN TẠI VIỆT NAM  
Dự án Thiết lập chuỗi giá trị 

nông sản thông minh và an toàn tại 
Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc 
tài trợ thông qua Cục Đào tạo, Xúc 
tiến và Dịch vụ Thông tin về Lương 
thực, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và 
Thủy sản - Bộ Nông nghiệp, thực 
phẩm và Nông thôn Hàn Quốc và 
đối tác phía Việt Nam là Trung 
tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Mục tiêu của Dự án là cung cấp 
thực phẩm chất lượng cao và an 
toàn cho người tiêu dùng, tăng 
năng suất và thu nhập cho nông 
dân thông qua ứng dụng mô hình 
sản xuất nông nghiệp thông minh 
theo chuỗi giá trị nông sản. Mục 
tiêu của dự án là phù hợp với 
Chiến lược phát triển nông nghiệp 
và nông thôn bền vững giai đoạn 
2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 
2050 do Thủ tướng vừa mới phê 
duyệt. 

Dự án sẽ thiết lập chuỗi giá trị 
nông sản thông minh và an toàn 
với các sản phẩm bao gồm 3 đối 
tượng cây trồng là: cà chua, ớt 
chuông và dâu tây và chuỗi sản 
xuất được thực hiện từ khâu sản 
xuất đến sơ chế và phân phối ra thị 
trường. 

Dự án được triển khai tại Trung 

tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và 
Hoa (PVFC) - Đà Lạt, Lâm Đồng 
và xử lý cở sở dữ liệu lớn tại Trung 
tâm Tin học và Thống kê. Kinh phí 
3,5 tỷ Won, tương đương với hơn 
2,8 triệu USD từ nguồn tài trợ 
không hoàn lại của Chính phủ Hàn 
Quốc. Thời gian thực hiện là 3 năm 
từ tháng 1/2022 đến tháng 
12/2024. 

Theo Bộ Nông nghiệp và phát 
triển nông thông, dự án Thiết lập 
chuỗi giá trị nông sản thông minh 
và an toàn tại Việt Nam sẽ sớm tạo 
ra một mô hình sản xuất và tiêu thụ 
nông sản sạch điển hình, có khả 
năng cạnh tranh cao, giúp nâng cao 
chất lượng sản phẩm và tăng thu 
nhập cho nông dân và là mô hình 
chuyển đổi số thành công trong 
lĩnh vực trồng trọt để nhân ra diện 
rộng. 

Hiện nay, Việt Nam phát triển 
nông nghiệp thông qua cách mạng 
công nghiệp 4.0 đó là áp dụng 
những ứng dụng công nghệ thông 
tin (như IOT, Big data, 
Blockchains…) trong nông nghiệp 
có thể giúp bón phân cho cây trồng 
đúng thời điểm, đúng liều lượng, 
đúng quy cách… từ đó có thể tiết 
kiệm chi phí, dự báo chính xác cho 
mùa màng…, nâng cao giá trị gia 
tăng trong sản phẩm. Tất cả đều 
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được nằm trong giải pháp của nông 
nghiệp thông minh (smart-farm). 

Mô hình sản xuất thông minh tập 
trung khắc phục những điểm hạn 
chế chính trong toàn bộ chuỗi sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm, đưa 
nông sản trực tiếp đến người tiêu 
dùng và hướng tới xuất khẩu toàn 
cầu. 

Việc sản xuất theo hướng hợp 
tác, liên kết theo chuỗi giá trị, gắn 
sản xuất nguyên liệu với chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá 
trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ 
toàn cầu giúp cho một số loại nông 
sản của Việt Nam và một số chuỗi 
giá trị riêng biệt của doanh nghiệp 
đã tham gia được vào các khâu có 
giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá 
trị toàn cầu.   

(vietq.vn) 
 
BR-VT: XÂY DỰNG KẾ 
HOẠCH, LỘ TRÌNH CHUYỂN 
ĐỔI CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC 
CHỢ 

Sáng 17/5, ông Lê Ngọc Khánh, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
cuộc họp với các sở, ban, ngành 
liên quan nghe Sở Công thương 
báo cáo công tác thí điểm chuyển 
đổi mô hình quản lý, kinh doanh và 
khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. 

Theo Sở Công thương, có 5 chợ 

triển khai thực hiện thí điểm 
chuyển đổi gồm các chợ: Ngãi 
Giao (huyện Châu Đức), Phước 
Hải (huyện Đất Đỏ), Bình Châu 
(huyện Xuyên Mộc), Châu Pha 
(TX. Phú Mỹ), Phường 5 (TP. 
Vũng Tàu).Sau 4 năm thực hiện thí 
điểm, đến nay tỉnh đã có chợ Ngãi 
Giao và chợ Phước Hải hoàn thành 
việc chuyển đổi; 2 chợ Bình Châu 
và Châu Pha đang trong quá trình 
thực hiện chuyển đổi. Riêng chợ 
phường 5 (TP. Vũng Tàu) tạm 
ngưng mô hình chuyển đổi do chưa 
nhận được sự đồng thuận của các 
tiểu thương. 

Việc chuyển đổi chợ đã góp phần 
khai thác tốt cơ sở vật chất, tăng 
thu ngân sách; bộ mặt các chợ 
khang trang hơn; hoạt động kinh 
doanh tương đối ổn định. Tuy 
nhiên, do chưa có văn bản pháp 
luật hướng dẫn về công tác chuyển 
đổi mô hình quản lý, kinh doanh 
chợ, nên các địa phương còn lúng 
túng khi triển khai thực hiện; một 
số tiểu thương chưa đồng thuận 
chuyển đổi mô hình quản lý chợ… 

Kết luận cuộc họp, ông Lê Ngọc 
Khánh yêu cầu các địa phương rà 
soát lại các loại hình chợ, nguồn 
gốc chợ và đề xuất phương án 
chuyển đổi mô hình quản lý, khai 
thác chợ cụ thể, hợp lý; xây dựng 
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kế hoạch, lộ trình chuyển đổi cụ 
thể đối với các chợ cần chuyển đổi 
gửi Sở Công thương thẩm định, 
tổng hợp. Đồng thời, phân tích, 
đánh giá những tồn tại, khó khăn 
của từng loại chợ và có ý kiến kiến 
nghị với Bộ Công thương trong 
việc lựa chọn mô hình chuyển đổi 
hay xã hội hóa chợ phù hợp. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

 

 
KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH 
HÈ VUI ĐỌC SÁCH  

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ 
ích cho thiếu nhi trong những ngày 
hè, sáng 1/6, Thư viện tỉnh đã khai 
mạc chương trình “Hè vui đọc 
sách” năm 2022 với chủ đề “Yêu 
thương thông điệp mùa hè”. 

Tại lễ khai mạc, gần 200 học sinh 
có mặt đã được giao lưu với các 
giáo viên đến từ Trung tâm Anh 
ngữ quốc tế Star Edu; tham gia các 
hoạt động: nghe giới thiệu sách, 
viết cảm nhận về sách, các trò chơi 
trí tuệ, đố vui kiến thức, các hoạt 
động nhóm, kỹ năng sống, khéo 
tay hay làm, vẽ tranh chủ đề 
“Khám phá thế giới”. 

Các em thiếu nhi cũng được 
hướng dẫn sử dụng thư viện, đố 
vui kiến thức tổng hợp trên phần 

mềm Kahoot và đọc sách tại phòng 
đọc và phòng thiếu nhi của thư 
viện. 

Chương trình diễn ra từ nay đến 
10/8 vào khung giờ từ 8h30 đến 
10h30 các buổi sáng thứ Ba, thứ 
Năm hàng tuần tại Phòng Thiếu 
nhi, Thư viện tỉnh (số 4 Phạm Văn 
Đồng, TP. Bà Rịa). 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
TỬ TẾ VÌ MÔI TRƯỜNG 
CHÍNH LÀ TỬ TẾ CHO 
CHÚNG TA  

Đây là thông điệp được Chủ tịch 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà 
Thị Nga đưa ra tại sự kiện “Tử tế 
vì môi trường” tổ chức sáng 31.5. 

Sự kiện do Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức 
dưới hình thức trực tiếp và trực 
tuyến, nhằm hưởng ứng Tháng 
hành động vì môi trường và Ngày 
Môi trường thế giới 5.6.2022. 

Ngày Môi trường thế giới 2022 
được Chương trình Môi trường 
Liên hợp quốc (UNEP) phát động 
với chủ đề “Chỉ một Trái đất” 
(Only One Earth) nhằm truyền tải 
ý nghĩa thông điệp cùng 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 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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hậu thông qua các chính sách, hoạt 
động hướng tới lối sống xanh hơn, 
sạch hơn. 

Nhiều mô hình, cách làm hay, 
sáng tạo đã và đang đóng góp phần 
tích cực tạo sự chuyển biến trong 
nhận thức và hành động bảo vệ 
môi trường của mỗi cán bộ, hội 
viên, phụ nữ và cộng đồng. Đợt 
phát động trồng cây chào mừng 
thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ 
toàn quốc lần thứ 13 với hơn 
34.000 công trình và hơn 6,6 triệu 
cây xanh được trồng từ bàn tay của 
hội viên, phụ nữ trên toàn quốc đã 
cho thấy sức lan tỏa của trách 
nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi 
trường bằng những việc làm thiết 
thực, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn 
mạnh.   

Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động 
“tử tế vì môi trường” đã được các 
cấp  hội tích cực triển khai như: 
thu gom, phân loại, xử lý rác; giảm 
thiểu và tái chế rác thải nhựa; trồng 
cây xanh, con đường hoa; khẳng 
định vai trò, trách nhiệm của phụ 
nữ, tổ chức hội góp phần giảm 
thiểu tình trạng ô nhiễm môi 
trường, từng bước cải thiện và 
nâng cao chất lượng môi trường 
sống. 

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam phối hợp với cơ quan 
Liên hợp quốc về bình đẳng giới 
và trao quyền cho phụ nữ 
(UNWomen) công bố kết quả và 
trao giải cuộc thi Sáng tác thông 
điệp truyền thông về bình đẳng 
giới trong phòng, chống thiên tai 
trước bối cảnh Covid-19 và đề cử 
các gương mặt phụ nữ, sáng kiến, 
bình đẳng giới trong phòng, chống 
thiên tai. Cuộc thi được phát động 
từ ngày 28.12.2021 – 31.3.2022. 

Hưởng ứng Tháng hành động vì 
môi trường và Ngày Môi trường 
thế giới năm 2022, bên cạnh sự 
kiện này, Trung ương Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam  phát động 
cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm 
hiểu về Luật Bảo vệ môi trường 
sửa đổi năm 2020 và tuyên truyền, 
giới thiệu các sản phẩm xanh, thân 
thiện với môi trường của hội viên, 
phụ nữ trên trang fanpage của Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
fanpage Phụ nữsống xanh. 

(daibieunhandan.vn) 
 
LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI 
NHI - HÀNH VI BẠO LỰC GIA 
ĐÌNH  

Mới đây, ngày 9/5, Ủy ban Xã 
hội của Quốc hội phối hợp cùng 
Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức 
Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật 
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Phòng, chống bạo lực gia đình 
(sửa đổi).   

Đáng lưu ý, phát biểu tại hội 
thảo, TS. Khuất Thị Thu Hiền, 
Trưởng Khoa Luật (ĐH Lao động 
Xã hội) cùng một số chuyên gia đề 
nghị bổ sung thêm hành vi “lựa 
chọn giới tính của thai nhi” vào 
phần hành vi bạo lực gia đình. Lựa 
chọn giới tính thai nhi, trên thực tế 
không phải là vấn đề mới, nhưng 
đây là lần đầu tiên được đề nghị 
là một trong những hành vi bạo lực 
gia đình trong một dự thảo luật.   

Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy 
định xử phạt hành chính trong lĩnh 
vực y tế (có hiệu lực từ 
15/11/2020) đã quy định về 
xửphạtvới hành vi lựa chọn giới 
tính thainhi. Tuy nhiên, trên thực 
tế, rất hiếm có trường hợp nào bị 
xử phạt vì hành vi này. Và có lẽ, 
vẫn ít ai cho rằng, đây lại có thể là 
hành vi bạo lực gia đình. Dù biết 
rằng, khi buộc phải lựa chọn giới 
tính thai nhi, chính người mẹ/vợ đã 
chịu áp lực từ chồng, gia đình 
chồng để sinh con theo ý muốn. 
Nếu không xét đến góc độ nhân 
đạo, hành vi nạo phá thai do lựa 
chọn giới tính đã tước đi cơ hội 
sống của những đứa trẻ.   

Ở thời điểm hiện tại, tuy rằng tâm 
lý trọng nam khinh nữ, "có nếp, có 

tẻ" đã "giảm nhiệt" so với trước, 
sau nhiều năm các ngành, các cấp 
chính quyền đẩy mạnh tuyên 
truyền, với những câu khẩu hiệu 
như "dù gái hay trai, chỉ hai là đủ", 
nhưng không hẳn hiếm gặp. Có 
những gia đình "tan đàn xẻ nghé" 
chỉ vì "vợ không biết đẻ", không 
sinh được con trai cho chồng để 
"nối dõi tông đường"... 

Thảo luận về dự án luật, đa số đại 
biểu cho rằng, sau gần 15 năm thực 
hiện, nạn bạo lực gia đình vẫn còn 
là một vấn đề nhức nhối, nan giải ở 
Việt Nam. Nhiều vụ việc xuất hiện 
những hành vi bạo lực gia đình có 
mức độ gây hại nghiêm trọng, diễn 
biến phức tạp, tinh vi, khó lường 
và khó xử lý bằng các quy định 
pháp luật hiện hành.  

Tương tự như vậy, hành vi lựa 
chọn giới tính thai nhi, dù đã có 
chế tài xử phạt từ lâu nay, nhưng 
vẫn khó ngăn chặn, xử lý vi phạm. 
Vì vậy, việc bổ sung hành vi này 
vào Dự thảo LuậtPhòng, chống 
bạolực gia đình (sửa đổi) là rất cần 
thiết. Để phòng ngừa bạo lực gia 
đình, công tác giáo dục, tuyên 
truyền rất quan trọng, từ trẻ mẫu 
giáo cho đến các bậc học cao hơn 
đều cần được học với mức độ phù 
hợp lứa tuổi. Với hành vi phân biệt 
giới cũng cần được tuyên truyền ở 
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mọi lứa tuổi để xóa bỏ tư tưởng, 
quan niệm cổ hủ này.  

(baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 

TP VŨNG TÀU ĐẨY MẠNH 
THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Sáng 31/5, UBND TPVũng Tàu 
tổ chức hội nghị sơ kết công tác 
triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng 
tâm về chuyển đổi số, mô hình chợ 
4.0 và hướng dẫn sử dụng ứng 
dụng thanh toán không dùng tiền 
mặt trên địa bàn thành phố. 

Trong 5 tháng đầu năm 2022, TP 
đã tập trung triển khai thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi 
số trên cả 3 lĩnh vực chính quyền 
số, kinh tế số và xã hội số. 

Về chính quyền số, 17/17 UBND 
phường, xã đã ban hành quyết định 
thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi 
số và ban hành kế hoạch thực hiện. 
100% văn bản hành chính thông 
thường (trừ văn bản mật) của các 
phòng, ban chuyên môn đều được 
gửi nhận trên môi trường điện tử 
và được ký số. Bên cạnh đó, thành 
phố đã triển khai có hiệu quả hình 
thức họp trực tuyến giữa UBND 
thành phố với UBND 17 phường, 
xã qua ứng dụng jabber; tổ chức 
tập huấn hướng dẫn cho các phòng, 

ban đơn vị sử dụng mã QR code và 
quét mã QR code nhận tài liệu họp 
trên môi trường mạng cho các buổi 
họp không giấy… 

Trong lĩnh vực chuyển đổi số về 
kinh tế số và xã hội, thành phố đã 
phối hợp với các đơn vị cung cấp 
dịch vụ triển khai mô hình chợ 4.0, 
thanh toán không dùng tiền mặt tại 
4 chợ: chợ Vũng Tàu, chợ phường 
Thắng Nhất, chợ hải sản Nguyễn 
Công Trứ và chợ phường 7. Kết 
quả, 168/542 tiểu thương tham gia 
gắn mã QR. Tính đến thời điểm 
hiện tại, tỷ lệ người dân thành phố 
thanh toán trực tuyến các dịch vụ 
điện, nước và viễn thông đạt hơn 
50%. 

Tại hội nghị, đại diện các cơ 
quan, đơn vị, địa phương, nhà cung 
cấp dịch vụ cũng thảo luận, bàn 
giải pháp nâng cao hiệu quả thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm về 
chuyển đổi số, thanh toán không 
dùng tiền mặt; nhân rộng các mô 
hình hay, hiệu quả trên địa bàn 
thành phố. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 
 

 
TẬN DỤNG LÁ DỨA SAU THU 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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HOẠCH, TỔNG HỢP 
POLYMER  SIÊU HÚT NƯỚC  

Tận dụng lá dứa sau thu hoạch, 
những hạt polymer tích lũy lượng 
nước lớn gấp 1900 lần so với trọng 
lượng của chính nó do PGS.TS. 
Văn Phạm Đan Thủy và các cộng 
sự ở trường ĐH Cần Thơ chế tạo 
là một giải pháp cấp nước chủ 
động hiệu quả hơn cho các cánh 
đồng đang ngày một hứng chịu hậu 
quả do hạn mặn ở đồng bằng sông 
Cửu Long. 

Với sản lượng nằm trong top 10 
thế giới, trái dứa có đóng góp 
không nhỏ cho nền kinh tế Việt 
Nam nhưng cũng đặt ra bài toán 
lớn về môi trường: “Mỗi cân dứa 
khi thu hoạch sẽ tương ứng với 2-3 
kg lá dứa bị bỏ đi. Theo diện tích 
hiện nay, tổng lượng lá dứa bỏ đi ở 
Việt Nam hằng năm rơi vào 
khoảng 3 triệu tấn hầu hết được xử 
lí bằng cách đốt bỏ, gây ảnh hưởng 
cho môi trường. Cũng có một số 
giải pháp khác như ủ phân nhưng 
chỉ xử lí được một phần rất nhỏ”.  

PGS.TS. Văn Phạm Đan Thủy ở 
khoa Công nghệ, trường ĐH Cần 
Thơ cho biết. Lá dứa vốn cứng và 
nhiều gai, nên một số nơi còn thuê 
máy băm nhỏ lá dứa để phân hủy 
tự nhiên trên cánh đồng, dẫn đến 
bốc mùi và ô nhiễm. Để đẩy nhanh 

thời gian xử lí chuẩn bị cho mùa vụ 
mới, có người còn phun thuốc diệt 
cỏ cho lá dứa nhanh khô để đốt, 
ảnh hưởng lớn đến môi trường và 
sức khỏe. Do vậy, giải quyết lá dứa 
sau thu hoạch là bài toán gắn liền 
với người trồng, nếu muốn tiếp tục 
có nguồn thu từ dứa trong tương 
lai. 

 
Việc xử lí lá dứa sau thu hoạch là bài 

toán phức tạp về môi trường. Ảnh: Cánh 
đồng dứa ở Cầu Đúc (Hậu Giang) – một 
trong những vùng trồng dứa nổi tiếng ở 

Việt Nam 

Dưới góc nhìn của một nhà khoa 
học vật liệu như chị Thủy, những 
phụ phẩm nông nghiệp bị coi là rác 
như lá dứa lại là nguồn cellulose 
đầy tiềm năng. “Lá dứa có hàm 
lượng cellulose cao, ở các nước 
phát triển còn trồng cỏ để sản xuất 
cellulose, tại sao mình có hệ thực 
vật rất phong phú mà không tận 
dụng?”. Vậy cellulose trong lá dứa 
có thể dùng để làm gì khác? Chị và 
các cộng sự đã tìm thấy hướng đi 
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cho riêng mình sau khi tìm hiểu 
nhu cầu thực tế: vật liệu polymer 
siêu hút nước (SAP) từ lá dứa. 

Xuất phát từ những ý tưởng trên, 
nhóm nghiên cứu đã bắt tay vào 
chế tạo vật liệu polymer siêu hút 
nước từ lá dứa. “Mục tiêu của 
chúng tôi hướng đến là tìm ra một 
loại vật liệu có khả năng hút nước 
cao, độ bền tốt và thân thiện với 
môi trường”, theo nhóm nghiên 
cứu. 

(khoahocphattrien.vn) 
 
VIỆT NAM LÀ NƯỚC ĐẦU 
TIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 
MẠI VACCINE DỊCH TẢ LỢN 
CHÂU PHI 

 Ngày 1/6, Bộ NN&PTNT tổ chức 
họp báo thông tin về việc sản xuất 
thành công vaccine thương mại 
Dịch tả lợn châu Phi. Đây là 
vaccine thương mại đầu tiên trên 
thế giới của loại bệnh này. 

Các nhà khoa học trong lĩnh vực 
thú y vừa nghiên cứu, sản xuất 
thành công vaccine phòng bệnh 
dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Dự 
kiến ngày 3/6/2022, Bộ 
NN&PTNT sẽ chính thức công bố 
thành tựu này. Vaccine có tên 
thương mại NAVET-ASFVAC của 
Công ty Cổ phần thuốc thú y 
Trung ương Navetco. 

Sau một thời gian dài tập trung 
nghiên cứu, đến đầu tháng 
11/2019, các nhà khoa học của 
Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu 
thành công chủng virus DTLCP 
nhược độc. Ngay trong tháng 
11/2019, Lãnh đạo Bộ NN&PTNT 
đã cử Lãnh đạo Cục Thú y sang 
Hoa Kỳ dự họp, gặp trực tiếp với 
các chuyên gia Hoa Kỳ để bàn về 
việc phối hợp nghiên cứu, sản xuất 
vaccine DTLCP. 

Từ tháng 2/2020, việc nghiên 
cứu, sản xuất vaccine chính thức 
được thực hiện cùng với sự phối 
hợp của các chuyên gia Hoa Kỳ. 
Bộ đã chỉ đạo Cục Thú y thống 
nhất và ký thỏa thuận chung 
(MOU) hợp tác kỹ thuật với Viện 
nghiên cứu Nông nghiệp thuộc Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ làm cơ sở 
cho các bên triển khai thực hiện. 
Từ tháng 7/2020, Bộ chỉ đạo cho 
phép nhập khẩu chủng giống virus 
DTLCP nhược độc cắt gen dùng để 
nghiên cứu, sản xuất vaccine 
phòng, chống bệnh DTLCP tại 
ViệtNam. 

Ngay từ khi bệnh DTLCP xuất 
hiện tại Việt Nam, Ban Bí thư, 
Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo triển khai 
quyết liệt, đồng bộ các giải pháp 
phòng, chống, tổ chức nghiên cứu 
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sản xuất vaccine phòng bệnh. 
Chúng ta đã rất nhanh nhạy trong 
việc tiếp cận thành tựu nghiên cứu 
của Hoa Kỳ, cùng với sự vào cuộc 
tích cực của các cơ quan quản lý 
nhà nước, các nhà khoa học trong 
nước và đặc biệt là sự tham gia của 
các doanh nghiệp tiên phong, có đủ 
tiềm lực, có kinh nghiệm trong sản 
xuất vaccine thú y, đầu tư nghiêm 
túc để nghiên cứu, sản xuất thành 
công vắc xin DTLCP, bao gồm: 
Công ty Cổ phần thuốc thú y 
Trung ương Navetco (Công ty 
Navetco), Công ty TNHH MTV 
AVAC, Công ty Cổ phần tập đoàn 
Dabaco. 

Ngay sau khi tiếp nhận chủng 
giống ASFV-G- I177L từ Bộ 
Nông nghiệp Hoa Kỳ vào tháng 
9/2020, Công ty Navetco đã khẩn 
trương triển khai nghiên cứu, trải 
qua 5 lần thử nghiệm trong phòng 
thí nghiệm, kết quả 100% số lợn 
tiêm vaccine được bảo hộ khi công 
cường độc trong phòng thí nghiệm. 
Trong điều kiện sản xuất đã bảo hộ 
được trên 80% số lợn được tiêm 
vaccine khi công cường độc với 
chủng virus gây bệnh DTLCP tại 
Việt Nam; độ dài miễn dịch của 
vaccine kéo dài 6 tháng sau tiêm 
phòng. 

Như vậy, Việt Nam đã chính thức 

sản xuất được vaccine thương mại 
phòng bệnh DTLCP, đáp ứng được 
các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, 
bảo đảm vô trùng, an toàn và hiệu 
lực, độ dài miễn dịch kéo dài 6 
tháng, góp phần bảo vệ an toàn cho 
chăn nuôi, sản xuất lợn thịt. 

Bộ NN&PTNT đã thành lập các 
Hội đồng khoa học cấp cơ sở, cấp 
Bộ và tổ chức hàng chục cuộc họp 
với sự tham dự của nhiều nhà khoa 
học hàng đầu Việt Nam, nhà quản 
lý và nhà sản xuất vaccine thú y để 
nghiên cứu, đánh giá rất kỹ lưỡng 
báo cáo kết quả nghiên cứu khoa 
học, hồ sơ đăng ký lưu hành 
vaccine DTLCP NAVET-
ASFVAC của Công ty Navetco. 

Kết quả nghiên cứu, sản xuất 
vaccine NAVET-ASFVAC của 
Công ty Navetco sau khi được các 
nhà khoa học độc lập đánh giá rất 
kỹ lưỡng đã được chấp nhận công 
bố trên các Tạp chí khoa học uy tín 
của thế giới và Tạp chí Khoa học 
thú y của Việt Nam. Ngày 
17/5/2022, Viện nghiên cứu Nông 
nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa 
Kỳ cũng đã có thư chính thức gửi 
Cục Thú y Việt Nam xác nhận 
vaccine NAVET-ASFVAC đảm 
bảo an toàn, hiệu lực. 

Hiện nay bệnh DTLCP vẫn xảy 
ra tại nhiều nước trong khu vực và 
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trên thế giới, trong khi đến thời 
điểm này, trên toàn thế giới chưa 
có quốc gia nào công bố sản xuất 
thành công vaccine thương mại. 
Thành công này cũng mở ra kỳ 
vọng lớn khi dư địa xuất khẩu 
vaccine DTLCP được sản xuất tại 
Việt Nam sang các nước là rất lớn. 

 (chinhphu.vn) 
 
LÃO NÔNG SÁNG CHẾ HÀNG 
LOẠT MÁY NÔNG NGHIỆP 
TỪ XE MÁY HỎNG  

Từ những động cơ, phụ tùng xe 
máy hỏng, ông Dung đã trăn trở, 
mày mò sản xuất ra hàng loạt loại 
máy nông nghiệp tiện dụng, hiệu 
quả và giá rẻ cho nông dân. 

Tháng 3/2014, ông Dung nghiên 
cứu và quyết tâm chế tạo chiếc 
máy vặt lạc. Theo ông Dung, để 
hoàn thiện chiếc máy với các tính 
năng đảm bảo an toàn cho người 
sử dụng, hạt lạc khi được quay qua 
hệ thống bánh răng không bị dập, 
vỡ, ông phải làm đi làm lại cải tiến 
rất nhiều lần. 

Chiếc máy vặt lạc có cấu tạo, 
kích thước nhỏ gọn, gồm khung 
máy được làm bằng thép hộp mạ 
kẽm không gỉ, hệ thống bánh răng, 
động cơ và hai khay đựng giúp 
người dùng di chuyển dễ dàng và 
sử dụng trong mọi địa hình. 

Máy vặt hạt lạc hoạt động rất đơn 
giản, phụ nữ hay người lớn tuổi 
cũng có thể sử dụng. Người dùng 
có thể cắm điện, động cơ chạy tác 
động khiến hệ thống bánh răng 
chuyển động thông qua trục. Sau 
khi người sử dụng đưa gốc lạc vào, 
hệ thống bánh răng sẽ làm nhiệm 
vụ quay để hạt lạc rơi xuống khay 
sàng bằng lưới. Tại đây, hệ thống 
rung lắc giúp đất và rác nhỏ bám 
trên củ lạc rụng xuống khay bên 
dưới, còn củ sạch sẽ rơi ra ngoài. 
So với cách làm truyền thống, máy 
vặt lạc giúp giảm sức lao động gấp 
nhiều lần. Mỗi một chiếc máy vặt 
lạc có kích thước 65x90×90 cm, 
trọng lượng 42 kg, năng suất tách 
hạt lạc đạt 2 – 3 tạ/giờ với giá 3 
triệu đồng/chiếc. 

Tâm đắc nhất của “kỹ sư chân 
đất” Vũ Văn Dung là sáng chế ra 
chiếc máy cấy lúa không động cơ 
với nhiều ưu việt như: Giảm chi 
phí công sức, hàng lúa đều, đẹp; 
lúa phát triển tốt, dễ chăm sóc, khi 
thu hoạch cho năng suất cao. 

Được biết, nguyên liệu chính để 
sản xuất ra máy cấy được ông 
Dung tận dụng từ những bộ phận 
của xe máy đã hỏng, dễ sửa chữa, 
thay thế, máy có trọng lượng từ 23 
- 25kg, vận hành dễ dàng, sử dụng 
được trên nhiều loại hình đồng đất 
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với công suất khoảng 1 sào/giờ 
ruộng cấy. Điều đáng nói là chiếc 
máy cấy lúa không động cơ được 
ông Dung sáng chế có nhiều ưu 
điểm vượt trội hơn so với các loại 
máy cấy đang sử dụng trên thị 
trường, đó là nguyên liệu dễ kiếm, 
quá trình sản xuất nhanh, kích cỡ 
nhỏ gọn và nguyên lý vận hành 
đơn giản hơn. 

Ông Dung chia sẻ: “Các bộ phận 
của chiếc xe máy cũ nếu đem bán 
sắt vụn thì không đáng giá gì, 
nhưng khi chế lại để dùng cho việc 
khác thì lại rất bền. Vì thế, các sản 
phẩm mà tôi làm ra từ xe máy hư 
luôn được người dân tin tưởng sử 
dụng bởi luôn có độ bền đẹp, độ 
chính xác rất cao, dùng ít nhiên 
liệu, giá thành rẻ... Đặc biệt, tính 
thuận tiện cao, phụ tùng thay thế 
luôn có sẵn nên được mọi người ưa 
chuộng”. 

Cũng theo ông Dung: Theo 
cách cấy lúa truyền thống, người 
lao động một ngày trung bình chỉ 
cấy được 1 sào. Mỗi gia đình có từ 
4 - 5 sào ruộng thường phải mất từ 
4 - 5 ngày cấy liên tục mới xong. 
Vào thời vụ, thời gian cấy kéo dài 
khiến cho lúa phát triển không 
đồng đều, tăng nguy cơ sâu bệnh 
và không thuận lợi cho việc chăm 
bón. Khi sử dụng máy cấy không 

động cơ, mỗi gia đình 4 - 5 sào 
ruộng chỉ cấy trong 1 ngày là xong, 
không chỉ đảm bảo kỹ thuật, công 
lao động mà còn đảm bảo kế hoạch 
thời vụ gieo cấy.. 

“Tôi đã từng sửa chữa xe máy 
nên cũng có chút vốn liếng am 
hiểu về máy móc. Vì vậy, tôi muốn 
thử sức mình đến đâu, nếu thành 
công thì giúp đỡ cái khó của nông 
dân, còn thất bại cũng chẳng sao, 
coi như là lần trải nghiệm. Bắt tay 
vào việc, sau 4 tháng mày mò lắp 
vào tháo ra liên tục, tôi đã trình 
làng chiếc máy cày trang bị động 
cơ xi-lanh dung tích 110 phân khối 
của xe Wave Alpha và giao tận nhà 
cho khách. Ngay tối hôm sau, 
người chồng đã mang đủ 7 triệu 
đồng đến trả cho tôi. Điều vui nhất 
là anh nông dân kia rất phấn khởi 
vì đám đất mà trước kia hai vợ 
chồng cày bằng trâu mất 3 ngày thì 
với chiếc máy cày chỉ cần một 
ngày là xong”, ông Dung kể lại. 

Không dừng lại ở đó, vào cuối 
năm 2016, ông Dung còn “thai 
nghén” và cho ra đời chiếc máy 
cày đa năng. Chiếc máy cày đa 
năng làm được các công việc: Lên 
luống 1 rãnh, 2 rãnh, cày tơi xốp 
đất, vun đất và xén, nạo cỏ. Sở dĩ 
một chiếc máy làm được nhiều 
công việc trên là nhờ một bộ phận 
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đa năng có thể lắp, thay ra 3 chiếc 
lưỡi cày, vun và xén. 

Động cơ nổ được làm từ lốc máy 
của xe máy, bánh răng, xích nhông 
cũng được ông Dung tận dụng làm 
nhông chuyền. Thân máy xới đất là 
bánh răng có bán kính 80cm cũng 
được ông tự tay hàn có gắn các 
thanh sắt làm lực đẩy đồng thời 
cày xới đất. Chiếc máy hoàn chỉnh 
có chiều dài khoảng 1.45m, chiều 
ngang khoảng 50cm, nặng khoảng 
55kg. 

Những sáng chế của “kỹ sư chân 
đất” Vũ Văn Dung chế tạo ra chiếc 
máy nào có người đặt mua hết. Có 
những chiếc máy chưa xong, đã có 
người đến đặt hàng bởi máy của 
ông làm ra có nhiều chức năng và 
dễ dàng sử dụng. 

 
Với việc sáng chế ra hàng loạt máy nông 
nghiệp, “kỹ sư chân đất” Vũ Văn Dung 

vinh dự được nhận các bằng khen của các 
cấp bộ, ngành 

“Chiếc máy cày này tuy nhỏ gọn 
nhưng rất hiệu quả bởi nó vừa rọc 
hàng, vừa cày, tỉa, lấp đất mà 

không cần bà con nông dân ph
nhúng tay vào làm. Hi
nó cao gấp 10 – 
động của người b
có ý nghĩa khi rọc v
loại cây xen canh tr
trồng, trong khi đó các loại máy 
cày hiện có không thể l
Hệ thống ga và c
kế đặt ngay cạnh tay lái n
người dễ dàng chuy
và cơ cấu sang số. Chiếc máy n
chỉ cần 1 lít xăng, c
đồng hồ thì bà con nông dân có th
làm đến 4 - 5 sào ru
làm 40 - 50 sào/ngày”, ông Dung 
khẳng định. 

Tiếng lành đồn xa, không chỉ 
riêng ở tỉnh Ninh B
nông dân ở các tỉnh lân cận nh
Nam, Hà Nội... v
Nguyên, ĐBSCL... c
nơi đặt hàng mua máy nông nghi
của ông Dung. Đến nay, ông Dung 
đã xuất xưởng lên đ
chiếc máy nông nghiệp, có thời 
điểm một ngày ông bán c
chiếc máy với giá 3 
đồng/chiếc. 

Hiện xưởng cơ khí ch
gia đình ông Dung 
ăn việc làm ổn định cho 3 lao động 
với mức lương th
đồng/người/tháng. Mỗi năm, trừ

à con nông dân phải 
nhúng tay vào làm. Hiệu quả của 

 15 lần so với lao 
ời bình thường và rất 

ĩa khi rọc và gieo tỉa các 
ại cây xen canh trên đất đang 
ồng, trong khi đó các loại máy 

ện có không thể làm được. 
à cần số được thiết 

ế đặt ngay cạnh tay lái nên mọi 
àng chuyển đổi vận tốc 

ấu sang số. Chiếc máy này 
ỉ cần 1 lít xăng, chạy 1 tiếng 

ì bà con nông dân có thể 
5 sào ruộng và có thể 

50 sào/ngày”, ông Dung 

ồn xa, không chỉ 
ở tỉnh Ninh Bình, mà nhiều 

ở các tỉnh lân cận như Hà 
ội... và khu vực Tây 

ên, ĐBSCL... cũng đến tận 
àng mua máy nông nghiệp 

ủa ông Dung. Đến nay, ông Dung 
ên đến hơn 1.000 

ếc máy nông nghiệp, có thời 
ày ông bán cả chục 

ếc máy với giá 3 – 5 triệu 

ơ khí chế tạo của 
ình ông Dung đang tạo công 

ổn định cho 3 lao động 
ương thỏa thuận 5,5 triệu 
ời/tháng. Mỗi năm, trừ 
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các khoản chi phí, doanh thu tại 
xưởng cơ khí chế tạo Tiến Dung 
thu lãi 400 triệu đồng. 

Với sáng chế máy cấy không 
động cơ, ông Vũ Văn Dung đã 
vinh dự được Bộ trưởng Bộ NN-
PTNT tặng bằng khen vì đã góp 
phần vào sự nghiệp phát triển nông 
nghiệp, nông thôn Việt Nam. Bên 
cạnh đó, ông còn được tôn vinh là 
1 trong 17 nông dân có sáng chế, 
sáng kiến, cải tiến về công nghệ, 
kỹ thuật, máy móc, sản phẩm thuộc 
ngành NN-PTNT mang lại hiệu 
quả cao hơn so với trước. 

(nongnghiep.vn) 
 
 

 
Hỏi: Cha mẹ lén đọc tin nhắn, 

điện thoại của con có phạm luật 
không? 

Trả lời: Điều 21 Hiến pháp 
khẳng định: không ai được bóc 
mở, kiểm soát, thu giữ trái luật thư 
tín, điện thoại, điện tín và các hình 
thức trao đổi thông tin riêng tư của 
người khác.Đây cũng là tinh thần 
của Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ 
thể khoản 3 Điều 38 nêu rõ: 

Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ 
sở dữ liệu điện tử và các hình thức 
trao đổi thông tin riêng tư khác của 
cá nhân được bảo đảm an toàn và 

bí mật.Việc bóc mở, kiểm soát, thu 
giữ thư tín, điện thoại, điện tín, cơ 
sở dữ liệu điện tử và các hình thức 
trao đổi thông tin riêng tư khác của 
người khác chỉ được thực hiện 
trong trường hợp luật quy 
định.Đồng thời, về quyền, nghĩa vụ 
của cha mẹ với con nêu trong Luật 
Hôn nhân và Gia đình không có 
quy định về việc cha mẹ được 
kiểm soát điện thoại, lén đọc tin 
nhắn của con mà chỉ có quy định 
về việc quản lý tài sản riêng của 
con cũng như nghĩa vụ yêu thương, 
chăm lo việc học tập, giáo dục con, 
giám hộ hoặc đại diện cho con... 

Như vậy, có thể thấy, trẻ em hay 
bất kỳ công dân nào của Việt Nam 
đều có quyền được bảo vệ bí mật 
thư tín, điện thoại, điện tín. Do 
đó, dù là cha mẹ thì cũng không 
được quyền lục soát điện thoại, lén 
đọc tin nhắn của con khi chưa 
được con cho phép. 

Trên thực tế, vì muốn bảo vệ 
con,kịp thời ngăn cản con bị dụ dỗ, 
sa vào các tệ nạn xã hội, các bậc 
phụ huynh thường chọn cách 
"kiểm soát" chặt điện thoại, tin 
nhắn của con.Tuy nhiên, đây là 
hành vi vi phạm pháp luật và tạo 
nên tổn thương về mặt tinh thần 
cho con trẻ. 

(TH) 

HỎI – ĐÁP  
 


