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SỞ KH&CN TỈNH BR-VT: 
ĐẨY MẠNH “HỌC TẬP VÀ 
LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO 
ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ 
MINH” NĂM 2022  

Thực hiện theo Kế hoạch số 42-
KH/ĐUK ngày 04/10/2021 của 
Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận 
số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh”; Kế hoạch số 26-
KH/ĐU, ngày 16/3/2022 của Đảng 
ủy Sở KH&CN về việc Triển khai 
học tập, quán triệt, tuyên truyền 
Chuyên đề về “Học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về phát huy ý 
chí tự lực, tự cường, khắc phục khó 
khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” năm 
2022. Vừa qua, Đảng ủy Sở Khoa 
học và Công nghệ đã tổ chức 
thành công Hội thi “Học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 
2022.  

Tham dự Hội thi có đồng chí 
Nguyễn Văn Thắng – Tỉnh ủy 

viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Tám - 
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 
tỉnh; đồng chí Trần Duy Tâm 
Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN cùng toàn 
thể đảng viên, quần chúng Sở 
KH&CN. 

Hình thức thi gồm có 3 phần: 
phần thi sân khấu hóa; thi trắc 
nghiệm và thuyết trình. Thí sinh 
tham gia là các đảng viên và quần 
chúng trong toàn Đảng bộ Sở 
KH&CN, bao gồm tất cả 06 đội 
thi, tổng là 32 thí sinh tham gia (kể 
cả phần thi sân khấu hóa). 

Phát biểu tại Hội thi, đồng chí 
Trần Duy Tâm Thanh – Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
KH&CN cho biết: Hội thi nhằm 
nâng cao nhận thức sâu sắc, thấm 
nhuần tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh về phát huy ý 
chí tự lực, tự cường, khắc phục khó 
khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp 
tục tuyên truyền sâu rộng trong 
quần chúng và đảng viên về tư 
tưởng, đạo đức, phong cách và 
cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ 
vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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tôn vinh những cống hiến vĩ đại 
của Người đối với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng và dân tộc Việt 
Nam; xây dựng mô hình mới trong 
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo 
sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức 
tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo 
đức của đảng viên, công chức, viên 
chức và người lao động nhằm thực 
hiện tốt chuyên đề năm 2022. 

Hội thi cũng là dịp chào mừng kỷ 
niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch 
Hồ Chí Minh (19/5/1890-
19/5/2022); 111 năm Ngày Bác Hồ 
ra đi tìm đường cứu nước 
(5/6/1911-5/6/2022) và kỷ niệm 
Ngày khoa học và công nghệ Việt 
Nam 18/5 năm 2022. 

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở 
hy vọng: Sau cuộc thi này, mỗi cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức và người lao động sẽ thấm 
nhuần tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên 
tài của Đảng và dân tộc, người thầy 
vĩ đại của cách mạng Việt Nam. 
Người “là biểu tượng cao đẹp nhất 
của chủ nghĩa yêu nước và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt 
Nam. Người là kết tinh rạng ngời 
của đạo đức, trí tuệ, khí phách, 
lương tri của dân tộc và thời đại”. 
Trọn cuộc đời, Người hiến dâng 

cho sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và dân tộc; chúng ta vận dụng vào 
trong cuộc sống hàng ngày, cũng 
như trong thực hiện nhiệm vụ 
chính trị được giao. 

Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn 
Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ghi nhận 
và đánh giá cao từ hình thức, nội 
dung, sự chỉ đạo điều hành sát sao 
của Đảng ủy Sở KH&CN, sự đầu 
tư của các thí sinh, các đơn vị tham 
gia Hội thi.  

Cùng ý kiến với đồng chí Nguyễn 
Văn Thắng, đồng chí Trần Văn 
Tám - Ủy viên Ban Thường vụ - 
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng 
ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 
tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở sẽ tiếp tục 
phát huy, nhận rộng mô hình hay, 
cách làm mới trong việc thực hiện 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
trong toàn Đảng bộ Sở; tiếp tục 
quan tâm công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, nắm bắt tình hình tư 
tưởng cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, góp phần bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
tranh phản bác các quan điểm xấu, 
độc hại trong giai đoạn hiện nay. 
Đồng thời, thực hiện tốt các mặt 
công tác xây dựng tổ chức đảng và 
phát triển đảng viên; tăng cường 
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công tác kiểm tra, giám sát và thi 
hành kỷ luật đảng; công tác nội 
chính, phòng, chống tham nhũng, 
tiêu cực. 

Sau thời gian diễn ra trong không 
khí trang trọng, nghiêm túc, kết 
quả Hội thi đã trao: 01 giải nhất 
thuộc về Đội 3 (Chi bộ 3); 01 giải 
nhì thuộc về Đội 2 (Chi bộ 2); 01 
giải ba thuộc về Đội 6 (Chi bộ 4); 
03 giải khuyến khích thuộc về Đội 
5 (Chi đội 4), Đội 4 (Chi bộ 3), 
Đội 1 (Chi bộ 1); 01 giải biểu diễn 
ấn tượng và trang phục đẹp thuộc 
về Đội 3 (Chi bộ 3). 

 (Sở KH&CN) 
 
TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH 
ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA 
TÚY NĂM 2022 

Tháng hành động phòng, chống 
ma túy (PCMT) năm 2022 đã chính 
thức được Ủy ban Quốc gia phòng, 
chống AIDS và phòng, chống tệ 
nạn ma túy, mại dâm phát động từ 
ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 với 
chủ đề “Nâng cao hiệu quả công 
tác cai nghiện ma túy và quản lý 
người sử dụng trái phép chất ma 
túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh 
và an toàn". 

Hưởng ứng Tháng hành động 
PCMT (tháng 6), Ngày quốc tế 
PCMT và Ngày toàn dân PCMT 

(ngày 26/6), Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các Bộ, 
ngành thành viên Ủy ban Quốc gia 
phòng, chống AIDS và phòng, 
chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Ủy 
ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ đạo 
triển khai Tháng hành động PCMT 
năm 2022. 

Phó Thủ tướng Chính phủ giao 
Bộ Công an chỉ đạo phát động, 
triển khai đợt cao điểm tấn công 
trấn áp tội phạm về ma túy, tập 
trung trên các tuyến, địa bàn trọng 
điểm, phức tạp về ma túy; tăng 
cường nắm tình hình, rà soát địa 
bàn, đối tượng nhằm phát hiện, đấu 
tranh, triệt xóa kịp thời các điểm, 
tụ điểm phức tạp về ma túy. Tập 
trung lực lượng điều tra, triệt phá 
các tổ chức, đường dây mua bán, 
vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, 
xuyên quốc gia; tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả các Phương án, kế 
hoạch nghiệp vụ của Bộ Công an 
về đấu tranh phòng, chống tội 
phạm ma túy. 

Tại TP Vũng Tàu, trong 6 tháng 
đầu năm, Công an thành phố phát 
hiện 237 vụ với 583 đối tượng mua 
bán, vận chuyển, tàng trữ và sử 
dụng trái phép ma túy. Đơn vị đã 
lập hồ sơ khởi tố 49 vụ với 65 bị 
can. Đồng thời, tiếp nhận từ Bộ đội 
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Biên phòng, Cảnh sát biển và 
phòng nghiệp vụ Công an tỉnh 32 
vụ, bắt 33 đối tượng mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ trái phép các chất 
ma túy. 

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, 
Phó Chủ tịch UBND TP Vũng 
Tàu, Trưởng Ban chỉ đạo 138 TP 
Vũng Tàu, tình hình tội phạm ma 
túy và sử dụng trái phép chất ma 
túy trên địa bàn thành phố vẫn diễn 
biến phức tạp. Số đối tượng phạm 
tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán 
trái phép chất ma túy và đối tượng 
nghiện ma túy có dấu hiệu tăng 
(531 đối tượng nghiện có hồ sơ 
quản lý). Đặc biệt, thời gian gần 
đây, nổi lên tình trạng các đối 
tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh 
có điều kiện về ANTT (nhà nghỉ, 
quán bar, karaoke) để hoạt động tội 
phạm về ma túy. 

Nhằm hạn chế phát sinh người 
nghiện mới; kìm chế, không để gia 
tăng tội phạm và tệ nạn ma túy, 
tỉnh BR-VT đã đẩy mạnh tuyên 
truyền, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống ma túy; tuyên truyền 
về hậu quả nghiêm trọng của các 
hành vi vi phạm pháp luật về 
phòng, chống ma túy, về tác hại 
của ma túy, nhất là ma túy tổng 
hợp, nhằm nâng cao nhận thức về 
phòng, chống ma túy cho mọi tầng 

lớp nhân dân; trong đó, chú trọng 
tuyên truyền cho thanh thiếu niên, 
HS, SV nhằm tạo sự đồng thuận và 
sức lan tỏa của toàn xã hội tham 
gia vào công tác phòng, chống ma 
túy. 

Cụ thể, UBND TX Phú Mỹ và 
UBND TP Vũng Tàu vừa phối hợp 
Sở LĐTBXH tổ chức mít tinh, diễu 
hành “Ngày toàn dân phòng, chống 
ma túy 26/6” thu hút hàng trăm 
người tham gia. 

Theo bà Nguyễn Vân Anh, Phó 
Giám đốc Sở LĐTBXH, tội phạm 
ma túy và tệ nạn ma túy là nỗi ám 
ảnh, hiểm họa của xã hội. Tác hại 
của ma túy khiến sức khỏe con 
người suy giảm, làm suy thoái đạo 
đức, gây ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự và an toàn xã hội. Do đó, 
công tác tuyên truyền sẽ giúp 
người dân nâng cao ý thức phòng, 
chống tệ nạn ma túy, góp sức mạnh 
cùng lực lượng công an đẩy lùi tội 
phạm. 

 (Tổng hợp) 
 
KỶ NIỆM 97 NĂM NGÀY BÁO 
CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 

Ngày 21/6/1925, Cơ quan ngôn 
luận của tổ chức “Việt Nam Thanh 
niên Cách mạng đồng chí Hội” - 
Báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu 
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tiên, đây là tờ báo cách mạng đầu 
tiên của nước ta. 

Từ khi có báo “Thanh niên”, báo 
chí Việt Nam giương cao ngọn cờ 
cách mạng, nói lên ý chí, khát 
vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ 
rõ phương hướng đấu tranh của 
nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự 
do và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cũng là người đào 
tạo lớp làm báo vô sản đầu tiên của 
Việt Nam như Lê Hồng Sơn, Hồ 
Tùng Mậu, Lê Duy Điềm, Trương 
Văn Lĩnh… 

Ngày 02/6/1950, Chính phủ 
chính thức quyết định cho thành 
lập Hội "Những người viết báo 
Việt Nam" (Hội Nhà Báo Việt 
Nam ngày nay). Đến tháng 7/1950, 
Tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) đã 
công nhận Hội những người viết 
báo Việt Nam là thành viên chính 
thức của tổ chức. 

Ngày 05/02/1985, theo Quyết 
định của Ban Bí thư số 52-QĐ/TW 
lấy ngày 21/6 hàng năm là Ngày 
Báo chí Việt Nam, nhằm nâng cao 
vai trò và trách nhiệm xã hội của 
báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa 
báo chí với công chúng, tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với báo chí, kỷ niệm, tri ân các nhà 
báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt 
thành để độc giả có những bài báo 

hay sự kiện nóng hổi, chân thật. 
Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên báo 

chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm 
ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 
60 năm Báo Thanh Niên xuất bản 
số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không 
chỉ của riêng giới báo chí mà là 
ngày lễ của nhân dân cả nước, vì 
báo chí là sự nghiệp của toàn dân. 

Ngày 21/6/2000, nhân dịp kỷ 
niệm 75 năm Ngày Báo chí Việt 
Nam, theo đề nghị của Hội Nhà 
báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam đồng ý gọi Ngày báo 
chí Việt Nam là Ngày Báo chí 
Cách mạng Việt Nam. 

Cùng với quá trình lịch sử vẻ 
vang của Báo chí cách mạng Việt 
Nam, đội ngũ người làm báo đã 
đồng hành cùng dân tộc suốt hơn 
chín thập kỷ qua và có nhiều đóng 
góp rất quan trọng vào sự nghiệp 
giải phóng dân tộc cũng như trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 
nước. Trong mọi giai đoạn của 
cách mạng, Ðảng và Nhà nước ta 
luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 
tạo điều kiện để báo chí hoạt động 
và phát triển, chăm lo đào tạo, bồi 
dưỡng phát triển đội ngũ người 
làm báo cách mạng. 

Những đóng góp quan trọng, 
những thành tích nổi bật của đội 
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ngũ những người làm báo trong 
97 năm qua đã làm ngời sáng 
truyền thống vẻ vang của báo chí 
và đội ngũ người làm báo cách 
mạng. Ðó là tinh thần đoàn kết, là 
sự gắn bó máu thịt với Nhân dân, 
trung thành tuyệt đối với Ðảng, với 
Tổ quốc và dân tộc. Ðó là tinh thần 
chiến đấu và phẩm chất tiên phong, 
luôn có mặt nơi đầu sóng ngọn gió 
và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp 
cách mạng, kiên quyết bảo vệ công 
lý và lẽ phải. Luôn đổi mới sáng 
tạo, phát hiện cái mới, khẳng định 
và bảo vệ cái mới, cố gắng cập 
nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng 
để tác nghiệp trên tất cả các loại 
hình báo chí, sử dụng công nghệ 
làm báo tiên tiến, hiện đại. 

Trong thời kỳ hội nhập và đổi 
mới, báo chí đã tuyên truyền, phổ 
biến đường lối, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, phản ánh 
nguyện vọng chính đáng của các 
tầng lớp nhân dân. 

Báo chí đã quảng bá hình ảnh đất 
nước, con người Việt Nam đến với 
bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao 
vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế. Đồng thời báo chí cũng là 
vũ khí sắc bén chống lại các thế 
lực thù địch của cách mạng, đấu 
tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích 
của nhân dân. 

Ngày Báo chí Cách mạng Việt 
Nam 21/6 là dịp tri ân các thế hệ 
nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự 
nhiệt thành, và, nhiều khi là cả 
máu và nước mắt để độc giả có 
được những bài báo hay phản ánh 
chân thực các sự kiện nóng hổi, 
các vấn đề đời sống, văn hóa, xã 
hội, những câu chuyện truyền cảm 
hứng và những tấm gương đáng 
tôn vinh. 

97 năm qua, đội ngũ hội viên nhà 
báo, báo chí cả nước đã không 
ngừng lớn mạnh, thể hiện rõ tinh 
thần và ý chí cách mạng, luôn bám 
sát nhiệm vụ chính trị từng giai 
đoạn cách mạng, vượt qua muôn 
vàn khó khăn, thử thách, gian khổ, 
hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ 
vang mà Ðảng và Nhân dân giao 
phó. 

(vass.gov.vn) 
 
 

 
 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
CAO, PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP CHẾ BIẾN 

Trong 10 năm qua, công nghiệp 
chế biến nông lâm thủy sản của 
Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng 
trưởng đáng kể, tăng bình quân 8 -
10%/năm. 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Ảnh minh họa 

Phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, đổi mới khoa học công nghệ 
được coi là một trong những giải 
pháp then chốt, trọng tâm. Ứng 
dụng khoa học công nghệ giải 
quyết các thách thức trong phát 
triển nông nghiệp bằng tính ưu việt 
của các công nghệ như: Công nghệ 
sinh học, công nghệ cảm biến, tự 
động hóa, internet vạn vật… giúp 
sản xuất nông nghiệp tiết kiệm chi 
phí, tăng năng suất, hạ giá thành và 
nâng cao chất lượng nông sản, bảo 
vệ môi trường. 

Mặt khác, nông nghiệp công 
nghệ cao giúp nông dân chủ động 
trong sản xuất, khắc phục được 
tính mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào 
thời tiết, khí hậu, đáp ứng nhu cầu 
thị trường về chất lượng nông sản. 
Vì vậy, nhiều địa phương đã tiến 
hành phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao, quy mô lớn để thúc đẩy 
sản xuất. Trong đó, có công nghệ 
chế biến nông lâm thủy sản. 

Công nghệ trở thành động lực 
phát triển 

Nếu so sánh với quốc tế về trình 
độ và năng lực chế biến nông sản 
thì Việt Nam đạt mức trung bình. 
Điều này cho thấy nhu cầu to lớn 
của các doanh doanh nghiệp chế 
biến nông sản đối với việc tiếp 
nhận công nghệ chế biến tiên tiến, 
nâng cao trình độ công nghệ, gia 
tăng giá trị sản phẩm hàng hóa. Để 
phát triển công nghiệp bảo quản, 
chế biến nông lâm thủy sản ở Việt 
Nam theo kịp xu hướng thế giới, 
tất yếu phải phát triển theo hướng 
hiện đại với mức tự động hóa cao, 
ứng dụng chuyển giao công nghệ 
phục vụ chế biến nông sản đáp ứng 
mục tiêu giảm tổn thất sau thu 
hoạch, nâng cao chất lượng, giá trị 
và an toàn thực phẩm. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
hiện nay, tại Việt Nam nói riêng và 
các nước đang phát triển nói 
chung, công nghệ đang trở thành 
động lực phát triển kinh tế trong 
nước, cải thiện khả năng cạnh 
tranh trên thị trường thế giới, giúp 
doanh nghiệp Việt Nam tham gia 
sâu rộng vào hoạt động thương mại 
quốc tế, từ đó góp phần nâng cao 
mức sống của người dân. Để giúp 
ngành công nghiệp chế biến nông 
lâm thủy sản phát triển ổn định và 
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bền vững trong giai đoạn trước mắt 
cũng như lâu dài, Việt Nam cần cải 
thiện trình độ và năng lực công 
nghệ. 

Trong thời gian qua, mặc dù Việt 
Nam đã ban hành nhiều chính sách 
định hướng và khuyến khích phát 
triển công nghệ (nhất là các chính 
sách hỗ trợ phát triển và ứng dụng 
công nghệ) để đẩy mạnh cơ giới 
hoá nông nghiệp, chế biến, bảo 
quản nông sản nhưng hiệu quả 
nhìn chung chưa cao, chưa thực sự 
tạo bước đột phá cho ngành. Việc 
ứng dụng công nghệ hiện đại vào 
sản xuất để thực hiện chuỗi giá trị 
là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, hoạt 
động này tốn kém nhiều kinh phí, 
đòi hỏi phải có những chính sách 
hỗ trợ doanh nghiệp, hình thành 
trục liên kết với các doanh nghiệp 
trong nước nhằm đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ cao, phát triển 
công nghiệp chế biến tại Việt Nam. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 

PHÁT TRIỂN KCN KIỂU 
MẪU, THÔNG MINH VÀ 
TĂNG TRƯỞNG XANH 

Ngày 9/6, ông Nguyễn Công 
Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn 
công tác Văn phòng JICA Việt 
Nam do ông Murooks Naomichi, 

Phó Trưởng đại diện Văn phòng 
Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
(JICA) Việt Nam làm Trưởng Đoàn 
về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng 
khu công nghiệp (KCN) kiểu mẫu, 
KCN thông minh theo định hướng 
sinh thái và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý, vận hành 
KCN tại tỉnh BR-VT. 

Dự án này được UBND tỉnh phê 
duyệt đầu tư tháng 3/2021, do Ban 
Quản lý các KCN tỉnh làm chủ đầu 
tư và được JICA tài trợ với tổng 
vốn đầu tư khoảng 3,7 triệu USD 
(nguồn vốn ODA không hoàn lại). 
Dự án chia làm 2 giai đoạn: Giai 
đoạn 1, lập kế hoạch chi tiết xây 
dựng thiết kế dự án và chuẩn bị sẵn 
sàng thực thi trong khoảng 6 tháng. 
Giai đoạn 2, thực hiện hỗ trợ kỹ 
thuật xây dựng quy chế KCN kiểu 
mẫu, KCN thông minh theo định 
hướng sinh thái và ứng dụng 
CNTT trong quản lý, vận hành 
KCN tại tỉnh BR-VT khoảng 3 
năm. 

Sau khi dự án hoàn thành sẽ hỗ 
trợ cho đơn vị quản lý nâng cao 
năng lực giám sát, giúp chủ đầu tư 
các KCN giảm chi phí vận hành, 
bảo trì, có sức hấp dẫn hơn với các 
nhà đầu tư có trách nhiệm với môi 
trường, xã hội, tạo ra nhiều hơn giá 
trị gia tăng, cải tiến hiệu quả công 



Phổ Biến Kiến Thức số 270 - 6.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 9 
 

nghệ, giảm chi phí vận hành máy 
móc, giúp cộng đồng phát triển bền 
vững khi có nhiều cải tiến trong 
quản lý môi trường và quản lý tài 
nguyên. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông 
Nguyễn Công Vinh gửi lời cảm ơn 
JICA và phía Nhật Bản đã hỗ trợ 
tỉnh trong việc bảo vệ môi trường 
bền vững, nhất là việc chuẩn bị xây 
dựng dự án. Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh cho biết, đây là dự án rất có 
giá trị trong định hướng phát triển 
của tỉnh; có ý nghĩa thiết thực 
trong việc quản lý các KCN, 
hướng đến các KCN kiểu mẫu, 
KCN thông minh và tăng trưởng 
xanh trong phát triển kinh tế. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG 
TÀU: TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH 
CÔNG TÁC 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 
các cá nhân, đơn vị và người đứng 
đầu đơn vị trong việc triển khai 
nhiệm vụ CCHC. 

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 
2022: Sở KH&CN đã nghiêm túc 
quán triệt chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, chỉ đạo đội ngũ 
CBCCVC, nhất là người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị tập trung vào công 
việc ngay từ đầu năm và ngay sau 
Tết Nguyên đán. Kịp thời ban hành 
các kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 
thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 
và tập trung chỉ đạo công tác 
CCHC. Cơ bản vị trí, chức năng, 
nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy 
của sở và các đơn vị đã được kiện 
toàn, công tác đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 
ngũ CCVC được quan tâm thực 
hiện. Công tác tài chính công thực 
hiện công khai, minh bạch theo 
quy định. Đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quản lý 
nhà nước góp phần tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa 
hành chính, nâng cao sự hài lòng 
của người dân và doanh nghiệp. 
Các nhiệm vụ theo kế hoạch thực 
hiện Chương trình hành động của 
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
về chuyển đổi số, đô thị thông 
minh gắn với CCHC đã được Sở 
quan tâm tham mưu ban hành và tổ 
chức thực hiện đạt tiến độ yêu cầu. 

Định hướng trong 6 tháng cuối 
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năm 2022, Sở KH&CN tiếp tục 
tăng cường theo dõi, chỉ đạo, đôn 
đốc, tập trung thực hiện tốt một số 
nhiệm vụ trọng tâm sau:  

- Tiếp tục tham mưu triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ được 
UBND tỉnh giao đạt tiến độ, chất 
lượng.  

- Thực hiện tốt công tác kiểm 
soát thủ tục hành chính, tiếp nhận 
và giải quyết 100% hồ sơ TTHC, 
chấn chỉnh, khắc phục những thiếu 
sót trong thao tác trình duyệt trên 
môi trường điện tử, không để xảy 
ra tình trạng hồ sơ phê duyệt trễ 
hạn.  

- Tiếp tục quan tâm cử CCVC đi 
đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao 
trình độ, năng lực quản lý và 
chuyên môn nghiệp vụ.  

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt 
động trang thông tin điện tử, chú 
trọng làm tốt việc cung cấp thông 
tin văn bản pháp quy của ngành, 
văn bản chỉ đạo điều hành, đăng tải 
thông tin thành tựu nổi bật của 
ngành, kết quả công tác CCHC và 
tăng cường mục lấy ý kiến của tổ 
chức, cá nhân cũng như phục vụ 
tốt yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 
Tăng cường công tác tuyên truyền 
cải cách hành chính qua các ấn 
phẩm thông tin KH&CN và trên 
các phương tiện thông tin đại 

chúng khác ở địa phương.  
- Tiếp tục hướng dẫn duy trì, 

nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 vào các cơ quan nhà 
nước.  

- Tiếp tục tăng cường tuyên 
truyền, hướng dẫn người dân, 
doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ 
trực tuyến.  

- Tổ chức kiểm tra công tác cải 
cách hành chính theo kế hoạch của 
sở.  

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng 
CNTT trong hoạt động của Sở năm 
2023. 

(Sở KH&CN) 
 
   
 

 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2022 - 
2025 

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết 
định ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2022 - 
2025. 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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Kế hoạch được ban hành với mục 
tiêu tiếp tục triển khai Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới gắn với thực hiện 
có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp, phát triển kinh tế nông 
thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào 
chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực 
hiện xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, nông thôn mới kiểu mẫu và 
nông thôn mới cấp thôn, ấp. Nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần 
của người dân nông thôn, thúc đẩy 
bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng 
kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ 
và từng bước hiện đại, bảo đảm 
môi trường, cảnh quan nông thôn 
sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu 
bản sắc văn hóa truyền thống, thích 
ứng với biến đổi khí hậu và phát 
triển bền vững.  

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, 
toàn tỉnh có 47/47 xã đạt chuẩn 
nông thôn mới (đạt 100%), trong 
đó, có 38 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao (đạt 80,85%), 18 xã 
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
(đạt 40%), tiếp tục xây dựng nông 
thôn mới nâng cao và nông thôn 
mới kiểu mẫu đối với các huyện, 
xã đã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới, thu nhập bình quân 
của người dân nông thôn tăng ít 
nhất 1,5 lần so với năm 2020; có 

8/8 huyện, thị xã, thành phố đạt 
chuẩn nông thôn mới, hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 
trong đó, huyện Long Điền và 
huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn 
mới nâng cao; đồng thời tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Theo đó, UBND tỉnh triển khai 
thực hiện một số nhiệm vụ trọng 
tâm như: quy hoạch xây dựng nông 
thôn; phát triển hạ tầng kinh tế - xã 
hội, cơ bản đồng bộ, đảm bảo kết 
nối nông thôn - đô thị; tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp, phát triển kinh tế 
nông thôn, triển khai mạnh mẽ 
Chương trình mỗi xã một sản phẩm 
(OCOP), phát triển du lịch nông 
thôn, nâng cao hiệu quả hoạt động 
của các hợp tác xã, hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn, 
tiếp tục triển khai thực hiện chính 
sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao 
động, giảm nghèo bền vững, nâng 
cao chất lượng giáo dục, y tế và 
chăm sóc sức khỏe người dân nông 
thôn; nâng cao chất lượng đời sống 
văn hóa của người dân nông thôn, 
nâng cao chất lượng môi trường; 
đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 
các dịch vụ hành chính công, nâng 
cao chất lượng hoạt động của chính 
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quyền cơ sở, thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số trong nông thôn 
mới, tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, công nghệ số, xây 
dựng nông thôn mới thông minh, 
bảo đảm và tăng cường khả năng 
tiếp cận pháp luật cho người dân, 
tăng cường giải pháp nhằm đảm 
bảo bình đẳng giới và phòng chống 
bạo lực trên cơ sở giới; nâng cao 
chất lượng, phát huy vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức chính trị - xã hội trong xây 
dựng nông thôn mới; giữ vững 
quốc phòng, an ninh và trật tự xã 
hội nông thôn; nâng cao năng lực 
xây dựng nông thôn mới, thực hiện 
tốt Phong trào thi đua “Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước 
chung sức xây dựng nông thôn 
mới”. 

 (baria-vungtau.gov.vn) 
 
LỄ CÔNG BỐ HUYỆN XUYÊN 
MỘC ĐÓN NHẬN DANH HIỆU 
ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN 
MỚI NĂM 2020 

Sáng ngày 21/6/2022 tại Hội 
trường UBND huyện Xuyên Mộc, 
UBND tỉnh đã long trọng tổ chức 
Lễ công bố và đón nhận Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ 
công nhận huyện Xuyên Mộc đạt 
chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Về phía lãnh đạo Trung ương có 
ông Phạm Bình Minh -  Ủy viên 
Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng 
Thường trực Chính phủ - Trưởng 
Ban Chỉ đạo Trung ương các 
Chương trình mục tiêu quốc gia; 
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng 
Chính phủ; Lãnh đạo Văn phòng 
Điều phối Nông thôn mới Trung 
ương đã đến dự. 

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông 
Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung 
ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ 
tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị 
Yến - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ 
tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ 
đạo thực hiện các Chương trình 
MTQG tỉnh; lãnh đạo HĐND, 
UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Lãnh 
đạo các Sở, ban, ngành, địa 
phương và đông đảo bà con Nhân 
dân huyện Xuyên Mộc đã đến dự. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
 Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch 
UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 
thực hiện các Chương trình MTQG 
tỉnh đã biểu dương những thành 
tích, kết quả mà Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân huyện Xuyên 
Mộc đã đạt được trong quá trình 
xây dựng nông thôn mới trên địa 
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bàn huyện. 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 
huyện Xuyên Mộc tiếp tục quán 
triệt và triển khai có hiệu quả 
chương trình phát triển nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới 
mới theo các chủ trương, nghị 
quyết của Trung ương và của tỉnh. 
Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động để người 
dân chủ động, tích cực tham gia 
xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu; bổ sung, 
điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới gắn với tái cơ cấu 
kinh tế, ứng dụng công nghệ cao, 
thực hiện hiệu quả Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm; khai thác và 
phát huy có hiệu quả các tiềm 
năng, lợi thế của địa phương để 
phát triển kinh tế nông nghiệp gắn 
với du lịch chất lượng cao; hình 
thành các vùng sản xuất hàng hóa 
tập trung, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho người dân. 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Văn Thọ, sau hơn 13 năm 
triển khai thực hiện, xây dựng 
nông thôn mới đã thực sự trở thành 
phong trào mạnh mẽ, rộng khắp 
trong toàn tỉnh, được cả hệ thống 
chính trị và đông đảo nhân dân 
nhiệt tình hưởng ứng, tích cực 

tham gia; cơ sở hạ tầng được quan 
tâm đầu tư xây dựng; diện mạo 
nông thôn ngày càng khang trang, 
sạch, đẹp hơn. 

 
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và ông 
Phạm Viết Thanh - Uỷ viên Trung ương 
Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND 

tỉnh trao Bằng công nhận đạt chuẩn 
huyện nông thôn mới cho lãnh đạo huyện 

Xuyên Mộc 

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn 
tỉnh đã có 47/47 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới, trong đó có 25 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 
đơn vị cấp huyện đã được Thủ 
tướng Chính phủ công nhận đạt 
chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới; thu nhập 
bình quân người dân nông thôn đạt 
trên 61 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ 
hộ nghèo chuẩn quốc gia chỉ còn 
0,05%. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 
một trong 16 tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương của cả nước có 
100% số xã đạt chuẩn nông thôn 
mới. 
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Theo định hướng của tỉnh đến 
năm 2025, đối với cấp xã, tiếp tục 
phấn đấu nâng cao chất lượng các 
tiêu chí nông thôn mới theo Bộ tiêu 
chí xã nông thôn mới giai đoạn 
2021 - 2025 cho 47 xã đã đạt 
chuẩn nông thôn mới; trong đó, 
thực hiện xây dựng cho 38 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, và 
14 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu; tiếp tục xây dựng nông 
thôn mới nâng cao đối với các 
huyện, xã đã được công nhận đạt 
chuẩn nông thôn mới; thu nhập 
bình quân của người dân nông thôn 
đạt trên 71 triệu đồng/người/năm 
vào năm 2025. 

Với cấp huyện, tỉnh phấn đấu 
huyện Côn Đảo và thành phố Vũng 
Tàu được Thủ tướng Chính phủ 
công nhận đạt chuẩn nông thôn 
mới/hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng nông thôn mới; huyện Long 
Điền và huyện Đất Đỏ được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao. 

Đối với Chương trình Mỗi xã 
một sản phẩm (OCOP), phấn đấu 
mỗi năm có 25 sản phẩm nông 
nghiệp, nông thôn được công nhận 
sản phẩm OCOP 3 sao trở lên, 
nâng tổng số sản phẩm được công 
nhận là 150 sản phẩm. 

 (sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 
NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-
VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2021-
2025 

Ngày 15/11/2021 UBND tỉnh 
hành Quyết định số 3904/QĐ-
UBND về việc phê duyệt Kế hoạch 
phát triển ngành nghề nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
giai đoạn 2021-2025. 

Mục đích của Kế hoạch là Phát 
triển ngành nghề nông thôn nhằm 
hướng tới bảo tồn, phát triển các 
nghề truyền thống gắn với du lịch, 
tạo hiệu quả kép vừa góp phần 
nâng cao thu nhập cho người sản 
xuất vừa khẳng định sự đa dạng, 
phong phú, chất lượng và phát huy 
bản sắc văn hóa của dân tộc với nét 
riêng của du lịch tỉnh; khuyến 
khích phát triển những nghề mới 
phù hợp nhu cầu thị trường, thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
nông thôn, tạo việc làm, giảm 
nghèo, tăng thu nhập hướng tới 
xây dựng nông thôn mới nâng cao 
trên địa bàn tỉnh; đồng thời phát 
triển một số sản phẩm ngành nghề 
nông thôn chủ lực của tỉnh tham 
gia Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm. Theo đó, Kế hoạch đề ra 
mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 
giải quyết việc làm cho 13.000 đến 
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13.500 lao động; công nhận thêm 
04 nghề truyền thống nâng tổng số 
là 10 nghề truyền thống và 01 làng 
nghề truyền thống; hỗ trợ phát 
triển nghề truyền thống; triển khai 
các Dự án phát triển ngành nghề 
nông thôn trên cơ sở ứng dụng 
khoa học công nghệ, xử lý môi 
trường, đồng thời, khuyến khích hỗ 
trợ các nghề mới phát triển tại địa 
phương; hỗ trợ thành lập hợp tác 
xã trong lĩnh vực ngành nghề nông 
thôn tham gia liên kết trong sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm hướng đến 
xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu 
gắn với du lịch; xây dựng trang 
thông tin điện tử giới thiệu sản 
phẩm, bán hàng trực tuyến; thiết kế 
mẫu mã, bao bì đóng gói hướng 
đến Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (OCOP) gắn với du lịch. 

Để thực hiện hiệu quả và hoàn 
thành các mục tiêu trên, Tỉnh triển 
khai một số giải pháp về cơ chế 
chính sách hỗ trợ phát triển ngành 
nghề nông thôn như: mặt bằng sản 
xuất; xúc tiến thương mại; đào tạo 
nguồn nhân lực; hỗ trợ phát triển 
ngành nghề nông thôn; hỗ trợ 
nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, 
dây chuyền sản xuất; tập huấn 
chuyển giao công nghệ cho các dự 
án; hỗ trợ lập, thẩm định, tổ chức 
Lễ công nhận nghề truyền thống, 

làng nghề, làng nghề truyền thống 
hướng đến xây dựng sản phẩm 
OCOP; xây dựng hệ thống xử lý 
môi trường, cơ sở vật chất ngành 
nghề nông thôn; khoa học công 
nghệ; lồng ghép phát triển du lịch 
nông nghiệp, ngành nghề nông 
thôn và huy động nguồn vốn, đầu 
tư tín dụng. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo các Phòng, ban, 
đơn vị triển khai thực hiện các nội 
dung của Kế hoạch; chủ động bố 
trí, cân đối kinh phí hoặc lồng ghép 
từ các chương trình, dự án khác để 
thực hiện hỗ trợ phát triển ngành 
nghề nông thôn trên địa bàn; củng 
cố, kiện toàn lại chức năng nhiệm 
vụ, nhân sự quản lý nhà nước đối 
với lĩnh vực ngành nghề nông thôn 
trên địa bàn; kiểm tra, rà soát, lập 
hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân 
tỉnh xét công nhận nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền 
thống đảm bảo các tiêu chí theo 
quy định; Rà soát lại quy hoạch 
sản xuất vùng nguyên liệu phục vụ 
phát triển ngành nghề gắn với bảo 
vệ môi trường; kiểm tra tiến độ di 
dời các cơ sở sản xuất ngành nghề 
ô nhiễm môi trường vào khu, cụm 
công nghiệp tập trung; hỗ trợ đầu 
tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ngành 
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nghề nông thôn gắn với phát triển 
du lịch nông nghiệp, nông thôn và 
xây dựng nông thôn mới trên cơ sở 
lồng ghép các chương trình, đề án, 
dự án của địa phương; tăng cường 
công tác thanh, kiểm tra xử lý vi 
phạm về môi trường, đất đai theo 
quy định; đồng thời thực hiện đảm 
bảo các nội dung theo Kế hoạch 
bảo vệ môi trường làng nghề trên 
địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
được phê duyệt; báo cáo định kỳ 
hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi về 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban 
nhân dân tỉnh theo quy định. 

 (sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
TĂNG CƯỜNG ĐĂNG KÝ 
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
LỒNG BÈ CHỦ LỰC  

Bộ NN-PTNT vừa ban hành Công 
văn số 3636/BNN-TCTS ngày về 
việc tăng cường công tác đăng ký 
nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối 
tượng thủy sản nuôi chủ lực. 

Theo đó, Bộ NN-PTNT đề nghị 
UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương rà soát, thống 
kê, báo cáo tình hình số cơ sở nuôi 
trồng thủy sản thuộc đối tượng 
phải cấp giấy xác nhận theo quy 
định (theo từng đối tượng tôm sú, 
tôm thẻ chân trắng, cá tra, nuôi 

trồng thủy sản lồng bè); tổng số cơ 
sở đã cấp giấy xác nhận; tổng số 
hồ sơ đã thẩm định nhưng không 
đạt, lý do, đề xuất giải pháp... 

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, 
thanh tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về thủy sản đối 
với các cơ sở đủ điều kiện cấp giấy 
xác nhận mà không nộp hồ sơ đến 
cơ quan chức năng, xử lý vi phạm 
theo quy định. 

Đối với các hồ sơ cấp giấy xác 
nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè, 
đối tượng thủy sản nuôi chủ lực đủ 
điều kiện, khẩn trương thẩm định, 
cấp giấy xác nhận theo quy định và 
chịu trách nhiệm về sự chậm trễ. 

Được biết, hiện cả nước có 
6.600/481.000 cơ sở nuôi tôm 
nước lợ và 393/11.325 cơ sở nuôi 
trồng thủy sản lồng bè được cấp 
giấy xác nhận. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

CHỦ ĐỘNG GIÁM SÁT CHẶT, 
PHÁT HIỆN SỚM, XỬ LÝ CÁC 
Ổ DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê 
Văn Thành chỉ đạo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các địa phương, 
cơ quan liên quan tập trung chỉ 
đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra 
việc phòng, chống dịch bệnh dịch 
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tả lợn châu Phi; chủ động giám sát 
chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo 
đảm phát hiện sớm, cảnh báo và 
chỉ đạo xử lý các ổ dịch, không để 
dịch bệnh lây lan diện rộng. 

 
Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp 

với các tổ chức quốc tế và các 
doanh nghiệp trong nước trong 
việc nghiên cứu, sản xuất, quyết 
định lưu hành vaccine phòng bệnh 
dịch tả lợn châu Phi theo đúng 
thẩm quyền và quy định pháp luật. 

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, 
ngành và các địa phương tiếp tục 
quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng 
bộ các giải pháp phòng, chống 
bệnh dịch tả lợn châu Phi, phát huy 
vai trò và trách nhiệm của người 
đứng đầu trong công tác phòng, 
chống, khống chế dịch bệnh theo 
chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
tránh tình trạng chủ quan, lơ là để 
dịch bệnh tái phát, lây lan diện 

rộng. 
Củng cố và tăng cường năng lực 

hệ thống cơ quan quản lý chuyên 
ngành thú y các cấp, nhất là tại cấp 
huyện, cấp xã theo đúng chủ 
trương của Đảng, quy định của 
Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo 
của Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ bảo đảm đủ năng 
lực để tổ chức chống dịch kịp thời, 
hiệu quả; tăng cường thông tin, 
tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều 
hình thức về tính chất nguy hiểm 
của bệnh dịch tả lợn châu Phi, 
nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan 
và các biện pháp phòng dịch bệnh. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
PHƯƠNG PHÁP NUÔI LUÂN 
TRÙNG LÀM THỨC ĂN THAY 
ARTEMIA TRONG SẢN XUẤT 
CÁ BIỂN 

Được người bạn chuyên nuôi 
thương phẩm cá lồng bè giới thiệu. 
Tôi đến gặp anh Tý phụ trách kỹ 
thuật nuôi và thu sinh khối luân 
trùng nước mặn làm thức ăn cho 
cá biển tại cơ sở sản xuất cá giống 
ở thôn 5, xã Long Sơn, TP Vũng 
Tàu, tỉnh BRVT.  

Anh Tý cho biết: Cơ sở chuyên 
sản xuất các loại cá giống như cá 
chẽm, cá mú, cá bớp theo phương 
pháp ương hai giai đoạn. Giai đoạn 
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một ương trong ao lót bạt từ khi cá 
sử dụng thức ăn ngoài đến ngày 
thứ 21, giai đoạn hai ương trong bể 
nhựa tròn từ ngày thứ 22 đến khi 
cá đúng cỡ xuất bán. Trước đây, 
quy trình ương cá chủ yếu dùng ấu 
trùng Artemia làm thức ăn. Từ năm 
2019 đến nay, giá trứng Artemia 
luôn có xu hướng tăng, trong khi 
giá cá giống bán ra không tăng, 
thâm chí còn giảm, sản xuất không 
có lãi. Để giảm chi phí đầu vào, cơ 
sở đã tìm hiểu và tham khảo tài 
liệu. Học hỏi kinh nghiệm bạn bè 
biết luân trùng nước mặn có kích 
thước tương đồng với ấu trùng 
Artemia, sống lơ lửng và có khả 
năng sinh trưởng phát triển nhanh 
trong các ao đầm nước lợ, phù hợp 
làm thức ăn trong sản xuất cá 
giống. Cơ sở sử dụng phần đất 
trống đào ao, lót bạt bờ và đáy nuôi 
và thu sinh khối luân trùng nước 
mặn làm thức ăn thay thế hoàn 
toàn ấu trùng Artema. 

Theo anh Tý để có luân trùng 
nước mặn làm thức ăn thay thế 
Artemia trong ương cá biển cần có 
2 ao nuôi. Một ao nuôi luân trùng 
kích thước nhỏ cho giai đoạn cá 10 
ngày đầu và một ao nuôi luân trùng 
có kích thước lớn hơn cho giai 
đoạn cá từ ngày thứ 11 đến khi cá 
biết sử dụng thức ăn công nghiệp. 

Mỗi ao có diện tích 1.500 m². 
Trước khi nuôi, ao được vệ sinh, 
khử trùng bằng nước Chlorine, 
phơi khô. Đối với ao nuôi luân 
trùng nhỏ sau khi bơm nước biển 
vào đầy ao sử dụng khoảng 500kg 
phân gà đổ xuống một góc ao. Sau 
3 ngày, dùng máy quạt đảo nước 
nhằm tăng hàm lượng oxy, kích 
thích sinh vật phù du (động vật phù 
du và thực vật phù du) phát triển, 
phân tán đều giữa các tầng nước 
ao. Khi thấy nước ao có màu khuê 
tảo đậm dùng lưới phiêu sinh có 
kích thước mắt lưới 100 µm vợt 
kiểm tra đánh giá sinh khối ấu 
trùng. Định kỳ bổ sung lượng phân 
gà để duy trì sự phát triển của ấu 
trùng nhằm đáp ứng đủ lượng sinh 
khối làm thức ăn cho việc ương cá. 
Đối với ao nuôi luân trùng có kích 
thước lớn hơn hàng ngày bổ sung 
thêm 3-5kg cám gạo và bột cá ủ 
men EM sau đó hòa với nước tạt 
đều mặt ao. 

Khi mật độ ấu trùng trong ao đạt 
yêu cầu, dùng máy bơm, bơm lọc 
tuần hoàn nước ao qua túi lưới dài 
5m, đường kính 30cm, kích thước 
mắt lưới 100 - 150 µm đối với luân 
trùng nhỏ và kích thước mắt lưới 
200 – 250 µm đối với luân trùng 
lớn để thu sinh khối. Thời gian lọc 
tuần hoàn khoảng 2 giờ là có thể 
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gom sinh khối luân trùng đem cho 
cá ăn. Bằng cách làm này mỗi ngày 
có thể thu sinh khối 4-5 lần, mỗi 
lần lượng luân trùng thu được 
khoảng 2kg đủ để ương 1 triệu cá 
bột lên cá hương. 

So sánh với cách ương cá bằng 
ấu trùng Artemia, anh Tý hạch 
toán để ương được 1 triệu con 
giống cá biển đúng cỡ xuất bán cho 
người nuôi thì quy trình dùng trứng 
Artemia cần khoảng 30 thùng 
(6kg/thùng, mỗi thùng khoảng 10 
triệu đồng), trong khi đó cách làm 
này chỉ tốn chi phí mua phân gà, 
cám gạo, bột cá và một số chi phí 
khác cho nuôi luân trùng khoảng 
30 triệu đồng. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
HƯỚNG DẪN DÙNG ÍT PHÂN 
BÓN HÓA HỌC VẪN CHO 
NĂNG SUẤT CAO  

Nông dân vẫn có thể tiếp tục tạo 
ra năng suất cây trồng cao mà ít 
sử dụng phân bón hơn, nếu áp 
dụng các thực hành bền vững và 
thân thiện với môi trường. 

Một nghiên cứu khoa học lần đầu 
tiên đã chỉ ra rằng, các thực hành 
thân thiện với khí hậu có thể tăng 
sản lượng cây trồng, đồng thời cải 
thiện hệ sinh thái của đồng ruộng. 

Theo đó, các kỹ thuật như bổ 

sung phân chuồng và phân trộn vào 
đất, trồng các loại cây cố định đạm 
xen giữa các vụ, và canh tác nhiều 
loại sản phẩm cây trồng, thay vì 
chỉ trồng các loại cây giống nhau, 
đều có thể tăng năng suất đồng thời 
bảo vệ và cải thiện hệ sinh thái tự 
nhiên của đồng ruộng. 

Nghiên cứu cho biết, việc áp 
dụng những cách làm này sẽ đủ để 
thay thế một tỷ lệ đáng kể phân 
bón hóa học, vốn giá đã và đang 
tăng cao do giá nhiên liệu cao và 
khủng hoảng tại Ukraine. 

Chloe MacLaren, một nhà sinh 
thái học thực vật tại Viện 
Rothamsted (vương quốc Anh), là 
tác giả chính của bài báo khoa học 
xuất bản trên tạp chí đánh giá 
Nature Sustainability, cho biết: 
“Giảm sự phụ thuộc vào phân bón 
hóa học sẽ giúp hỗ trợ nông dân và 
người tiêu dùng chống lại những 
cú sốc kinh tế, chẳng hạn như chi 
phí phân bón tăng đột biến hiện 
nay và kéo theo đó là giá lương 
thực tăng. Việc áp dụng rộng rãi 
các thực hành sản xuất này còn có 
thể góp phần vào việc phân phối 
phân bón trên toàn cầu một cách 
công bằng hơn”. 

Trong nghiên cứu của mình, các 
nhà khoa học đã phân tích 30 thí 
nghiệm marathon trên nhiều cánh 
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đồng ở châu Âu và châu Phi để 
đánh giá xem phương pháp canh 
tác tự nhiên có thể cải thiện năng 
suất như thế nào. 

Và họ phát hiện ra rằng, việc sử 
dụng các kỹ thuật canh tác bền 
vững không làm tăng năng suất khi 
sử dụng lượng phân bón cao, ở quy 
mô vẫn thường được sử dụng trong 
canh tác, nhưng lại tạo ra năng suất 
cao nhất khi thực hành với việc bổ 
sung một số nitơ vào đất. 

Mỗi thí nghiệm được phân tích 
đã diễn ra trong hơn chín năm và 
các nhà nghiên cứu đã thu thập các 
dữ liệu từ hơn 25.000 vụ thu hoạch 
của sáu loại cây trồng, bao gồm: 
lúa mì, ngô, yến mạch, lúa mạch, 
củ cải đường và khoai tây. Theo 
các nhà nghiên cứu, việc theo dõi 
các thí nghiệm trong nhiều năm là 
điều cần thiết, vì thời gian ngắn có 
thể cho ra kết quả khác nhau trong 
những năm đặc biệt tốt hoặc xấu. 

Đặc biệt việc bổ sung thêm phân 
chuồng (phân động vật) vào đất 
được phát hiện có thể tăng năng 
suất cây trồng nhiều hơn so với 
phân trộn hoặc xác thực vật, đồng 
thời việc trồng nhiều loại cây trồng 
trên đồng ruộng giúp ngăn chặn cỏ 
dại và bệnh tật. Cụ thể là việc 
trồng các loại cây họ đậu và cỏ ba 
lá giúp bổ sung nitơ và cải thiện độ 

phì nhiêu của đất. 
Ngoài ra, tình trạng thời tiết khắc 

nghiệt do khủng hoảng khí hậu gây 
ra cũng đã xuất hiện những đợt 
nắng nóng, hạn hán và lũ lụt tại 
nhiều vùng trọng điểm sản xuất 
nông nghiệp trên thế giới, gây 
thêm thiệt hại cho mùa màng. 

Sự kết hợp của những tác động 
trên đã tạo ra một cuộc khủng 
hoảng lương thực toàn cầu hiện 
nay. Nhiều tổ chức từ thiện cảnh 
báo, có gần 200 triệu người phải 
đối mặt với nạn đói cấp tính hoặc 
thậm chí là tình trạng “giống như 
nạn đói”, trong khi hàng trăm triệu 
người khác phải đối mặt với tình 
trạng thiếu thốn ở các nước đang 
phát triển. Những người nghèo hơn 
ở các nước phát triển cũng đang 
ngày càng phải đối mặt với khó 
khăn khi giá lương thực tăng cao 
và bão giá, lạm phát phi mã ăn vào 
ngân sách của các hộ gia đình. 

(nongnghiep.vn) 
 

 
 
 

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU: 
TĂNG CƯỜNG ỨNG PHÓ VỚI 
SỐT XUẤT HUYẾT 

TP Vũng Tàu đang là địa phương 
có diễn biến sốt xuất huyết (SXH) 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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phức tạp nhất trên địa bàn tỉnh và 
ghi nhận ca tử vong đầu tiên. Vì 
thế, các phường, xã của địa 
phương này đã tập trung nhiều 
biện pháp ứng phó với SXH. 

Nhiều nguy cơ bùng phát thành 
dịch 

Hay tin chị N.T.T., 32 tuổi và con 
trai 11 tuổi (ở thôn 10) cùng mắc 
SXH, ông Nguyễn Văn Bé Tư, 
Trưởng thôn cùng đoàn thể của 
thôn đã đến hỏi thăm sức khỏe, kết 
hợp vận động, tuyên truyền gia 
đình chị T., thực hiện dọn dẹp vệ 
sinh nhà sạch sẽ và phát quang bụi 
rậm xung quanh khu vực gia đình 
sinh sống; mắc mùng và mặc quần 
áo dài khi ngủ. Ông Tư còn đi 
kiểm tra lăng quăng, đổ hết nước ở 
những vật dụng chứa nước và 
khuyên chị T., không tích trữ nước 
mưa trước nhà. Chị T., cho hay: 
“Mấy tháng nay tôi thấy nhà có 
nhiều muỗi. Nhà tôi ở gần bãi đất 
trống, môi trường ẩm ướt nên có 
thể mẹ con tôi bị muỗi cắn và mắc 
SXH”. 

Theo ông Nguyễn Tiến Khoa, 
Trưởng Trạm Y tế xã Long Sơn, từ 
đầu năm đến nay, trên địa bàn xã 
có hơn 330 trường hợp mắc SXH. 
Số ca bệnh tăng cao bắt đầu từ 
tháng 4 đến nay. Trạm đã xử lý 23 
ổ dịch và phun khử khuẩn toàn 

thôn 1 (2 lần), ra quân diệt lăng 
quăng toàn xã vào ngày 20/5; tẩm 
mùng hóa chất cho 3.355 hộ dân 
trên địa bàn, đạt gần 81%. Trạm Y 
tế xã phối hợp với các ban, ngành, 
đoàn thể và thôn tăng cường tuyên 
truyền người dân dọn dẹp vệ sinh 
xung quanh nhà cửa thông thoáng, 
súc rửa và đậy kín những dụng cụ 
chứa nước nhằm không cho muỗi 
vào đẻ trứng. Các thôn còn thực 
hiện diệt lăng quăng vào thứ Bảy 
hàng tuần. 

 
Sau xã Long Sơn, phường 11 là 

địa bàn tiếp theo ghi nhận số ca 
mắc SXH cao của TP.Vũng Tàu, 
khi đã có gần 260 trường hợp 
nhiễm bệnh, trong đó cao điểm 
nhất là tháng 5 có 137 ca mắc. Đến 
thời điểm này số ca mắc SXH trên 
địa bàn phường tăng gần khoảng 
10 lần với so với cùng kỳ năm 
ngoái (28 ca). Phường là một trong 
những đơn vị có tốc độ gia tăng 
dân số cao của TP.Vũng Tàu. Mỗi 
năm tăng dân số cơ học từ 8 đến 
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10% do sự phát triển của KCN và 
DN chế biến hải sản trên địa bàn. 

Ông Lâm Thành Sơn, Phó Chủ 
tịch UBND phường 11 cho biết, 
địa bàn phường rộng, dân cư đến 
tạm trú đông, di biến động nhiều, 
nhà trọ xây dựng không bảo đảm 
vệ sinh. Đó là những nguy cơ tiềm 
ẩn phát sinh, làm lây lan SXH 
trong cộng đồng, gây khó khăn cho 
công tác giám sát, quản lý, xử lý 
SXH. Hơn nữa, phường có tình 
trạng người dân tận dụng khu vực 
trồng trọt, chăn nuôi trên diện tích 
lớn để làm nhà tạm và sinh sống 
nên gặp nhiều trở ngại trong diệt 
lăng quăng, phòng chống SXH. 
“Từ tháng 5 đến nay, phường 11 đã 
tăng cường thông tin truyền truyền 
về phòng, chống SXH cho người 
dân. Ngoài việc phun hóa chất tại 
54 ổ dịch, UBND phường và 4 khu 
phố còn tổ chức 5 đợt diệt lăng 
quăng, với hơn 11.000 hộ được 
vãng gia”, ông Sơn thông tin thêm. 

Thực hiện nghiêm túc công tác 
phòng, chống SXH 

Trước sự gia tăng và có khả năng 
bùng phát thành dịch SXH trên 
diện rộng, mới đây, TTYT 
TP.Vũng Tàu đã đề nghị Đảng ủy, 
UBND và Trạm Y tế các phường, 
xã tăng cường thực hiện triệt để, 
nghiêm túc công tác phòng, chống 

dịch SXH. Theo đó, TTYT 
TP.Vũng Tàu đề nghị các đơn vị 
nêu trên chỉ đạo các ban ngành, 
khu phố, thôn, tổ dân cư và người 
dân trên địa bàn chủ động thực 
hiện công tác tuyên truyền trên loa 
phát thanh hàng ngày về SXH trên 
toàn địa bàn, và truyền thông di 
động tại các nơi tập trung đông 
người. Trong đó, tập trung tuyên 
truyền về tình hình ca mắc, ca tử 
vong; cách phòng, chống SXH và 
phát hiện bệnh sớm để chữa trị kịp 
thời. 

Các địa phương tăng cường phát 
hiện và phản hồi các trường hợp 
người bệnh tự đi khám và điều trị 
từ các phòng khám tư nhân hoặc 
trong cộng đồng, báo về trạm y tế 
để cập nhật kịp thời. Vẽ biều đồ 
tuần và chấm ca bệnh trên bản đồ 
khu phố để theo dõi và nhận diện 
tình hình ổ dịch. TTYT TP.Vũng 
Tàu yêu cầu các phường, xã phát 
động toàn phường, xã thực hiện 
tổng vệ sinh môi trường tuần/lần 
liên tục đến khi ca bệnh giảm dưới 
ngưỡng cho phép báo dịch; đảm 
bảo diệt lăng quăng đưa chỉ số BI 
(số dụng cụ chứa nước có lăng 
quăng trên tổng số nhà điều tra) và 
HI (số nhà có lăng quăng trên tổng 
số nhà điều tra) đều  ≤ 20, mới có 
thể giảm được mật độ muỗi trên 
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địa bàn và sự lây lan SXH. Khi xác 
định ổ dịch, các địa phương cần tổ 
chức diệt lăng quăng trong và 
ngoài nhà ca bệnh, khu đất trống, 
bãi rác tự tạo; đồng thời thông báo 
đến từng hộ gia đình trong địa bàn 
ổ dịch trước khi phun hóa chất. 

Bác sĩ Phạm Thị Thu Hiền, Phó 
Giám đốc TTYT Vũng Tàu cho 
biết thêm, số ca mắc SXH đang gia 
tăng từng ngày ở TP.Vũng Tàu. 
SXH chưa có vắc xin phòng ngừa 
và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, 
người dân cần nâng cao ý thức 
phòng bệnh là chủ yếu “Mọi người 
không được chủ quan với dịch 
SXH, cần phát hiện bệnh sớm để 
được điều trị kịp thời, hạn chế 
bệnh trở nặng”, bác sĩ Hiền khuyến 
cáo. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

PHÂN BIỆT RỐI LOẠN TIỀN 
ĐÌNH VÀ THIẾU MÁU NÃO  

Rối loạn tiền đình 
Rối loạn tiền đình là bệnh gây 

nên bởi các tổn thương hệ thần 
kinh, tai, tim mạch, mắt, tâm thần. 
Trong một số trường hợp, thuốc có 
thể là nguyên nhân gây nên rối 
loạn. 

Khi bị rối loạn tiền đình, người 
bệnh có cảm giác bị: Chao đảo, 
mất thăng bằng, khó đứng hoặc 

ngồi vững. Hoa mắt, chóng mặt. 
Đau cả đầu. Ù tai; Có thể rơi vào 
trạng thái mất ý thức hoặc ngất… 
Bệnh có thể tiến triển mạn tính và 
dần trở thành rối loạn tiền đình 
nặng. 

Để chẩn đoán và xác định vị trí 
tổn thương một cách chính xác, 
người ta thường chia triệu chứng 
bệnh ra làm 3 nhóm: 

Chóng mặt: Nguyên nhân gây 
bệnh thường là do tổn thương ở 
dây thần kinh ngoại biên hoặc 
trung tâm của hệ thống tiền đình. 
Ngoài chóng mặt, người bệnh cảm 
thấy buồn nôn, đổ mồ hôi, mất cân 
bằng, nhìn mờ. 

Ngất: Nguyên nhân là do tưới 
máu não giảm, gặp trong tụt huyết 
áp, rối loạn chức năng tim hoặc 
phản xạ thực vật. Lúc này, người 
bệnh có thể rơi vào trạng thái mất 
ý thức hoặc ngất, kèm theo đổ 
nhiều mồ hôi, cảm giác buồn nôn, 
mắt mờ. 

Cảm giác không cân bằng, không 
vững hoặc như say rượu. 

Rối loạn tiền đình là bệnh gây 
nên bởi các tổn thương hệ thần 
kinh, tai, tim mạch, mắt, tâm thần. 

Thiếu máu não 
Đó là tình trạng lưu lượng máu 

tới não bị giảm, từ đó, lượng oxy 
và dưỡng chất cung cấp cho não bộ 



Phổ Biến Kiến Thức số 270 - 6.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 24 
 

bị giảm, các tế bào thần kinh thiếu 
năng lượng. Vì thế, cấu trúc và 
chức năng của hệ thần kinh trung 
ương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Những nguyên nhân gây thiếu 
máu não điển hình là: Xơ vữa động 
mạch; Thoái hóa, chấn thương đốt 
sống cổ; Bệnh lý tim mạch; Tăng 
huyết áp. Ngoài ra, có thể do các 
yếu tố sinh hoạt như lo lắng, căng 
thẳng kéo dài, chế độ dinh dưỡng 
thiếu chất xơ, hút thuốc lá, lười tập 
thể dục… 

Những người bị thiếu máu não 
thường hay hoa mắt, chóng mặt, 
buồn nôn, đau đầu, tê bì chân tay, 
cơ thể mệt mỏi, giảm trí nhớ…. 

Cần phân biệt rối loạn tiền 
đình và thiếu máu não 

Nhìn chung, rối loạn tiền đình và 
thiếu máu não đều có những biểu 
hiện rất giống nhau bao gồm các 
triệu chứng của hệ thống tiền đình: 
Hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn...  

Xét về định nghĩa và nguyên 
nhân: Thiếu máu não chỉ là một 
trong nhiều yếu tố gây nên rối loạn 
tiền đình. Ở một bệnh nhân bị thiếu 
máu não nếu không được chẩn 
đoán sớm thì sẽ dẫn đến di chứng 
và tàn tật hay có thể dẫn đến tử 
vong. 

Để điều trị dứt điểm và ngăn 
ngừa tái phát, người bệnh nên hiểu 

rõ căn nguyên của 2 căn bệnh rối 
loạn tiền đình thiếu máu não, tránh 
nhầm lẫn và đặc biệt là không 
được tự ý mua thuốc uống mà phải 
đi khám bác sĩ để được chẩn đoán 
đúng và có chỉ định điều trị phù 
hợp. Ngoài ra để phòng ngừa và 
hạn chế 2 căn bệnh này, bạn cần 
thực hiện: Rèn luyện thể thao hàng 
ngày; Ăn uống điều độ, đủ chất: 
Bổ sung các thực phẩm giàu đạm, 
sắt như cá hồi, thịt bò, hải sản… 
Uống nhiều nước; Kiểm tra sức 
khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm 
bệnh tật, từ đó có kế hoạch điều trị 
đạt kết quả tối ưu. 

(suckhoedoisong.vn) 
 

 
 
 
BR-VT: HỖ TRỢ SẢN XUẤT 
NÔNG NGHIỆP TRÊN SÀN 
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

Sở TT-TT vừa ban hành công văn 
số 84/STTTT-VTCNTT gửi Hội 
Nông dân, Sở NN-PTNT, các 
huyện, thị xã, thành phố và các 
đơn vị bưu chính – viễn thông về 
việc cung cấp cổng thông tin điện 
tử hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên 
sàn thương mại điện tử. 

Nhằm hỗ trợ người các thông tin 
mới nhất và tình hình triển khai kế 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông 
nghiệp tham gia hoạt động lên sàn 
thương mại điện tử (TMĐT) 
postmart.vn và voso.vn, Bộ TT-TT 
đã ra mắt cổng thông tin điện tử hỗ 
trợ sản xuất nông nghiệp trên sàn 
TMĐT có dịa chỉ 
https://tmdt.mic.gov.vn (gọi tắt là 
cổng 1034). Cổng 1034 là cầu nối 
để chia sẻ và cập nhập các thông 
tin về kiến thức nuôi trồng, sản 
xuất, các phương thức mở gian 
hàng, kinh doanh trên TMĐT cũng 
như những kiến thức và kinh 
nghiệm kinh doanh trên không 
gian mạng. 

 
Ảnh minh họa. 

Bên cạnh đó, cổng cũng sẽ cung 
cấp các thông tin kịp thời về mùa 
vụ giúp minh bạch thông tin giữa 
người bán, người mua, kết nối các 
thương lái với các vùng trồng, sản 
xuất sản phẩm nông nghiệp sạch 
trên toàn quốc. Các thông tin kịp 
thời nhằm hỗ trợ giải đáp những 
vướng mắc của các hộ sản xuất 

nông nghiệp trong quá trình kinh 
doanh cũng như cập nhật các số 
liệu mới nhất về tình hình triển 
khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản 
xuất nông nghiệp tham gia hoạt 
động trên sàn TMĐT sẽ được 
thường xuyên cập nhật trên cổng 
1034. 

Theo Sở TT-TT, tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu, sau 3 tháng triển khai 
kế hoạch hỗ trợ đưa sản xuất nông 
nghiệp lên sàn thương mại điện tử, 
đến nay đã có 10.049 tài khoản 
được tạo trên các sàn TMĐT cho 
hộ sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh. Các đơn vị cũng hỗ trợ 
các hộ kinh doanh cá thể, HTX tiêu 
thụ gần 200 tấn rau củ, quả, hàng 
thiết yếu qua mạng lưới bưu chính 
và hơn 173 tấn qua sàn TMĐT 
postmart.vn, voso.vn. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
CHUYỂN ĐỔI SỐ: CƠ HỘI VÀ 
THÁCH THỨC CHO MẶT 
HÀNG NÔNG SẢN 

Thời gian qua, chuyển đổi số 
trong nông nghiệp đã giúp kết nối 
hàng triệu hộ nông dân với doanh 
nghiệp chế biến, thương mại, các 
doanh nghiệp cung cấp đầu vào 
cho sản xuất và đặc biệt quan 
trọng là mở ra kênh tiêu thụ mới 
như các sàn thương mại điện tử, 
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giúp rút ngắn khoảng cách giữa 
người sản xuất, người tiêu dùng, 
minh bạch hóa các giao dịch 
thương mại, tạo nên một môi 
trường kinh doanh nông sản lành 
mạnh. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải 
nhìn nhận thực tế rằng, tại nhiều 
địa phương, việc  đưa nông sản lên 
sàn thương mại điện tử vẫn còn 
khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu 
vẫn là từ nhận thức của doanh 
nghiệp còn hạn chế, hay thiếu 
nguồn nhân lực trình độ cao, hiểu 
biết về công nghệ thông tin, quy 
trình kinh doanh trên các sàn 
thương mại điện tử. 

Thêm vào đó, không chỉ cần biết 
cách đăng ký và đưa sản phẩm lên 
các gian hàng thương mại điện tử, 
doanh nghiệp còn cần trang bị đầy 
đủ kiến thức, kỹ năng về quảng bá 
sản phẩm, marketing trực tuyến, 
xây dựng và quảng bá hình ảnh sản 
phẩm cũng như vị thế của doanh 
nghiệp. Một việc làm không thể 
thiếu là cần có các kỹ năng chăm 
sóc khách hàng, quản lý chất lượng 
sản phẩm. 

Giới chuyên gia cho rằng, các cơ 
quan chức năng cần tổ chức đào 
tạo, tập huấn cho bà con nông dân, 
chủ trang trại, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ về kỹ năng quảng bá sản 

phẩm, kỹ năng bán hàng trực 
tuyến, hỗ trợ áp dụng hệ thống truy 
xuất nguồn gốc nhằm tạo điều kiện 
để bà con nông dân trực tiếp tiếp 
xúc với khách hàng, hiểu và nắm 
bắt rõ hơn xu hướng và yêu cầu thị 
trường, từ đó, sẽ tổ chức sản xuất 
được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng. 

Mặt khác, chính quyền địa 
phương cũng cần có chính sách 
khuyến khích người nông dân tìm 
hiểu và ứng dụng công nghệ số 
trong sản xuất, tiêu thụ nông sản; 
cũng như có chính sách ưu đãi cho 
hộ sản xuất nông nghiệp khi mua 
sắm các sản phẩm, nguyên liệu, vật 
tư đầu vào phục vụ sản xuất, kinh 
doanh trên sàn thương mại điện tử. 
Ngoài ra, các cơ quan chức năng 
cần hỗ trợ người nông dân kết nối 
với doanh nghiệp thương mại điện 
tử rõ nét hơn để có thể quản lý hiệu 
quả chuỗi sản xuất, từ đó bảo đảm 
chất lượng sản phẩm đến tay người 
tiêu dùng. 

Có thể nói, chuyển đổi số mang 
đến lợi ích to lớn cho người nông 
dân mà ở đó người dân sẽ vượt qua 
được điểm yếu cố hữu là phụ thuộc 
vào thương lái, bị động trong việc 
tìm đầu ra cho nông sản do chính 
mình sản xuất. Bằng việc áp dụng 
chuyển đổi số trong nông nghiệp, 
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giờ đây nông dân có thể dễ dàng 
giới thiệu nguồn gốc, quy trình sản 
xuất đến người bán, qua đó mang 
đến cho người tiêu dùng sự yên 
tâm tuyệt đối về chất lượng nông 
sản. Việc đẩy nhanh chuyển đổi số, 
thúc đẩy thương mại điện tử đang 
được xem là giải pháp hiệu quả 
cho tương lai nông nghiệp Việt 
Nam. Ðây không chỉ là xu thế ngắn 
hạn mà là một hành trình xuyên 
suốt liền mạch để thay đổi bộ mặt 
nền nông nghiệp Việt Nam. 

(vietq.vn) 
 

 
 
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRÊN 
ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU ĐẾN NĂM 2030  

Nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả 
Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 
12/11/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Chiến lược 
phát triển văn hóa đến năm 2030, 
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 
Triển khai thực hiện Chiến lược 
phát triển văn hóa trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 
2030 với các mục tiêu cơ bản sau: 

(1) Xây dựng và phát triển văn 
hóa, con người Bà Rịa - Vũng Tàu 

văn minh, toàn diện, phù hợp với 
xu thế thời đại. Xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh trong 
các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

(2) Đẩy mạnh thực hiện phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”, xây dựng môi 
trường văn hóa lành mạnh, tuyên 
truyền thực hiện tốt các chuẩn mực 
văn hóa gia đình Việt Nam ấm no, 
hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. 
Nâng cao đời sống tinh thần của 
nhân dân, từng bước thu hẹp 
khoảng cách về hưởng thụ văn hóa 
giữa thành thị và nông thôn; phát 
triển văn hóa vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số của tỉnh. 

(3) Hoàn thiện và khai thác có 
hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa 
từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng nhu cầu 
sáng tạo, hưởng thụ văn hóa ngày 
càng cao của nhân dân. Ưu tiên 
phát triển một số ngành công 
nghiệp văn hóa có tiềm năng, lợi 
thế của tỉnh. 

(4) Tập trung huy động mọi 
nguồn lực để phát triển văn hóa, 
con người Bà Rịa - Vũng Tàu đáp 
ứng yêu cầu phát triển của đất 
nước, của tỉnh trong giai đoạn từ 
nay đến năm 2030. 

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 
2030: 

- 100% các thiết chế văn hóa cấp 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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tỉnh; cấp huyện, cấp xã được khai 
thác có hiệu quả, từng bước nâng 
chất lượng hoạt động đáp ứng nhu 
cầu hưởng thụ văn hóa của người 
dân. 

- Bảo đảm ít nhất 100% người 
dân ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, 
100% các xã vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số được hưởng thụ và 
tham gia các hoạt động văn hóa, 
nghe, xem các kênh phát thanh, 
kênh truyền hình của quốc gia và 
địa phương; 

- Trên 95% gia đình được công 
nhận và giữ vững danh hiệu “Gia 
đình văn hóa”; trên 90% thôn, ấp, 
khu phố và tương đương được 
công nhận và giữ vững danh hiệu 
“Thôn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, 
“Khu phố văn hóa”; 100% xã đạt 
chuẩn văn hóa nông thôn mới; 
100% phường đạt chuẩn văn minh 
đô thị; 100% cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

- Tin học hóa 100% các đơn vị 
thực hiện hoạt động văn hóa, nhất 
là các đơn vị quản lý nhà nước về 
văn hóa - nghệ thuật, thực hành, 
trình diễn văn hóa nghệ thuật. 
Thực hiện số hóa một số lĩnh vực 
hoạt động của ngành Văn hóa và 
Thể thao như: Thư viện, Bảo tàng, 
Di tích. 

Để đạt được các mục tiêu trên, kế 

hoạch đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ - 
giải pháp chủ yếu, bao gồm: 

(1) Nâng cao nhận thức cho cán 
bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân về những quan điểm, chủ 
trương, đường lối của Đảng về lĩnh 
vực văn hóa - văn nghệ; tăng 
cường tuyên truyền, phổ biến các 
chính sách, quy định của nhà nước 
trong lĩnh vực văn hóa, qua đó 
nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật 
về văn hóa của người dân và trách 
nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao 
động. Song song đó cũng cần chú 
trọng công tác quản lý thông tin 
trên mạng Internet, mạng xã hội để 
định hướng văn hóa và thẩm mỹ 
cho nhân dân, nhất là cho thanh 
thiếu niên; đồng thời thực hiện giải 
pháp ngăn ngừa các ảnh hưởng, tác 
động tiêu cực của truyền thông đại 
chúng và truyền thông mới đến 
người dân. 

(2) Hoàn thiện thể chế, chính 
sách, khuôn khổ pháp lý trong lĩnh 
vực văn hóa: xây dựng chương 
trình, kế hoạch, đề án, triển khai 
các văn bản quy phạm pháp luật về 
văn hóa; kịp thời sửa đổi, bổ sung 
các văn bản quy phạm pháp luật 
được UBND tỉnh ban hành chỉ đạo 
thực hiện trong lĩnh vực văn hóa. 

(3) Tiếp tục xây dựng con người 
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Bà Rịa-Vũng Tàu phát triển toàn 
diện thông qua việc triển khai thực 
hiện hiệu quả các chương trình, đề 
án, kế hoạch… của Trung ương và 
địa phương về xây dựng và phát 
triển văn hóa, nâng cao chất lượng 
cuộc sống người dân; tăng cường 
giáo dục nghệ thuật, tổ chức các 
hoạt động thể dục thể thao nâng 
cao sức khỏe và bảo đảm quyền 
tiếp cận, hưởng thụ, tham gia, sáng 
tạo văn hóa của mỗi người dân… 

(4) Xây dựng môi trường, đời 
sống văn hoá lành mạnh tạo động 
lực phát triển kinh tế và hội nhập 
quốc tế. Tăng cường công tác 
thanh, kiểm tra các hoạt động văn 
hóa, dịch vụ văn hóa nhằm ngăn 
chặn các hành vi tiêu cực, vi phạm 
pháp luật. 

(5) Nâng cao chất lượng, hiệu 
quả các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật. Trong đó chú trọng đến việc 
tổ chức dàn dựng các tiết mục nghệ 
thuật mang âm hưởng dân tộc, dân 
ca của các vùng miền như dân tộc 
Ch'ro của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 
qua đó góp phần bảo tồn và quảng 
bá các giá trị văn hóa đặc thù của 
dân tộc thiểu số. 

(6) Tiếp tục triển khai công tác 
bảo vệ và phát huy di sản văn hóa 
dân tộc 

(7) Thực hiện cơ chế thị trường 

trong lĩnh vực văn hóa theo quy 
định của pháp luật để tạo ra các sản 
phẩm văn hóa đa dạng về hình 
thức, lành mạnh về nội dung. Ưu 
tiên phát triển một số sản phẩm 
văn hóa có tiềm năng, lợi thế của 
tỉnh, từng bước hình thành các 
ngành công nghiệp văn hóa của 
tỉnh như: du lịch văn hóa, ẩm thực, 
biểu diễn nghệ thuật, Bảo tàng. 

(8) Chủ động hội nhập, tăng 
cường hợp tác, giao lưu quốc tế về 
văn hoá. 

(9) Đầu tư cơ sở vật chất, phát 
triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực 
văn hóa, nghệ thuật. 

(10) Đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong lĩnh vực văn hóa. 

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ 
quan chủ trì, giúp UBND tỉnh theo 
dõi, nắm tình hình và đôn đốc các 
cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức triển 
khai các nhiệm vụ được phân công 
theo Kế hoạch đề ra; đồng thời 
tăng cường các giải pháp hiệu quả 
quản lý văn hóa, đảm bảo cho các 
hoạt động văn hóa nghệ thuật được 
diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa 
bàn tỉnh. 

Trên cơ sở Kế hoạch chung của 
tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa 
phương có trách nhiệm xây dựng 
kế hoạch riêng và tổ chức thực 
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hiện hiệu quả, đảm bảo chất lượng 
các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị 
mình. 

(baria-vungtau.gov.vn) 
 

NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM: 
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH LÀ 
TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT  

Gia đình là một tế bào của xã 
hội. Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ tạo 
môi trường quan trọng hình thành, 
nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách 
con người và bảo tồn, phát huy văn 
hóa truyền thống tốt đẹp, tạo 
nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 
Trên thuận, dưới hòa 
Là cán bộ xã Bàu Chinh, nông 

dân sản xuất giỏi, anh Hoàng Xuân 
Đăng (SN 1983, ngụ xã Bàu 
Chinh, huyện Châu Đức) và gia 
đình luôn sống chan hòa, gần gũi, 
tích cực tham gia công tác xã hội. 
Không chỉ vận động người dân 
chấp hành các chủ trương của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

chung sức xây dựng đời sống văn 
hóa mới mà anh còn hỗ trợ, động 
viên bà con vươn lên phát triển 
kinh tế. Trong khi đó, chị Huỳnh 
Thị Mịn, vợ anh Đăng có nhiều 
năm liền được khen tặng danh hiệu 
“giỏi việc nước, đảm việc nhà”. 
Chị  luôn năng nổ trong công tác 
Đoàn, Hội, là cây văn nghệ của xã 
Bàu Chinh. 2 con anh chị là cháu 
Trọng Phúc (SN 2011) và Mai 
Phương (SN 2012) luôn chăm 
ngoan, vượt khó, giúp đỡ bạn bè, 
đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. 
Các thành viên trong gia đình anh 
Đăng luôn giữ lối sống mẫu mực, 
ứng xử trên thuận, dưới hòa, luôn 
được mọi người yêu mến. 

Anh Đăng chia sẻ: “Tôi luôn xác 
định hạnh phúc gia đình là tài sản 
quý giá nhất. Từ đó cố gắng để giữ 
gìn hòa thuận, ấm êm trong gia 
đình. Có lúc vợ chồng tôi có tư 
tưởng, quan điểm chăm sóc con 
khác nhau. Song trước những khúc 
mắc ấy, chúng tôi cùng nhau ngồi 
lại trao đổi thẳng thắn để cùng lựa 
chọn cách thức chăm sóc, giáo dục 
con phù hợp nhất. Vợ chồng tôi 
luôn cố gắng là tấm gương về lối 
sống, đạo đức, siêng năng lao động 
để các con tự giác học và làm theo 
như vậy”. 

Với những thành tích nổi bật 
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trong hoạt động tại địa phương và 
là hình mẫu gia đình hạnh phúc 
của tỉnh, gia đình Hoàng Xuân 
Đăng và gia đình anh Đào Văn Hạ 
đã được Sở VH-TT chọn tham gia 
Ngày hội Gia đình Đông Nam Bộ 
lần thứ XI năm 2022. 

Chú trọng chăm sóc và bảo vệ 
gia đình 

Theo ông Huỳnh Đức Dũng, Phó 
Giám đốc Sở VH-TT, công tác xây 
dựng gia đình đóng vai trò quan 
trọng cho sự phát triển bền vững 
của tỉnh. Tỉnh BR-VT đang triển 
khai thực hiện Chiến lược phát 
triển gia đình Việt Nam giai đoạn 
2021-2025, kế hoạch phòng, chống 
bạo lực gia đình, phòng, chống bạo 
lực gia đình tỉnh giai đoạn 2021-
2025 nhằm đề cao vai trò, trách 
nhiệm và các giá trị văn hóa tốt 
đẹp trong mỗi gia đình. 

Xem gia đình là trung tâm, là cái 
gốc của việc nuôi dưỡng, giáo dục 
và hình thành nhân cách con 
người. Ngăn chặn các biểu hiện 
xuống cấp về đạo đức xã hội, các 
biểu hiện văn hóa kém lành mạnh, 
đặc biệt là các biểu hiện lệch lạc về 
nhận thức và định hướng giá trị 
trong giới trẻ, thực hiện mục tiêu 
xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, 
hạnh phúc, văn minh. 

Thực hiện Chiến lược phát triển 

gia đình Việt Nam, toàn tỉnh có 
93% gia đình đạt danh hiệu gia 
đình văn hóa, có 289 CLB gia đình 
phát triển bền vững, 320 nhóm 
phòng, chống bạo lực gia đình. Các 
hoạt đông hội thi, hội diễn kỷ niệm 
Ngày gia đình Việt Nam hàng năm 
cấp tỉnh và cấp huyện đều chú 
trọng tổ chức. 

 (baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 
HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN 
KHAI ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN 
ỨNG DỤNG DỮ LIỆU DÂN 
CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC 
THỰC ĐIỆN TỬ 

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Thọ, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu dân cư, định 
danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022-2025, tầm nhìn đến năm 
2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu (gọi tắt là Đề án 06). 

Tham dự họp có các thành viên 
Ban Chỉ đạo Đề án 06 theo Quyết 
định 967/QĐ-UBND ngày 
18/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

Báo cáo tại cuộc họp, Công an 
tỉnh (cơ quan thường trực của Ban 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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Chỉ đạo) cho biết, đến nay tỉnh đã 
ban hành 06 văn bản chỉ đạo triển 
khai thực hiện Đề án 06 của Chính 
phủ, đã tiếp nhận và giải quyết 
7.878 hồ sơ trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia thuộc 25 dịch vụ 
thiết yếu liên quan đến người dân; 
thu nhận hồ sơ cấp 13.305 thẻ căn 
cước công dân (CCCD) và 5.334 
tài khoản định danh điện tử cho 
công dân trên địa bàn tỉnh; phối 
hợp với Bộ Công an thực hiện 
kiểm tra, đánh giá an toàn, an ninh 
thông tin kết nối giữa nền tảng tích 
hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 
(LGSP) với Hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư; tổ chức tuyên 
truyền sâu rộng đến các tầng lớp 
Nhân dân về công tác triển khai Đề 
án 06 thông qua Báo Bà Rịa-Vũng 
Tàu, Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ 
sở và lồng ghép qua các buổi họp 
tổ dân cư, khu phố, thôn, ấp… 

 
Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an 
tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 

Bên cạnh những kết quả đạt 
được, Ban Chỉ đạo nhận thấy vẫn 
còn một số tồn tại, vướng mắc 
trong quá trình triển khai thực hiện, 
như: việc liên thông cơ sở dữ liệu 
giữa các ngành Công an, Bảo hiểm 
xã hội và hệ thống khám chữa bệnh 
(Y tế) chưa đồng bộ; báo cáo định 
kỳ của một số cơ quan, đơn vị còn 
trễ hạn; 57/494 đơn vị cấp thôn và 
02/82 đơn vị cấp xã chưa thành lập 
Tổ công tác triển khai Đề án 06 
theo quy định… 

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông 
Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch 
UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ 
đạo Đề án 06 tỉnh yêu cầu các địa 
phương khẩn trương thành lập Tổ 
công tác triển khai Đề án 06 tại địa 
phương theo đúng hướng dẫn của 
Bộ Công an. Trưởng Ban Chỉ đạo 
cũng đề nghị Công an tỉnh (cơ 
quan thường trực Ban Chỉ đạo) 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương rà soát hạ tầng, 
trang thiết bị, nguồn nhân lực phục 
vụ triển khai thực hiện các nhiệm 
vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 
để có cơ sở tham mưu, đề xuất kịp 
thời; đồng thời có giải pháp khắc 
phục việc cập nhật, tổng hợp số 
liệu báo cáo bảo đảm nhanh chóng, 
chất lượng, hiệu quả. 

 (baria-vungtau.gov.vn) 
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HƯỚNG DẪN CHỨNG THỰC 
BẢN SAO ĐIỆN TỬ 

Ngày 23/6, UBND TP Vũng Tàu 
tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp 
vụ về công tác chứng thực bản sao 
điện tử từ bản chính trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia năm 2022. 

Tham dự có 100 đại biểu là lãnh 
đạo UBND, tư pháp - hộ tịch, văn 
phòng - thống kê, văn thư - Lưu trữ 
của các phường, xã trong toàn 
thành phố. 

Các đại biểu đã được đại diện 
Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ TP. 
Vũng Tàu giới thiệu, hướng dẫn 
cách đăng ký tài khoản trên Cổng 
dịch vụ công quốc gia; quy trình 
các bước thực hiện chứng thực sao 
y điện tử, yêu cầu và điều kiện để 
thực hiện chứng thực điện tử trên 
môi trường mạng; giới thiệu những 
tiện ích của Cổng dịch vụ công 
quốc gia để công dân, DN thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường mạng.  

 (baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 

 
 
CÔNG NGHỆ TIỆT TRÙNG 
KÉO DÀI VÒNG ĐỜI CÁC 
LOẠI RAU QUẢ 

Quy trình tiệt trùng bằng công 
nghệ plasma của PGS.TS Trần 
Ngọc Đảm và các cộng sự tại 
Phòng Nghiên cứu năng lượng và 
Môi trường CES Plasma, ĐH Sư 
phạm kỹ thuật TP HCM, sẽ góp 
phần giúp kéo dài ‘vòng đời’ của 
các loại rau củ quả, từ đó gợi mở 
một hướng đi đầy tiềm năng cho 
ngành hàng xuất khẩu nông sản 
của Việt Nam trong tương lai.  

Bà Dương Thu Hằng (Viện Cơ 
điện nông nghiệp và Công nghệ 
sau thu hoạch) cho biết: Ở Việt 
Nam, tổn thất sau thu hoạch chiếm 
con số không nhỏ. Trong đó, tỷ lệ 
thất thoát ở nhóm rau ăn lá là cao 
nhất với hơn 30% sản lượng, các 
loại quả hơn 25%, rau ăn củ từ 10 
– 20%, ngô 18%, sắn 25%, v.v. 
Theo bà Hằng, một trong những 
nguyên nhân gây ra tổn thất này là 
do sản xuất nông nghiệp của Việt 
Nam còn thiếu cơ sở hạ tầng bảo 
quản, máy móc chế biến sâu, các 
biện pháp đóng gói và xử lý sau 
thu hoạch trong chuỗi cung ứng 
chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Đối với rau quả tươi, khả năng 
cạnh tranh của người bán sẽ tăng 
lên khi họ sở hữu được ‘bí quyết’ 
bảo quản lâu mà vẫn giữ được chất 
lượng sản phẩm. Muốn thế, “ta 
phải ‘điều khiển’ các yếu tố ảnh 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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hưởng đến chất lượng sản phẩm 
như nguồn vi khuẩn, lượng hóa 
chất tồn dư trên bề mặt rau củ, vi 
khuẩn, nấm mốc v.v”, PGS.TS 
Trần Ngọc Đảm, Phòng Nghiên 
cứu năng lượng và Môi trường 
CES Plasma, ĐH Sư phạm kỹ 
thuật TP.HCM, phân tích về một 
số tác nhân gây ảnh hưởng, “và 
công nghệ plasma có thể giải quyết 
lần lượt những vấn đề đó.” 

Về nguyên tắc, trong môi trường 
plasma, các electron chuyển động 
với vận tốc rất lớn, va đập vào các 
phân tử trong vùng không gian 
giữa hai điện cực và cung cấp cho 
các phân tử một năng lượng, làm 
phá vỡ các liên kết tạo ra các ion, 
điện tử, photon, nguyên tử, gốc tự 
do. Song song với quá trình phân 
ly còn có quá trình tái hợp. Trong 
hàng triệu các phản ứng tái hợp sẽ 
có các phản ứng mà sản phẩm của 
nó là các gốc oxy hóa rất mạnh, 
giúp phân hủy toàn bộ các hợp chất 
hữu cơ gây ô nhiễm. 

Với nghiên cứu của mình, 
PGS.TS Trần Ngọc Đảm và các 
cộng sự nhận thấy rằng plasma xảy 
ra trong nước cũng sẽ mang nồng 
độ cao ozone, hydrogen peroxide 
và gốc hydroxyl tự do. Các chất 
này tiệt trùng rất mạnh và loại bỏ 
hóa chất bề mặt rau quả. Quá trình 

xử lý bằng công nghệ plasma lạnh 
hiệu quả rất cao trong khâu khử 
trùng, diệt khuẩn nấm mốc và hóa 
chất, tạo ra nước sạch để rửa. 

Đối với khí sạch, không khí sẽ đi 
qua buồng plasma, các loại vi 
khuẩn tồn tại dưới chuỗi 
hydrocarbon và sẽ bị bẻ gãy nhờ 
các chất oxy hóa bậc cao OH, 
H2O2, O2... có trong môi trường 
plasma. Ngoài ra, còn một lượng 
nhỏ OH, O2 trong không khí tiếp 
tục làm sạch không khí. 

Trong thời gian tới, nhóm của 
PGS.TS Trần Ngọc Đảm sẽ tiếp 
tục tiến hành thêm một số thử 
nghiệm để xác định hiệu quả chính 
xác của hệ thống này. “Về mặt lý 
thuyết, chất oxy hóa bậc cao được 
gói vào bọt khí nano phân tán đều 
trong nước và động năng hạt mang 
điện bẻ gãy các chuỗi 
hydorocarbon, các vòng benzen 
(lượng tồn dư hóa chất) làm sạch 
rau củ quả”. 

 (khoahocphattrien.vn) 
 
CHẾ PHẨM GIÚP NGƯỜI 
NUÔI THỦY SẢN KHÔNG 
PHẢI SỬ DỤNG KHÁNG 
SINH, TĂNG NĂNG SUẤT  

Chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp 
không lưu huỳnh do TS Đỗ Thị 
Liên và cộng sự sản xuất giúp 
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người nuôi thủy sản không phải sử 
dụng kháng sinh, năng suất tăng 
gần 11%. 

TS Đỗ Thị Liên (44 tuổi), Viện 
Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
cho biết, lần đầu tiên các nhà khoa 
học Việt phân lập được chủng vi 
khuẩn tía quang hợp bản địa để tạo 
thành chế phẩm dạng lỏng và dạng 
lỏng sệt có khả năng xử lý các hợp 
chất hữu cơ, sulfide, sử dụng làm 
nguồn thức ăn tươi sống cho các 
loài hai mảnh vỏ như hàu, ngao... 

Nhóm nghiên cứu đã lấy mẫu 
trong các đầm ao nuôi tôm tại 
Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tiền 
Giang và bãi ngao tại ven biển 
Nam Định, tuyển chọn và phân lập 
được các chủng có khả năng xử lý 
các hợp chất hữu cơ và sulfide cao 
nhất để tạo ra được chế phẩm dạng 
dịch vi khuẩn tía quang hợp bản 
địa ứng dụng xử lý đáy ao nuôi 
thủy sản. Chế phẩm được Viện 
nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I 
thử nghiệm và đánh giá xử lý môi 
trường ao nuôi cá rô phi hiệu quả. 
Chế phẩm xử lý nhanh các chất 
hữu cơ ô nhiễm (BOD3, H2S) 
trong hồ nuôi, loại bỏ sulfide, làm 
sạch đáy ao nuôi. 

Thử nghiệm tại hợp tác xã thủy 
sản chất lượng cao ở Hải Dương 

cũng cho thấy cá tăng trưởng rõ rệt 
từ khoảng 290g/con lên 803,1/con 
sau 3 tháng (mức tăng trưởng trung 
bình đạt 513/g, cao hơn so với việc 
không dùng chế phẩm là 
465g/con). 

 
Chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp dạng 
lỏng sệt do nhóm nghiên cứu của TS Đỗ 

Thị Liên sản xuất. Ảnh: NVCC 

Chế phẩm được ứng dụng xử lý 
tại nhiều ao nuôi tôm cá tại các 
tỉnh: Nam Định, Thanh Hóa, 
Quảng Ninh, Sóc Trăng, Tiền 
Giang... đều cho kết quả xử lý các 
hợp chất hữu cơ và sulfide tốt. 

TS Liên cho biết, hiện nhiều 
trang trại nuôi trồng thủy sản chủ 
yếu là thâm canh và siêu thâm 
canh với mật độ dày và siêu tải 
trọng thức ăn. Vì thế, lượng thức 
ăn dư thừa và chất thải vật nuôi 
tích tụ dưới đáy ao hồ gây ô nhiễm, 
khiến tôm cá bị bệnh. 

"Khi môi trường nuôi an toàn, 
người nuôi sẽ không phải sử dụng 
các hóa chất cũng như chất kháng 
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sinh, tránh được các tác động tiêu 
cực đến môi trường sinh thái". 

TS Lê Thị Nhi Công, trưởng 
phòng Phòng Công nghệ sinh học 
môi trường, Viện Công nghệ sinh 
học, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, cho biết: 
Chế phẩm vi khuẩn tía quang hợp 
dạng lỏng sệt không chỉ phù hợp 
với đầm ao nuôi tôm, cá, ngao, hàu 
quy mô lớn, mà còn có thể sử dụng 
ngay cả hồ cá Koi của gia đình. 
Các doanh nghiệp và hộ gia đình 
sử dụng cũng cho thấy thực tế 
nước ao nuôi sạch hơn khi sử dụng 
chế phẩm.  

(Vnexpress.net) 
 

 
 

Hỏi: Theo quy định mới của nhà 
nước, các công dân Việt Nam đều 
được cấp riêng một mã định danh 
cá nhân trên CCCD gắn chip mới. 
Vậy mã định danh là gì? 

Trả lời: Mã định danh là một dãy 
số xác định nhân thân của mỗi 
công dân do Bộ Công an cấp. Dãy 
số này là duy nhất cho từng công 
dân và bạn sẽ không bao giờ bị 
trùng mã định danh cá nhân với 
người khác. Mã định danh có vai 
trò quan trọng trong việc kết nối, 
liên thông giữa cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu 
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên 
ngành trong đó hệ thống quản lý 
dân cư là hệ thống thông tin chủ 
đạo kết nối với các hệ thống thông 
tin chuyên ngành khác của Bộ, 
ngành thông qua số định danh cá 
nhân. 

Vì mới được đưa vào sử dụng 
nên đây chắc hẳn là một khái niệm 
xa lạ với nhiều người. Tại Điều 13 
Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy 
định về mã định danh cá nhân như 
sau: Số định danh cá nhân là dãy 
số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc 
gồm 6 số là mã thế kỷ sinh, mã 
giới tính, mã năm sinh của công 
dân, mã tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương hoặc mã quốc gia nơi 
công dân đăng ký khai sinh và 6 số 
là khoảng số ngẫu nhiên.  

Căn cứ quy định tại Điều 14, 15 
Nghị định 137/2015/NĐ-CP, công 
dân được cấp mã định danh cá 
nhân khi: 

- Đăng ký giấy khai sinh. 
- Làm Căn cước công dân (đối 

với các trường hợp đã đăng ký khai 
sinh, đăng ký thường trú nhưng 
chưa được cấp số định danh cá 
nhân hoặc đối với trường hợp công 
dân đang sử dụng CMND 9 số 
chuyển sang sử dụng CCCD mới). 

 (TH) 

HỎI – ĐÁP  
 


