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NGÀY DÂN SỐ THẾ GIỚI: 
TĂNG CƯỜNG SỨC KHỎE VÀ 
HẠNH PHÚC CỦA CON 
NGƯỜI 

Kỷ niệm ngày Dân số thế giới 
(11/7) năm nay, UNFPA đã lựa 
chọn chủ đề “Thế giới 8 tỷ người: 
Để hướng tới một tương lai bền 
vững cho tất cả mọi người cần khai 
thác cơ hội và đảm bảo quyền, lựa 
chọn cho tất cả mọi người”. 

Theo UNFPA, năm 2011 dân số 
thế giới đạt 7 tỷ người. Năm nay, 
con số sẽ là 8 tỷ. Những tiến bộ 
trong y tế đã giúp kéo dài tuổi thọ, 
giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và tỷ lệ 
tử vong ở trẻ em và phát triển 
vaccine trong thời gian ngắn kỷ 
lục. 

Theo Tiến sỹ Natalia Kanem, 
việc chỉ tập trung hoàn toàn vào 
tổng dân số và tỷ lệ tăng trưởng là 
một thiếu sót và thường dẫn đến 
các biện pháp cưỡng chế và phản 
tác dụng sẽ gây ảnh hưởng tới 
quyền con người. Trên thực tế, con 
người chính là giải pháp, không 
phải là vấn đề. Kinh nghiệm trước 
đây cho thấy đầu tư vào con người, 
vào quyền và sự lựa chọn của con 
người, là con đường dẫn đến xã hội 
hòa bình, thịnh vượng và bền 

vững. 
UNFPA cũng đánh giá bên cạnh 

các thành tựu, những thách thức 
mà nhân loại phải đối mặt là hết 
sức cấp bách có thể ảnh hưởng tới 
nhiều thế hệ như biến đổi khí hậu, 
xung đột, COVID-19... Các vấn đề 
này đang gây ra những tác động 
không đồng đều tới những nhóm 
dân số yếu thế và dễ bị tổn thương. 

Theo UNFPA, trong một thế giới 
lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 
tỷ cơ hội cho một xã hội lành mạnh 
hơn được củng cố bởi các quyền và 
lựa chọn. Vì vậy, các quốc gia cần 
đầu tư cho nhân lực và vật lực vì 
một xã hội hòa nhập, hiệu quả đảm 
bảo quyền con người và quyền 
sinh sản. Chỉ khi đó, mới có thể 
giải quyết những thách thức to lớn 
mà hành tinh phải đối mặt. 

Việt Nam: Mức sinh tăng trở 
lại ở nhiều nơi 

Tại Việt Nam, hơn 60 năm qua, 
công tác dân số đã đạt được nhiều 
kết quả quan trọng, góp phần vào 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Việt Nam đã đạt mức sinh 
thay thế vào năm 2006 với tổng tỷ 
suất sinh (TFR) = 2,09 con/phụ nữ 
và duy trì mức sinh thay thế trong 
15 năm qua. Tuy nhiên, mức sinh 
không đồng đều giữa các vùng, 
miền và các tỉnh, thành phố, đặc 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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biệt tại một số nơi điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn, chưa phát triển, 
mức sinh vẫn cao, thậm chí rất cao 
trên 2,5 con. 

Theo Tổng Cục dân số - kế hoạch 
hóa gia đình (Bộ Y tế), trong 6 
vùng kinh tế - xã hội, có 4/6 vùng 
có mức sinh cao trên mức sinh thay 
thế (Trung du miền núi phía Bắc là 
2,41 con, Bắc Trung Bộ và duyên 
hải miền Trung là 2,31 con, Tây 
nguyên 2,41 con, Đồng bằng sông 
Hồng 2,34 con); 2/6 vùng còn lại 
thì dưới mức sinh thay thế (Đồng 
bằng Sông Cửu Long là 1,82 con, 
Đông Nam Bộ là 1,62 con). 

Hiện nay, có sự khác biệt mức 
sinh rõ rệt giữa khu vực nông thôn-
thành thị, trong khi mức sinh tại 
khu vực thành thị đã đạt và ở dưới 
mức sinh thay thế trong nhiều năm 
qua thì mức sinh tại khu vực nông 
thôn hiện vẫn còn cao (TFR=2,29 
con). 

Mức sinh cao đã tác động tiêu 
cực đến phát triển kinh tế - xã hội, 
giải quyết việc làm, chăm sóc sức 
khỏe nhân dân, giáo dục…, làm 
tăng khoảng cách phát triển và chất 
lượng cuộc sống của nhân dân của 
các địa phương này so với các khu 
vực khác. 

Việt Nam có hơn một nửa số tỉnh 
có mức sinh cao với quy mô dân số 

chiếm khoảng 40% dân số cả nước, 
không nên để mức sinh quá cao 
trong bối cảnh kinh tế - xã hội ở 
những tỉnh này còn nhiều khó 
khăn. 

Theo Tổng Cục dân số - kế hoạch 
hóa gia đình, thực hiện Quyết định 
số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình Điều chỉnh 
mức sinh phù hợp các vùng, đối 
tượng đến năm 2030, bên cạnh các 
giải pháp, nhiệm vụ nhằm khuyến 
khích sinh đủ 2 con tại vùng mức 
sinh thấp và thay thế, tại vùng mức 
sinh cao cần tiếp tục chú trọng bố 
trí đủ ngân sách triển khai các nội 
dung của Chương trình Điều chỉnh 
mức sinh đến năm 2030 đã ban 
hành. 

Các địa phương cần đẩy mạnh 
thực hiện tuyên truyền về lợi ích 
của việc sinh ít con đối với phát 
triển kinh tế - xã hội, tập trung vận 
động không kết hôn và sinh con 
quá sớm, không sinh quá dày và 
không sinh nhiều con. 

Trong công tác dân số, Việt Nam 
đang tiếp tục áp dụng và nâng cao 
hiệu quả thực hiện các chính sách 
hỗ trợ, khuyến khích hiện hành 
như khuyến khích các cặp vợ 
chồng, gia đình, tập thể, cộng đồng 
không có người sinh con thứ ba trở 
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lên; hỗ trợ người dân thực hiện 
dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bao 
gồm phương tiện tránh thai; bồi 
dưỡng, hỗ trợ người thực hiện 
nhiệm vụ cung cấp dịch vụ, người 
vận động thực hiện kế hoạch hóa 
gia đình. 

(vietnamplus.vn) 
 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỔ 
CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ 
NIỆM 75 NĂM NGÀY 
THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ  

Nhằm tri ân, tưởng nhớ công ơn 
các anh hùng liệt sĩ, thương binh 
và người có công với cách mạng 
đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp 
giải phóng dân tộc, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh; 
đồng thời, thể hiện sự quan tâm 
của các cấp ủy chính quyền và 
nhân dân đối với người có công 
với cách mạng, UBND tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch 
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 
năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 
(27/7/1947-27/7/2022).  

Theo đó, lãnh đạo chỉ đạo triển 
khai thực hiện tốt các chế độ, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về 
thương binh, liệt sĩ, người có công 
với cách mạng; triển khai thực hiện 
các quy định của Pháp lệnh Ưu đãi 
Người có công với cách mạng năm 

2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2021 của Chính 
phủ về việc Quy định chi tiết và 
biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu 
đãi người có công với cách mạng 
và các văn bản pháp luật khác về 
chế độ, chính sách đối với người 
có công với cách mạng; thăm hỏi 
cha, mẹ liệt sĩ, thương bệnh binh, 
người hoạt động kháng chiến có 
nhiều công lao đóng góp cho cách 
mạng nay tuổi cao, bệnh tật, hoàn 
cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn.  

Tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi 
thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng, Anh hùng lực 
lượng vũ trang, đối tượng chính 
sách tiêu biểu và thực hiện chi trợ 
cấp lễ cho các đối tượng người có 
công với cách mạng; tổ chức lễ 
viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và 
viếng đền thờ liệt sĩ; tổ chức Hội 
thao thương binh; thắp nến tri ân 
tại các nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức 
họp mặt các cán bộ, hội viên Cựu 
chiến binh là thương binh, bệnh 
binh tiêu biểu trong công tác xây 
dựng Hội, học tập và góp phần 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 
và an ninh quốc phòng địa phương; 
họp mặt đại biểu nữ là mẹ, vợ, con 
liệt sĩ và nữ là thương binh, bệnh 
binh tiêu biểu trong công tác, học 
tập và trong xây dựng hạnh phúc 
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gia đình. Thành lập Đoàn khám 
chữa bệnh tại nhà cho Bà mẹ Việt 
Nam anh hùng; Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân; người 
hoạt động cách mạng trước ngày 
01/01/1945; người hoạt động cách 
mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 
thương binh nặng hạng 1/4, bệnh 
binh nặng hạng 1/3. 

Tuyên truyền về chủ trương 
chính sách của Đảng - Nhà nước 
về thực hiện Pháp lệnh ưu đãi 
Người có công với cách mạng, 
phản ánh những tập thể và cá nhân 
thực hiện tốt công tác thương binh 
- liệt sĩ; biểu dương gương điển 
hình người có công với cách mạng 
tiêu biểu của tỉnh; mở chuyên mục 
phản ánh những hoạt động kỷ niệm 
75 năm ngày Thương binh - Liệt 
sĩ, triển khai thực hiện Pháp lệnh 
ưu đãi Người có công với cách 
mạng trên địa bàn tỉnh; ghi nhận 
những tập thể cá nhân thực hiện tốt 
công tác đền ơn đáp nghĩa; những 
điển hình Người có công; gia đình 
chính sách luôn nỗ lực vươn lên, 
phát huy truyền thống tốt đẹp của 
gia đình để góp phần xây dựng, 
phát triển quê hương Bà Rịa - 
Vũng Tàu và đất nước; hỏi đáp về 
chế độ chính sách ưu đãi người có 
công với cách mạng đã và đang 

triển khai tại tỉnh. Sản xuất và phát 
sóng “loạt” phóng sự về người có 
công với cách mạng tiêu biểu nỗ 
lực vươn lên trong cuộc sống, là 
tấm gương của sự cống hiến cho sự 
nghiệp cách mạng và xây dựng, 
phát triển tại tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu. 

Phối hợp UBND thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức các hoạt động 
nhân kỷ niệm 75 năm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ tại huyện 
Côn Đảo như: Viếng Nghĩa trang 
Hàng Dương, thăm hỏi và tặng quà 
cho các cựu tù chính trị, gia đình 
liệt sĩ và người có công với cách 
mạng tiêu biểu; tổ chức triển lãm; 
chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ 
niệm 75 năm ngày Thương binh 
Liệt sĩ; các hoạt động thể thao... 

Thông qua các hoạt động, tuyên 
truyền sâu rộng nhằm nâng cao 
nhận thức và tổ chức thực hiện đầy 
đủ chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước về ưu 
đãi người có công với cách mạng, 
giáo dục truyền thống yêu nước, 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; đẩy 
mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, 
huy động nguồn lực trong xã hội 
góp phần thực hiện tốt các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính 
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sách, pháp luật của Nhà nước về 
công tác ưu đãi người có công với 
cách mạng.  

(baria-vungtau.dcs.vn) 
 

 
 
 
35 SẢN PHẨM ĐƯỢC CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN 
PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH 
NĂM 2022  

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết 
định cấp Giấy chứng nhận sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 35 sản 
phẩm. 

Theo đó, các cơ sở Công nghiệp 
nông thôn có sản phẩm được cấp 
Giấy chứng nhận được hưởng 
quyền lợi và có trách nhiệm theo 
quy định tại Điều 21, Điều 22 
Thông tư 26/2014/TT-BCT ngày 
28/8/2014; và Thông tư 
14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 
của Bộ Công Thương; thời hạn giá 
trị của Giấy chứng nhận theo quy 
định tại khoản 10, Điều 1 Thông tư 
14/2018/TT-BCT của Bộ Công 
Thương. 

Kinh phí thưởng cho các cơ sở 
Công nghiệp nông thôn có sản 
phẩm được cấp Giấy chứng nhận 

trích từ nguồn kinh phí khuyến 
công địa phương năm 2022, đã 
được UBND tỉnh phê duyệt tại 
công văn số 3104/UBND-VP ngày 
16/3/2022; Mức thưởng theo quy 
định tại Quyết định số 
34/2019/QĐ-UBND ngày 
18/12/2019 của UBND tỉnh. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC 
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN 

Từ đầu năm 2022, thiên tai tiếp 
tục bất thường (mưa lũ giữa mùa 
khô kèm dông lốc, sóng lớn tại 
Trung Bộ; mưa lớn gây ngập úng 
nhiều đô thị; rét lịch sử cuối tháng 
2 năm 2022, sạt lở đất ở miền núi 
phía Bắc; động đất liên tiếp tại 
Kon Tum). Để chủ động phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn, giảm thiệt hại về tính mạng, 
tài sản của nhân dân và nhà nước, 
Sở Tài nguyên và Môi trường triển 
khai đến các phòng chuyên môn, 
cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở công 
tác phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn theo chức năng quản 
lý nhà nước và nhiệm vụ được 
phân công, tập trung một số nhiệm 
vụ, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu các phòng chuyên 
môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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Sở triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg 
ngày 01/6/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường công tác 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 
kiến thức về phòng, chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn đến các cán 
bộ, công chức, viên chức và người 
lao động tại cơ quan, đơn vị. Đồng 
thời đẩy mạnh công tác phòng 
ngừa, ứng phó sự cố thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn, tổ chức kiểm tra 
công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn trước mùa 
mưa bão; phương án ứng phó thiên 
tai trên địa bàn theo phương châm 
“bốn tại chỗ”. 

2. Giao Phòng Tài nguyên 
Khoáng sản tăng cường kiểm tra, 
quản lý cấp phép, khai thác tài 
nguyên, khoáng sản, đặc biệt là 
khai thác cát, sỏi lòng sông, ven 
biển, tránh gây sạt lở, tăng rủi ro 
thiên tai. 

3. Giao Phòng Tài nguyên nước 
và Khí tượng thủy văn phối hợp 
với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh 
theo dõi, dự báo, cảnh báo, kịp thời 
cung cấp thông tin về tình hình 
thiên tai phục vụ công tác chỉ đạo, 
ứng phó; tiếp tục nâng cao chất 
lượng dự báo thiên tai bảo đảm kịp 

thời, chính xác hơn. 
(sotnmt.baria-vungtau.gov.vn) 

 
BR-VT ĐƯỢC ĐỀ CỬ VÀO 
"TOP CÔNG NGHIỆP 4.0 
VIỆT NAM"  

Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra 
Chương trình Biểu dương “TOP 
công nghiệp 4.0 Việt Nam”. 

Đây là năm đầu tiên, chương 
trình biểu dương “TOP Công 
nghiệp 4.0 Việt Nam” được tổ 
chức nhằm đánh giá hiệu quả thực 
hiện chuyển đổi số (CĐS), đổi mới 
sáng tạo (ĐMST) trong các tổ 
chức, DN, thúc đẩy CĐS cho các 
địa phương nhằm hướng đến thúc 
đẩy phát triển kinh tế số. Chương 
trình cũng biểu dương sự phát triển 
của các DN sản xuất, kết nối cung 
cầu về các giải pháp công nghệ số, 
xây dựng và phát triển sản xuất 
thông minh; thúc đẩy ứng dụng 
CNTT, công nghệ số, CĐS, ĐMST 
giúp nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho các địa phương, DN, phát triển 
kinh tế số… 

Căn cứ vào kết quả chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của 
Liên hiệp thương mại và công 
nghiệp Việt Nam, chỉ số cải cách 
hành chính cấp tỉnh của Bộ Nội vụ, 
xếp hạng chính quyền điện tử của 
Bộ TT-TT, kết quả đánh giá CĐS 
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cấp Bộ, ngành địa phương, BTC 
chương trình đã đề cử tỉnh BR-VT 
vào “TOP công nghiệp 4.0 Việt 
Nam” cho hạng mục cơ quan nhà 
nước tiêu biểu thực hiện Nghị 
quyết số 52-NQ/TW ngày 
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 
số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 
749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình CĐS quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

   
 

 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
NĂM 2022 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban 
hành Kế hoạch thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu năm 2022. 

Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục 
duy trì và nâng cao chất lượng các 
tiêu chí xã nông thôn mới đối với 

47 xã đã được UBND tỉnh công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới; số 
xã được UBND tỉnh công nhận xã 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 
là 05 xã (Tân Hải của thị xã Phú 
Mỹ; Hòa Bình của huyện Xuyên 
Mộc; Nghĩa Thành, Quảng Thành, 
Láng Lớn của huyện Châu Đức), 
nâng tổng số xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao là 30/45 xã, đạt 
66,6%; xây dựng hồ sơ trình Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thẩm định, đề nghị xét, công 
nhận huyện Côn Đảo đạt chuẩn 
nông thôn mới năm 2022 và thành 
phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới năm 
2022; phấn đấu tăng mức thu nhập 
bình quân đầu người khu vực nông 
thôn năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
lên 68 triệu đồng/người/năm, tăng 
6,3 triệu đồng so với năm 2021; 
duy trì tỷ lệ hộ dân nông thôn sử 
dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, 
tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử 
dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 
quốc gia đạt 87%; tổ chức đánh 
giá, phân hạng cho 20 sản phẩm 
đăng ký tham gia Chương trình 
Mỗi xã một sản phẩm năm 2022. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 
Ban Chỉ đạo các cấp tập trung chỉ 
đạo, hướng dẫn các xã triển khai 
Kế hoạch thực hiện Chương trình 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới năm 2022; tiếp tục thực 
hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng 
về xây dựng nông thôn mới; tổ 
chức đào tạo, tập huấn cán bộ tham 
gia chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 
chương trình ở tất cả các cấp; ban 
hành các văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn thực hiện; tiếp tục tăng cường 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, củng 
cố, nâng cao chất lượng hoạt động 
của hệ thống Ban Chỉ đạo và Văn 
phòng Điều phối xây dựng nông 
thôn mới các cấp; phát triển hạ 
tầng kinh tế - xã hội nông thôn; 
phát triển sản xuất gắn với tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, 
nâng cao thu nhập và cải thiện đời 
sống cho cư dân nông thôn; xây 
dựng Hệ thống chính trị vững 
mạnh, giữ vững quốc phòng, nâng 
cao chất lượng an ninh, trật tự an 
toàn xã hội nông thôn; huy động đa 
dạng và sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực cho Chương trình; triển 
khai Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới gắn 
với công tác thi đua khen thưởng. 

Các Sở, ban, ngành là thành viên 
Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương 
trình mục tiêu quốc gia tỉnh và 
UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị 
xã, thành phố thực hiện nghiêm túc 

chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất 
theo đúng quy định; trong quá trình 
thực hiện, nếu có khó khăn vướng 
mắc cần tháo gỡ thì nghiên cứu 
xây dựng, đề xuất các giải pháp 
gửi về Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn - Thường trực Ban 
Chỉ đạo tỉnh để tổng hợp báo cáo 
Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân 
dân tỉnh xem xét, giải quyết. 

(baria-vungtau.gov.vn) 
 

NUÔI CUA HAI DA TRONG 
ĐÔ THỊ 

Ứng dụng hệ thống tuần hoàn 
nước để nuôi cua 2 da trong hộp 
nhựa đặt trong nhà có mái che, 
anh Lê Ngọc Phú cư ngụ tại ấp 
Phước Tân, xã Tân Hưng, TP Bà 
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bước 
đầu đã thành công. 

Được người bạn giới thiệu về anh 
Lê Ngọc Phú cư ngụ tại ấp Phước 
Tân, xã Tân Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu nuôi cua 2 da 
trong hộp nhựa. Cơ sở nuôi cua 
trong nhà có diện tích khoảng 
100m² bao gồm các dãy hộp nuôi 
cua có kích thước D-R-C (40cm x 
36cm x 17cm), thiết kế xếp chồng 
lên nhau theo dãy, mỗi dãy 2 hàng, 
giữa các dãy có lối đi để thao tác 
kỹ thuật. Với diện tích 100m² thiết 
kế 6 dãy tương ứng với 1100 hộp 
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nuôi, một bể lọc ngầm 2 ngăn (một 
ngăn chứa hạt Kaldnes và một 
ngăn chứa đèn UV và tấm Jimat) 
có thể tích 10m³. Nước từ hộp nuôi 
cua chảy qua hệ thống lọc gồm 
bình lọc cơ học (thiết kế dạng 
trống lọc) có khả năng loại bỏ chất 
thải với kích thước ≤ 80 micron; bể 
lọc sinh học (có sục khí) sử dụng 
các hạt Kaldnes hình dạng bánh 
răng với các rãnh đối xứng nhau có 
diện tích bề mặt rộng là nơi các vi 
sinh vật neo bám, sinh trưởng, 
chuyển hóa các loại chất thải hòa 
tan dạng nitơ như amoni, nitrit và 
nitrat; Đèn diệt khuẩn UV khống 
chế sự phát triển của các loại vi 
khuẩn cũng như mầm bệnh trong 
hệ thống nuôi; Tấm Jimat chắn giữ 
lại những cặn li ti sau khi nước 
được chuyển trở lại hộp nuôi. 
Nước nuôi được bơm tuần hoàn 
liên tục trong suốt vụ nuôi, không 
dùng bất cứ hóa chất nào nhằm bảo 
vệ vi sinh cho chu trình lọc sinh 
học, hạn chế tối đa sự lây lan mầm 
bệnh, nguồn nước nuôi được tái sử 
dụng với nhiều đợt nuôi, không xả 
thải ra môi trường. Chỉ cần bổ sung 
thêm lượng nước do bay hơi thất 
thoát, Anh Phú giải thích. 

Chia sẻ về kỹ thuật nuôi anh Phú 
cho biết nuôi cua hai da nước biển 
có độ mặn thích hợp nhất từ 20 - 

25‰. Mỗi hộp chỉ thả nuôi một 
con, mực nước trong hộp cao 
khoảng 7-10cm. Chọn cua thả nuôi 
có trọng lượng 250g/con, khỏe 
mạnh, màu sắc tươi sáng, không 
trầy xước, gãy càng. Sử dụng cá 
tạp tươi cắt khúc cho cua ăn ngày 2 
lần vào lúc sáng sớm và chiều tối. 
Khẩu phần ăn khoảng 5% trọng 
lượng thân. Trong quá trình nuôi 
thường xuyên dùng đen soi kiểm 
tra sự hình thành lớp da mới. Khi 
thấy cua có hiện tượng xuất hiện 
lớp da mới (lớp biểu bì) để chuẩn 
bị thay lớp võ cũ gọi là cua 2 da thì 
xuất bán. Thời gian tạo da mới ở 
cua nuôi nhốt thường xảy ra từ 
ngày thứ 10 cho đến ngày thứ 20 là 
kết thúc một chu kỳ nuôi. 

Trao đổi với chúng tôi ThS. Lê 
Ngọc Hạnh cho biết, ưu điểm lớn 
của hệ thống nuôi cua trong nhà là 
việc tận dụng diện tích nuôi tối đa, 
các hộp nuôi được xếp tầng chồng 
lên nhau, cua được nuôi và thu 
hoạch liên tục, chất lượng sản 
phẩm có thể kiểm soát dễ dàng 
trước khi xuất bán. Mô hình tốn ít 
diện tích nhưng cho năng suất cao, 
sản phẩm tạo ra an toàn sinh học, 
không chứa thuốc và kháng sinh, 
sản phẩm hoàn toàn tươi sống. Quy 
trình sản xuất mang tính kỹ thuật 
cao, chính xác và ổn định, đáp ứng 
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điều kiện nuôi trong đô thị và vùng 
ven. Giải quyết việc làm cho người 
dân nhàn rỗi. Mô hình này có thể 
nhân rộng theo nhiều cấp từ nông 
hộ đến quy mô sản xuất lớn, cung 
cấp lượng hàng hóa cho nội địa và 
xuất khẩu. “Tuy nhiên, hiện tại mô 
hình nuôi áp dụng tại những địa 
phương hoặc những nông hộ có ao 
đầm nuôi cua lấy con giống chuyển 
sang giai đoạn nuôi cua hai da có 
hiệu quả kinh tế cao hơn so với 
những mô hình phụ thuộc chọn 
mua cua giống trên thị trường”. 
Ths Hạnh khuyến cáo và cân nhắc. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 

TRỒNG NẤM HỮU CƠ BÁN 
GIÁ CAO 

 Nhận định được nhu cầu tiêu thụ 
nấm sạch của người tiêu dùng 
ngày càng lớn. Chị Hồ Thị Thanh 
Hồng (Thôn Phước Thành, xã Tân 
Hòa, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu) quyết tâm nối nghiệp 
nghề nấm của gia đình, thay đổi 
quy trình từ trồng truyền thống 
sang trồng hữu cơ. Mỗi năm mang 
lại cho ga đình khoảng 500 triệu 
đồng. 

Có được cơ sở trồng nấm hữu cơ 
với nhiều loài nấm như nấm chân 
dài, nấm bào ngư xám, nấm sò 
thái, hoàng đế, hoàng kim, hồng 

ngọc, nấm linh chi, Chị Hồng cho 
biết gia đình có dòng họ ba đời 
trồng nấm. Nghề trồng nấm của 
dòng họ có từ năm 1985 (làm meo, 
làm phôi và trồng nấm). Năm 2012 
sau khi nghỉ việc kế toán tại một 
công ty vì lý do sức khỏe chị tiếp 
tục nối nghiệp cùng gia đình trồng 
nấm và thay đổi quy trình từ 
phương pháp trồng truyền thống 
chuyển sang phương pháp trồng 
hữu cơ mà không rẽ theo hướng 
khác. 

 
Nấm chân dài và nấm bào ngư được trồng 

tại cơ sở chị Hồng 

Theo chị Hồng nấm là loại thực 
phẩm giàu dinh dưỡng, có hàm 
lượng Protein và chất béo tương 
đương thịt động vật. Đó là lý do 
nấm được dùng làm thực phẩm chế 
biến món ăn hàng ngày đặc biệt là 
không thể thiếu trong khẩu phần ăn 
chay. Trồng nấm không cần diện 
tích lớn, việc thiết kế nhà trồng 
đơn giản, có thể làm bằng cây tre 
lá, ít tôn nhân công chăm sóc, một 
người lao động bình thường có thể 
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chăm sóc khoảng 8.000 - 10.000 
bịch phôi. Kinh phí đầu tư ít, trồng 
một lần nhưng thu hoạch được 
nhiều lần. Mô hình trồng nấm phù 
hợp với những hộ nông dân nhàn 
rỗi tại đia phương, ít đất canh tác, 
không có công việc ổn định có 
thể áp dụng trồng nấm tại gia đình. 

Vì nấm trồng theo hướng hữu cơ 
nên các công đoạn sản xuất đều 
phải thực hiện một cách nghiêm 
ngặt. Dinh dưỡng cung cấp cho 
nấm phát triển dùng để phối trộn 
với giá thể mùn cưa của gỗ cây cao 
su không dùng các loại phân hóa 
học mà dùng các sản phẩm hữu cơ 
ủ lên men làm chất dinh dưỡng, sử 
dụng chế phẩm vi sinh đều chế từ 
các tinh dầu thực vật xử lý thay 
thuốc bảo vệ thực vật. Túi phôi sau 
khi thanh trùng, cấy meo được 
ươm thời gian khoảng 2 tháng lúc 
này bịch phôi có hiện tượng trắng 
đều là có thể xếp lên dàn đặt trong 
nhà thiết kế chuyên cho trồng nấm. 
Mỗi bịch phôi chăm sóc tốt có thể 
thu hoạch trung bình khoảng 250 
gram nấm thành phẩm. Khi bịch 
phôi không còn cho thu hoạch nấm 
thì có thể chuyển sang sử dụng làm 
giá thể để trồng nấm rơm. Nhà 
trồng nấm luôn giữ nhiệt độ và độ 
ẩm phù hợp để cây nấm phát triển 
và cho sản lượng ổn định trong 

suốt thời kỳ sinh trưởng của nấm. 
Mỗi năm cơ sở nấm cung cấp cho 

thị trường khoảng 18 đến 20 tấn 
nấm các loại, cung cấp cho các trại 
giống vệ tinh khoảng từ 30-40 
ngàn bịch phôi nấm bào ngư xám 
và nấm sò thái thanh trùng. Nhờ 
sản xuất nấm sạch mà sản phẩm 
của chị Hồng luôn được người tiêu 
dùng đón nhận và thu mua với giá 
cao hơn thị trường từ 5-10 ngàn 
đồng/kg. Mang lại thu nhập cho 
gia đình chị khoảng 500 triệu 
đồng. Đặc biệt, hàng năm cơ sở 
nấm đón nhận và hướng dẫn miễn 
phí quy trình trồng nấm cho nhiều 
sinh viên đến thực tập làm đề tài 
tốt nghiệp cũng như bà con nông 
dân có nhu cầu trồng nấm theo 
hướng hữu cơ để phát triển kinh tế 
gia đình.  

Hiện tại cơ sở nấm của chị Hồng 
không chỉ trồng nấm thu hoạch sản 
phẩm mà quy trình nhân giống gốc 
(môi trường thạch), cấy meo trên 
giá thể (hạt lúa) đến đóng và thanh 
trùng phôi đều do cơ sở sản xuất 
mà không phụ thuộc bên ngoài. 
Ngoài ra sản phẩm nấm hữu cơ sản 
xuất tại cơ sở ngày càng được 
người dùng đón nhận và khẳng 
định thương hiệu chị Hồng đã 
thành lập Công ty Nấm Nam Hải 
(Thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, 
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Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu). 

 (sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 

NGUY CƠ Ô NHIỄM TỪ NUÔI 
HÀU BẰNG GIÁ THỂ VỎ XE  

Với ưu điểm tiết kiệm chi phí, 
bền, dùng được trong nhiều năm, 
một số hộ dân trên địa bàn xã 
Long Sơn, TP. Vũng Tàu đã quay 
trở lại dùng vỏ xe làm giá thể nuôi 
hàu. Tuy nhiên, hình thức nuôi này 
được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ 
ảnh hưởng đến môi trường nước, 
sự sinh trưởng của các loài thủy, 
hải sản, giảm năng suất... 

Tác động xấu tới môi trường 
nước 

Trên địa bàn xã Long Sơn có 
nhiều cửa tiệm chất đầy vỏ xe cũ, 
với biển hiệu “Chuyên mua và bán 
vỏ xe nuôi hàu”. Theo tìm hiểu của 
phóng viên, vỏ xe cũ được các chủ 
tiệm này thu mua từ khắp nơi, sau 
đó gia công cắt thành từng miếng, 
xẻ đôi với chiều dài khoảng 60-
80cm dùng làm giá thể để nuôi 
hàu. Mỗi miếng giá thể này được 
đục lỗ để người nuôi có thể xâu 2 
miếng vào với nhau, được bán với 
giá 700 đồng/miếng. 

Hơn 10 năm trở lại đây, khi phát 
hiện hàu thích bám vào tấm lợp 
fibro xi măng và vỏ xe cũ, nhiều 

người nuôi hàu đã dùng thay thế 
cho giá thể cũ. Với đặc tính có khả 
năng chịu nước, chịu sóng tốt nên 
bà con đã đổ xô nuôi theo phương 
pháp này mà không tính đến việc ô 
nhiễm nguồn nước hay ảnh hưởng 
đến sức khỏe người tiêu dùng. 
Theo đó, việc nuôi hàu bằng vỏ xe, 
điều đáng lo ngại nhất đó là rác 
cho môi trường. Bởi vì vỏ xe rất 
khó phân hủy, nếu bị vứt ngổn 
ngang hoặc trôi dạt vào bờ sẽ gây ô 
nhiễm, ảnh hưởng tới môi trường 
biển và đất liền. 

Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền 

Theo UBND xã Long Sơn, TP 
Vũng Tàu trước đây, người nuôi 
hàu đá truyền thống trên địa bàn xã 
chủ yếu dùng cọc tre, gỗ có phủ 
lớp xi măng cắm xuống sông cho 
hàu non tự nhiên bám vào và 
khoảng 1 đến 1,5 năm sau khi hàu 
lớn là thu hoạch. Với cách này, hàu 
bám rất nhiều, chất lượng tốt. Tuy 
nhiên, cọc tre và gỗ thì khả năng 
trụ lại bền vững với sông nước 
không lớn, dẫn đến chi phí cao, 
gây tốn kém cho người nuôi. Nhiều 
cọc, khi hàu phát triển mạnh có thể 
bị gãy đổ hoặc bị sóng nước xô 
ngã khiến người dân thất thu. 

Thống kê của Chi cục Thủy sản 
(Sở NN-PTNT) cho thấy, trên địa 
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bàn xã Long Sơn có khoảng 1.000 
hộ nuôi hàu, tập trung chủ yếu tại 
các thôn 4, 8, 9 và thôn Bến Điệp. 
Hiện chưa có số liệu thống kê cụ 
thể về số hộ nuôi hàu bằng giá thể 
vỏ xe, nhưng theo khảo sát đa số 
hộ dân nuôi giống hàu đá đều sử 
dụng hình thức nuôi này và tấm 
lợp fibro xi măng làm giá thể nuôi 
hàu. 

Trước thực trạng này, nhiều năm 
qua ngành nông nghiệp tỉnh đã 
thường xuyên tuyên truyền, tập 
huấn cho người dân về tác hại của 
việc nuôi hàu bằng giá thể ảnh 
hưởng trực tiếp đến môi trường 
nuôi. Chi cục Thủy sản cũng 
thường xuyên tuyên truyền đến 
người dân về cách nuôi hàu mới 
bằng giá thể vỏ hàu xâu lại thành 
chuỗi và treo trên bè nuôi. Con 
giống được cấy sẵn lên các giá thể 
là vỏ hàu đã khai thác lấy ruột, 
không phụ thuộc hoàn toàn vào tự 
nhiên nên năng suất, sản lượng ổn 
định, đem lại nguồn thu lớn cho 
người nuôi. Tuy nhiên, hiện nay 
cách nuôi này chỉ mới áp dụng cho 
giống hàu Thái Bình Dương, chưa 
được người dân áp dụng cho nuôi 
hàu đá, loại hàu bản địa của Long 
Sơn. 

Ông Nguyễn Hữu Thi, Phó Chi 
cục trưởng Chi cục Thủy sản cho 

biết, thời gian qua, Chi cục Thủy 
sản tỉnh đã phối hợp với Phòng 
Kinh tế TP Vũng Tàu và UBND xã 
Long Sơn tổ chức tuyên truyền, 
vận động các hộ nuôi hàu không sử 
dụng tấm fibro xi măng, vỏ xe cũ 
để nuôi hàu; khuyến cáo người dân 
sử dụng các vật liệu như: trụ gỗ, tái 
sử dụng vỏ hàu xâu thành chuỗi. 
Tuy nhiên, việc thay thế giá thể 
nuôi hàu rất khó vì so với các loại 
giá thể khác thì vỏ xe cũ và fibro xi 
măng có chi phí thấp. “Việc người 
dân nuôi hàu bằng giá thể fibro xi 
măng và vỏ xe cũ để nuôi hàu hầu 
hết ở các vùng nuôi xa ngoài cửa 
biển. Vì vậy việc kiểm tra, nhắc 
nhở người nuôi rất khó khăn”, ông 
Thi chia sẻ thêm. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

NGƯỜI TRỒNG RAU CHỦ 
ĐỘNG THÍCH NGHI VỚI 
MÙA VỤ 

Để thích ứng biến đổi khí hậu, 
giảm nhẹ thiệt hại khi mưa nhiều, 
các vùng trồng rau chuyên canh 
trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển 
khai nhiều giải pháp, từ đó tạo 
nguồn cung ổn định cũng như tăng 
thu nhập cho người trồng. 

Bà Vũ Thị Sen (tổ 14, xã Láng 
Cát, TX. Phú Mỹ) cho biết, vào 
mùa mưa nông dân thường gặp khó 



Phổ Biến Kiến Thức số 271 - 7.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 14 
 

khăn, bất lợi hơn so với mùa khô. 
Đó là rau thường xuyên bị ngập 
úng, thối rễ, năng suất thấp. Tuy 
nhiên, nếu trồng đạt hiệu quả, năng 
suất cao thì thu nhập tốt hơn nhờ 
hút hàng, giá bán lại khá cao. 

Với kinh nghiệm gần 20 năm 
trồng rau, theo bà Sen, điều kiện 
tiên quyết để mùa vụ thành công là 
chọn các loại rau phù hợp theo 
mùa. Do đó, gia đình bà chủ động 
chọn trồng các loại rau có cành và 
lá cứng hơn như: cải xanh, rau 
muống... Đặc tính của các loại rau 
ăn lá thường là thân bẹ, dễ gãy đổ, 
bị dập lá khi bị tác động bởi những 
trận mưa lớn trong quá trình sinh 
trưởng. Do đó, bà đã lấy các loại 
rơm rạ khô để phủ lên liếp ngay 
sau khi vừa xuống hạt.  

Cách làm này giúp cây rau giảm 
tác động trực tiếp từ các cơn mưa 
và bảo vệ bộ rễ. Song song đó, để 
sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất 
lợi trong mùa mưa, nhất là bị ngập 
úng thì luống rau cũng phải vun 
cao hơn so với mùa khô; chủ động 
nạo vét lối đi, kênh mương xung 
quanh luống rau để thuận tiện tiêu 
thoát nước. 

Tại xã Tân Hưng (TP Bà Rịa), bà 
con nông dân cũng chủ động triển 
khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế 
thiệt hại khi vào mùa mưa. Bà Vũ 

Thị Mai (xã Tân Hưng) cho biết, 
với 6 sào đất trồng rau thơm các 
loại, mỗi khi bước vào mùa mưa, 
bà đều chủ động vun đất, giữa các 
luống khơi rãnh nhỏ thông với 
mương thoát nước, tránh để rau bị 
ngập úng. 

Theo bà Mai, rau mùa này không 
chỉ khó khăn khi năng suất giảm 
1/3 so với mùa khô mà thời gian 
qua việc phân bón tăng cao cũng 
khiến lợi nhuận của người trồng 
rau giảm sút. Để giảm chi phí mùa 
vụ, bà Mai đã chủ động thay thế 
nhiều loại phân bón vô cơ bằng 
hữu cơ. Theo đó, bà sử dụng phân 
chuồng làm lớp bón lót, giảm bớt 
sử dụng các loại phân NPK, lân. 
Nhờ đó chi phí trồng rau của gia 
đình bà cũng giảm đáng kể. Hiện 
nay, giá các loại rau thơm đang 
được thu mua với giá khá cao, dao 
động từ 35-40 ngàn đồng/kg. 

Thông tin từ Sở NN-PTNT cho 
biết, vụ  Hè Thu năm nay toàn tỉnh 
trồng khoảng 1.750 ha rau các loại, 
sản lượng 32.375 tấn. Để đạt năng 
suất và chất lượng tốt sản xuất rau 
trồng mùa mưa, ngành nông 
nghiệp khuyến cáo bà con nông 
dân nên chọn các giống rau màu 
tốt, cho năng suất cao, có nguồn 
gốc rõ ràng, thời gian sinh trưởng 
ngắn, sớm cho thu hoạch. Bà con 
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nông dân nên áp dụng kỹ thuật 
ươm cây giống trong khay hoặc túi 
bầu, vừa tiết kiệm thời gian, vừa 
bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, cây 
rau sẽ mau bén rễ. 

Ngoài ra, đối với ruộng thấp, 
trước hết phải làm đất, lên luống, 
lên liếp cao ráo, có mương rãnh 
thoát nước tốt, nhất là nền đất 
không được xới cho tơi xốp như 
mùa nắng để tránh đất hút nhiều 
nước gây ngập úng. Trong quá 
trình làm đất, cần kết hợp bón lót 
phân chuồng hoai mục hoặc phân 
hữu cơ sinh học, bón vôi và tăng 
lượng phân lân cho đất nhằm khử 
chua, tăng độ phì và giữ ẩm cho 
đất. Để giữ ẩm, chống xói mòn, 
rửa trôi trong mùa mưa cũng như 
tiết kiệm phân bón, thuốc trừ sâu, 
hạn chế cỏ dại, người trồng rau nên 
sử dụng màng phủ nông nghiệp, 
hoặc có thể dùng rơm rạ để phủ lên 
luống. Việc chủ động sản xuất hoa 
màu trong mùa mưa giúp người 
trồng rau có nguồn thu nhập ổn 
định. Qua đó, góp phần tạo nguồn 
cung ứng rau sạch cho thị trường, 
tránh tình trạng khan hiếm, đội giá. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
TRỒNG CÂY LẤY CỦ DOANH 
THU LỚN  

Từ trồng thử nghiệm cây khoai 

mài (Hoài sơn) trên phần diện tích 
300m², đến nay gia đình anh 
Nguyễn Quốc Tuấn (1973) ở xã 
Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa diện 
tích trồng khoai mài của gia đình 
lên 14 ha. 

Năm 2020, sau khi tìm được địa 
chỉ cung cấp cây giống anh Tuấn 
dành thời gian đến học hỏi kỹ thuật 
và đặt mua 1000 cây giống với giá 
7.000đ/cây về trồng thử nghiệm 
trên lô đất 300m². Mặc dù trồng 
thử nhưng cây phát triển tốt, thời 
gian tạo củ đạt kích thước thương 
phẩm từ 6 - 8 tháng. Kỹ thuật trồng 
khá đơn giản, chăm sóc dễ, vốn 
đầu tư ít mà lợi nhuận cao, thị 
trường tiêu thụ mạnh không đụng 
hàng chợ so với các loại cây trồng 
khác. Từ đó anh Tuấn nhận thấy 
việc trồng khoai mài theo hướng 
sản xuất hàng hòa là cách thu lợi 
cao, nhanh hoàn vốn. Đầu năm 
2021 anh Tuấn tạm gác việc kinh 
doanh và kết hợp cùng người em 
trai chuyển sang tìm điểm thuê đất 
trồng cây khoai mài lấy củ. 

Hiện tổng diện tích trồng (cả đất 
nhà và đất thuê) khoảng 14 ha. 
Trong đó, có 3 ha trồng tại xã Bình 
Trung, huyện Châu Đức; 11 ha 
trồng tại xã Tóc Tiên, xã Sông 
Xoài, xã Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ. 
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Anh Tuấn chia sẻ và cho biết thêm 
trước khi bắt tay vào trồng với diện 
tích 14 ha, anh đã ký hợp đồng bao 
tiêu sản phẩm với đơn vị cung cấp 
cây giống. Giá thu mua củ khoai 
mài tại vườn là 13.000đ/kg, không 
hạn chế số lượng. 

 
Anh Nguyễn Quốc Tuấn thăm vườn khoai 

mài sắp đến kỳ thu hoạch 

Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật 
canh tác anh Tuấn cho biết, việc 
trồng khoai mài trên diện tích lớn 
nên phải cần trên 20 lao động 
chăm sóc hàng ngày. Mọi công 
đoạn từ làm đất, đánh luống, bón 
phân, xuống giống, chăm sóc cắt 
cỏ đều được làm bằng máy. Cây 
khoai mài có củ mọc đâm sâu về 
phía lòng đất nên phải làm cho đất 
tơi xốp xuống độ sâu từ 80 - 
120cm, sau đó lên luống cao 30cm. 
Sử dụng phần chuồng ủ hoai bón 
lót liều lượng từ 5 – 7tấn/ha. Hom 
cây giống chọn để trồng là những 
cây có mầm to đều, khoảng cách 
trồng giữa hai cây cùng hàng là 
25cm, khoảng cách giữa hai hàng 

là 80cm, luống cách luống 1,2m. 
Mỗi ha có thể trồng từ 25.000 đến 
30.000 hom cây tùy theo cách 
trồng chiếc hoặc trồng đôi. Khi 
thân cây có hiện tượng uốn bò, 
dùng lưới đan và cây tre cắm theo 
hình chữ A làm giá thể cho cây leo. 
Sau 15 ngày trồng sử dụng phân 
NPK 30-20-10 liều lượng 15-
20kg/ha, chu kỳ 7-10 ngày bón bổ 
sung một lần vào gốc cây. Trên các 
luống lắp hệ thống tưới phun để 
cung cấp nước cho cây vào mùa 
khô. 

“Tại vườn cây khoai mài này có 
diện tích 8 ha thuộc xã Tóc Tiên, 
thị xã Phú Mỹ. Thời gian trồng đã 
trên 6 tháng. Cây đang có hiện 
tượng héo lá rồi chuyển sang khô 
rụng, tàn lụi, là đến kỳ thu hoạch. 
Năng suất bình quân được định 
lượng sơ bộ là trên 2kg/gốc. Sản 
lượng dự kiến khoảng 50-60 
tấn/ha. Với giá 13.000đ/kg theo 
hợp đồng bao tiêu của công ty 
cung cấp cây giống thì doanh thu 
giao động từ 650 triệu đến 800 
triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí 
đầu tư trực tiếp (không tính tiền 
thuê đất) cho một ha trồng khoảng 
300 triệu thì lợi nhuận không hề 
nhỏ so với những cây trồng khác”. 
Dự định trong vụ tới gia đình sẽ 
thuê thêm đất để mở rộng diện tích 
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trồng cây khoai mài lên 50 ha, anh 
Tuấn cho biết thêm. 

Theo anh Lâm Ngọc Nhâm, 
Giám đốc Công ty CP Nông 
nghiệp Thương mại Du lịch Bầu 
Mây, một trong những người 
trồng, cung cấp cây giống khoai 
mài và các sản phẩm chế biến từ củ 
khoai mài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu cho biết, hiện toàn tỉnh có 
khoảng 650 ha trồng cây khoai 
mài. Cây khoai mài dễ trồng, năng 
suất cao, giá cả ổn định, giúp nông 
dân tăng thu nhập, giải quyết được 
nguồn lao động địa phương. Củ 
khoai mài có nhiều dưỡng chất, 
giúp cải thiện sức khỏe con người. 
Trong đông y củ Hoài sơn dùng 
làm dược liệu chữa các bệnh suy 
nhược, điều trị các bệnh về đường 
ruột, mỏi lưng, hoa mắt, đổ mồ hôi 
trộm, tiểu đường, giúp phụ nữ sau 
sinh ăn ngon miệng. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 

 
 

 
QUYỀN LỢI KHÁM CHỮA 
BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ NGÀY 
CÀNG ĐƯỢC ĐẢM BẢO VÀ 
MỞ RỘNG 

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính 
sách an sinh xã hội ưu việt do Nhà 

nước tổ chức thực hiện không vì 
mục đích lợi nhuận, nhằm huy 
động sự đóng góp của cộng đồng, 
chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt 
gánh nặng tài chính của mỗi người 
dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn... 
Sau nhiều năm, quyền lợi khám 
chữa bệnh BHYT ngày càng được 
đảm bảo và mở rộng. 

Chính sách BHYT được Đảng và 
Nhà nước ta tổ chức thực hiện từ 
năm 1992; năm 2008, Luật BHYT 
số 25/2008/QH12 đã được Quốc 
hội khóa XII thông qua. Cùng với 
sự phát triển và ngày càng hoàn 
thiện của chính sách BHYT, tỷ lệ 
người dân tham gia BHYT tăng 
dần qua các năm. 

Nếu như các năm 2009, 2015 độ 
bao phủ BHYT lần lượt đạt 57% 
và 74,7% dân số, thì đến hết tháng 
5/2022, độ bao phủ đã đạt khoảng 
88% dân số, tương ứng trên 86,2 
triệu người tham gia, từng bước 
hiện thực hóa mục tiêu bao phủ 
BHYT toàn dân. 

Song hành với đó, việc đảm bảo 
quyền lợi khám chữa bệnh cho 
người có thẻ BHYT đã đạt được 
nhiều kết quả tiến bộ. Hằng năm, 
có hơn 100 triệu lượt người khám 
chữa bệnh BHYT được đảm bảo 
quyền lợi. Quỹ BHYT đã góp phần 
thay thế hiệu quả cơ chế tài chính 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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về y tế, chính sách BHYT đã bảo 
đảm nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa 
những người tham gia. 

Việc người dân tham gia BHYT 
được xem là một hình thức tiết 
kiệm "đóng góp khi lành để dành 
khi ốm", nhằm giảm bớt gánh nặng 
về kinh tế khi không may bị ốm 
đau, bệnh tật, kể cả những bệnh 
hiểm nghèo, chi phí lớn. Tham gia 
BHYT, mọi người dân đều được 
tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe cơ bản mà không phụ thuộc 
vào khả năng chi trả của mình. 

Theo thống kê của BHXH Việt 
Nam, mỗi năm Quỹ BHYT chi trả 
từ 100.000 đến 105.000 tỷ đồng 
cho việc khám chữa bệnh BHYT, 
trong đó rất nhiều trường hợp 
người bệnh được chi trả lên tới 
nhiều tỷ đồng/năm. Ngoài việc chi 
trả chi phí khám chữa bệnh thông 
thường, Quỹ BHYT còn chi trả cho 
nhiều người mắc các bệnh hiểm 
nghèo, bệnh mạn tính như: 
Hemophilia (bệnh rối loạn đông 
máu di truyền), ung thư, tim mạch, 
suy thận... Vì vậy, từ nhiều năm 
nay, thẻ BHYT đã được phần lớn 
người dân coi như "phao cứu sinh", 
là "thẻ hộ mệnh" không thể thiếu 
của mỗi người. 

Theo BHXH Việt Nam, quyền lợi 
hưởng BHYT của người tham gia 

ngày càng được mở rộng ở cả 
phạm vi và mức hưởng BHYT. 
Chất lượng khám chữa bệnh 
BHYT cũng ngày càng cải thiện, 
người dân được tiếp cận nhiều dịch 
vụ y tế hiện đại, thuốc mới, hiệu 
quả cao, giúp nhiều người vượt qua 
ốm đau bệnh tật. 

Theo đó, danh mục thuốc được 
Quỹ BHYT thanh toán đáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh của người 
có thẻ BHYT với hơn 1.000 hoạt 
chất hóa dược, sinh phẩm và trên 
hàng trăm thuốc đông y, thuốc từ 
dược liệu. Trong đó, có nhiều 
thuốc điều trị ung thư, thuốc điều 
trị bệnh hiếm, thuốc điều trị bệnh 
máu không đông, thuốc tim mạch 
đa dạng… người bệnh được chỉ 
định sử dụng dài ngày, có thuốc 
dùng suốt đời cho quá trình điều trị 
bệnh. 

Mặc dù các thuốc điều trị cho các 
bệnh hiểm nghèo đều là các thuốc 
đắt tiền, có giá lên đến hàng chục 
triệu đồng cho một liều sử dụng 
nhưng vẫn được Quỹ BHYT thanh 
toán. Danh mục thuốc BHYT hiện 
nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu 
điều trị đối với các bệnh hiểm 
nghèo. 

Ngoài các chi phí về thuốc, người 
tham gia BHYT còn được Quỹ 
BHYT chi trả các chi phí dịch vụ 
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kỹ thuật (với hơn 9.000 dịch vụ), 
vật tư y tế. Trong đó có các phẫu 
thuật, thủ thuật cao, chi phí lớn 
như: phẫu thuật bằng robot, phẫu 
thuật thay khớp, thay đĩa đệm cột 
sống, đặt máy tạo nhịp tim… Đáng 
chú ý, một số loại vật tư y tế được 
quỹ BHYT thanh toán có giá trị lên 
đến hàng trăm triệu đồng. 

Riêng đối với chi phí ngày 
giường điều trị nội trú, Quỹ BHYT 
sẽ thanh toán căn cứ vào hạng bệnh 
viện và loại giường điều trị đã sử 
dụng. Mức chi phí bình quân ngày 
giường điều trị Quỹ BHYT đang 
thanh toán trung bình một đợt điều 
trị khoảng 6 ngày, với số tiền 
giường trung bình một đợt điều trị 
nội trú khoảng 1,2-1,3 triệu/lượt. 

Đối với các trường hợp phải 
chăm sóc đặc biệt sẽ được Quỹ 
BHYT thanh toán lên tới hàng 
chục triệu đồng/một đợt điều trị, 
thậm chí có trường hợp số tiền 
giường được thanh toán lên đến 
hàng trăm triệu đồng. 

 (baochinhphu.vn) 
 
KIỂM SOÁT BỆNH DẠI TRÊN 
ĐÀN CHÓ, MÈO, KHÔNG ĐỂ 
XẢY RA TRƯỜNG HỢP 
NGƯỜI TỬ VONG VÌ BỆNH 
DẠI 

Đó là nội dung phấn đấu của Kế 

hoạch số 1549/QĐ-UBND ngày 
26/5/2022 về phòng, chống bệnh 
Dại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu giai đoạn 2022-2030 
được UBND tỉnh phê duyệt nhằm 
kiểm soát được bệnh Dại trên đàn 
chó, mèo nuôi và không để xảy ra 
trường hợp người tử vong vì bệnh 
Dại, góp phần bảo vệ sức khỏe 
người dân và cộng đồng. 

 
Theo đó, phấn đấu quản lý được 

70% số hộ nuôi chó, mèo và số 
chó, mèo nuôi đối với giai đoạn 
2022-2025 và đạt trên 90% đối với 
giai đoạn 2026-2030; tiêm vắc xin 
Dại cho 70% tổng đàn chó, mèo 
nuôi trong giai đoạn 2022-2025 và 
đạt trên 80% đối với giai đoạn 
2026-2030; trên 70% số huyện, 
thành phố, thị xã thực hiện giám 
sát bệnh Dại trên đàn chó, mèo đối 
với giai đoạn 2022-2025 và đạt 
trên 90% đối với giai đoạn 2026-
2030,… 

Đối với phòng, chống bệnh Dại ở 
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người, phấn đấu trong giai đoạn 
2022-2030 sẽ có 100% số người 
tiêm vắc xin phòng Dại do động 
vật cắn được báo cáo qua hệ thống 
báo cáo quốc gia; 90% số người bị 
động vật cắn bị được điều trị dự 
phòng sau phơi nhiễm; đồng thời 
không để xảy ra trường hợp người 
tử vong vì bệnh Dại. 

Kế hoạch cũng đưa ra các nhiệm 
vụ và giải pháp kỹ thuật về quản lý 
đàn chó, mèo; Tiêm phòng vắc xin 
dại cho đàn chó, mèo; Điều trị dự 
phòng sau phơi nhiễm cho người; 
Rà soát, cập nhật triển khai các 
chính sách về phòng chống bệnh 
Dại động vật; Thông tin, tuyên 
truyền nâng cao nhận thức, thái độ 
và thay đổi hành vi trong phòng, 
chống bệnh Dại; Điều tra, ứng phó, 
xử lý ổ dịch Dại; Giám sát bệnh 
Dại trên động vật; Giám sát bệnh 
Dại trên người; Tăng cường năng 
lực xét nghiệm; Xây dựng cơ sở, 
vùng an toàn dịch bệnh; Kiểm soát 
vận chuyển chó, mèo… 

 UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tổ chức kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện công tác phòng, 
chống bệnh Dại trên động vật tại 
các huyện, thành phố, thị xã; Phối 
hợp với các sở, ngành, đoàn thể có 
liên quan tổ chức triển khai tuyên 

truyền nâng cao nhận thức về 
phòng, chống bệnh Dại; Tham 
mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh động vật tỉnh tổ chức, triển 
khai thực hiện công tác phòng 
chống khi có dịch bệnh xảy ra… 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 

 
 
 
GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG 
CƯỜNG LIÊN KẾT KINH TẾ 
GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ 
HỘ NÔNG DÂN TẠI VIỆT 
NAM  

Hiện nay, liên kết kinh tế giữa 
doanh nghiệp và hộ nông dân ngày 
càng khẳng định vai trò quan trọng 
trong phát triển nông nghiệp. Tuy 
nhiên, tình hình liên kết vẫn còn 
tồn tại nhiều hạn chế, chưa tương 
xứng với tiềm năng và lợi thế của 
đất nước. 

Liên kết kinh tế giữa doanh 
nghiệp và hộ nông dân không chỉ 
thực hiện sự chuyên môn hóa trong 
sản xuất, nâng cao chất lượng, giá 
trị hàng nông sản, góp phần phát 
triển nền sản xuất nông nghiệp 
theo hướng sản xuất lớn, hiện đại, 
công nghệ cao mà còn là “chìa 
khóa” trong xuất khẩu hàng nông 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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sản Việt Nam, mở ra cho hàng 
nông sản Việt Nam nhiều cơ hội để 
thâm nhập vào thị trường thế giới, 
tăng cường năng lực tham gia 
chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thứ nhất, thực hiện sự phân công 
lao động, chuyên môn hóa trong 
sản xuất, kinh doanh hàng nông 
sản. Mỗi chủ thể khi tham gia liên 
kết kinh tế sẽ đảm nhiệm một lĩnh 
vực hoặc một khâu mà mình có thế 
mạnh; Thứ hai, tạo sự ổn định, sức 
cạnh tranh trong sản xuất, kinh 
doanh nông nghiệp và nâng cao 
chất lượng, giá trị hàng nông sản; 
Thứ ba, góp phần phát triển nền 
sản xuất nông nghiệp theo hướng 
sản xuất lớn, hiện đại, công nghệ 
cao; Thứ tư, thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu sản xuất (bao gồm cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi) theo hướng 
chuyên môn hóa theo vùng lãnh 
thổ và mở rộng liên kết vùng; Thứ 
năm, giải quyết các khó khăn giữa 
doanh nghiệp và hộ nông dân; Thứ 
sáu, góp phần thay đổi tư duy, 
nhận thức của doanh nghiệp và hộ 
nông dân trong sản xuất, kinh 
doanh nông nghiệp.  

Liên kết kinh tế giữa doanh 
nghiệp và hộ nông dân là vấn đề tất 
yếu khách quan, có tính quy luật. 
Đây là hình thức phát triển cao hơn 
của các quan hệ kinh tế trong nông 

nghiệp, tạo điều kiện cho quá trình 
phân công lao động sâu sắc hơn, 
các lợi ích kinh tế được giải quyết 
triệt để hơn và tạo ra nhiều giá trị 
gia tăng cho hàng nông sản. 

Trong giai đoạn từ nay đến năm 
2030, nông nghiệp có nhiều cơ hội 
phát triển, có nhiều bứt phá nhưng 
cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do vậy, 
liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp 
và hộ nông dân vẫn là lựa chọn tốt 
nhất và hiệu quả nhất để đem đến 
lợi ích và sự ổn định cho doanh 
nghiệp và hộ nông dân cũng như 
duy trì sản lượng xuất khẩu ra thị 
trường quốc tế. 

(vietq.vn) 
 
QUẢN LÝ CHẶT CHẼ GIÁ CẢ, 
ĐẢM BẢO THỊ TRƯỜNG 
NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM  

Chính phủ yêu cầu Bộ Công 
Thương theo dõi sát diễn biến tình 
hình thị trường, nhất là các mặt 
hàng thiết yếu để bảo đảm cân đối 
cung cầu hàng hóa trong nước; 
bảo đảm sản xuất, nguồn cung và 
dự trữ xăng dầu trong nước, bình 
ổn giá cả; xử lý nghiêm theo quy 
định đối với các hành vi đầu cơ, 
găm hàng chờ nâng giá... 

Cụ thể, Nghị quyết nêu rõ, thời 
gian tới, dự báo kinh tế thế giới 
phục hồi chậm lại, diễn biến khó 
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lường và gặp nhiều khó khăn; lạm 
phát tiếp tục ở mức cao ở một số 
nền kinh tế lớn; xung đột tại 
Ukraine có thể kéo dài, cạnh tranh 
chiến lược giữa các nước lớn tiếp 
tục gay gắt; tác động từ việc đứt 
gãy chuỗi cung ứng trong 6 tháng 
cuối năm có thể nghiêm trọng hơn; 
dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến 
phức tạp. Ở trong nước, nền kinh 
tế có khả năng phục hồi nhanh 
hơn; tuy nhiên, khó khăn, thách 
thức còn rất lớn, nhất là giá xăng 
dầu, nguyên vật liệu đầu vào tăng 
cao, áp lực lạm phát gia tăng, chịu 
nhiều tác động, ảnh hưởng của 
những biến động bên ngoài do độ 
mở cao, trong khi sức chống chịu 
và khả năng thích ứng của nền kinh 
tế còn hạn chế... 

Trước tình hình đó, Chính phủ 
yêu cầu các cấp, các ngành, các địa 
phương tuyệt đối không được chủ 
quan, lơ là, theo dõi chặt chẽ tình 
hình, sẵn sàng phương án điều 
hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo 
ứng phó kịp thời với diễn biến thế 
giới, trong nước; tiếp tục triển khai 
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng, các 
Nghị quyết, Kết luận của Trung 
ương, Bộ Chính tri, Ban Bí thư, 
Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ; kiên định mục tiêu ưu tiên và 
nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất 
hiện nay là kiểm soát lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các 
cân đối lớn của nền kinh tế; nỗ lực 
phấn đấu đạt kết quả cao nhất các 
mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội đã đề ra cho năm 2022. 

 (vietq.vn) 
 

 
 
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ 
BÌNH ĐẲNG GIỚI 

Sáng nay (29/6), Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy phối hợp với Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội tổ chức 
lớp tập huấn nâng cao nhận thức 
về bình đẳng giới cho cán bộ, đảng 
viên và công chức các sở, ban, 
ngành, đoàn thể của tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu. 

 
Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, 
qua 15 năm thực hiện Luật bình 
đẳng giới, nhận thức và hành động 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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của xã hội đã có những chuyển 
biến tích cực về giới và bình đẳng 
giới. Vai trò, vị thế của phụ nữ 
trong gia đình và xã hội được nâng 
lên; khoảng cách về giới giữa nam 
và nữ ngày càng được thu hẹp ở 
hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội 
và gia đình. Phụ nữ Việt Nam ngày 
càng được trọng dụng và dần 
chiếm tỷ lệ cao trong mọi cương vị 
công tác. Tại tỉnh BR-VT, tỷ lệ nữ 
tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND 
các cấp và số cán bộ nữ tham gia 
các vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các 
sở, ban, ngành, UBND các cấp 
tăng hơn so với các nhiệm kỳ 
trước. Từ 19,36% năm 2010 đến 
nay đã tăng lên 33,25%. 

Trong lĩnh vực kinh tế, hàng năm 
giải quyết việc làm cho 43-50% lao 
động nữ; đào tạo nghề cho lao 
động nữ nông thôn đạt 20,8%. 
Trong giáo dục - đào tạo, y tế, tỷ lệ 
nữ có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa 
II đạt 20%; thạc sĩ, chuyên khoa I 
đạt 38,74%. 

Công tác chăm sóc sức khỏe, văn 
hóa - thông tin luôn được quan 
tâm. Đến nay, tỉnh BR-VT đã đạt 
được 17/24 chỉ tiêu chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới. Tỉnh 
ủy đã ban hành Nghị quyết 05-
NQ/TU về nâng cao chất lượng 
cuộc sống và hạnh phúc của nhân 

dân tỉnh BR-VT đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 và tầm 
nhìn 2045 với mục tiêu tạo cơ hội 
để người dân được thụ hưởng các 
thành quả phát triển cả về vật chất 
lẫn tinh thần, phấn đấu đến năm 
2045, chất lượng cuộc sống người 
dân tỉnh BR-VT ngang bằng với 
các nước phát triển. 

Chương trình tập huấn về bình 
đẳng giới được chia ra thành 2 lớp, 
tổ chức vào 2 ngày để tập huấn 
nâng cao kiến thức cho cán bộ, 
đảng viên và công chức các sở, 
ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. 
Trong ngày mai, Ban Tuyên giáo 
Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức thêm Lớp 
2 để tập huấn cho những người 
chưa tham dự hôm nay. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
THẾ GIỚI 8 TỶ NGƯỜI: 8 TỶ 
CƠ HỘI CHO MỘT THẾ GIỚI 
KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA 
SAU  

Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ 
người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho 
một xã hội lành mạnh hơn, mọi 
người đều được phát triển, không 
ai bị bỏ lại phía sau. Để phấn đấu 
cho điều ấy, cần sự chung tay của 
toàn nhân loại. 

UNFPA nhấn mạnh: Ngày Dân 
số Thế là thời điểm để chào đón và 
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kỷ niệm những tiến bộ của nhân 
loại. Thế giới của chúng ta, bất 
chấp tất cả những thách thức, là 
một thế giới mà tỷ lệ dân số được 
tiếp cận giáo dục và có cuộc sống 
khỏe mạnh nhiều hơn bất kỳ thời 
điểm nào trước đây trong lịch sử. 
Minh chứng cho thấy những xã hội 
đầu tư cho người dân, cho các 
quyền và sự lựa chọn của người 
dân chính là con đường dẫn đến sự 
thịnh vượng và hòa bình mà mọi 
người đều mong muốn - và xứng 
đáng có được. Phía sau con số là 
những câu chuyện về dân số phong 
phú và nhiều màu sắc. Thế giới 
hiện nay có thể có nhiều người 
hơn, nhưng điều quan trọng không 
kém đó là sự đa dạng nhân khẩu 
học chưa từng có mà chúng ta thấy 
trong dân số toàn cầu. Ngày càng 
có nhiều quốc gia phải đối mặt với 
tình trạng già hóa dân số và có 
khoảng 2/3 dân số thế giới hiện 
đang sống ở một quốc gia hoặc khu 
vực có mức sinh dưới mức sinh 
thay thế, tức là ít hơn 2,1 con trên 
một phụ nữ. Những quốc gia khác 
có dân số trẻ và đang phát triển. Và 
ngày càng có nhiều người rời khỏi 
nơi họ đã sinh ra, hoặc do họ lựa 
chọn hoặc buộc phải di dời do 
khủng hoảng từ các cuộc xung đột 
hay biến đổi khí hậu. Hiểu được 

những thay đổi này là hết sức quan 
trọng để có thể khai thác các cơ hội 
và giảm thiểu những mặt trái tiềm 
ẩn. "Con người là giải pháp, không 
phải là vấn đề. Đối với UNFPA, 
chúng tôi ủng hộ việc đo lường và 
dự đoán những thay đổi về nhân 
khẩu học. Mỗi quốc gia cần có 
những thông tin cần thiết để đáp 
ứng nhu cầu của các nhóm dân số 
đa dạng và để đảm bảo rằng mỗi cá 
nhân có thể nhận ra tất cả tiềm 
năng của mình". 

(chicucdansohaiphong.vn) 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH 
ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NGƯỜI 
CAO TUỔI TỈNH BÀ RỊA – 
VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2021-
2030 

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định Phê duyệt Kế 
hoạch thực hiện Chương trình 
hành động quốc gia về người cao 
tuổi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai 
đoạn 2021-2030. 

Kế hoạch nhằm đảm bảo các 
quyền lợi và nghĩa vụ của người 
cao tuổi; nâng cao chất lượng đời 
sống vật chất, tinh thần, sức khỏe 
và hoàn thiện chính sách trợ giúp 
xã hội hướng tới đảm bảo mức 
sống tối thiểu cho người cao tuổi; 
đặc biệt là chú trọng đến đối tượng 
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người cao tuổi khuyết tật, người 
cao tuổi thuộc diện nghèo không 
có người phụng dưỡng, người cao 
tuổi dân tộc thiểu số… 

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 
2025, tỉnh phấn đấu: 

- Ít nhất 50% người cao tuổi có 
nhu cầu và khả năng lao động có 
việc làm; ít nhất 40 người cao tuổi 
được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo 
chuyển đổi nghề nghiệp tại các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ 
giúp xã hội, trung tâm dịch vụ việc 
làm; ít nhất 30 hộ gia đình có 
người cao tuổi có nhu cầu và đủ 
điều kiện được vay vốn khởi 
nghiệp, phát triển sản xuất, kinh 
doanh với lãi suất ưu đãi; 

- Ít nhất 60% số xã, phường, thị 
trấn có các loại hình câu lạc bộ văn 
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 
của người cao tuổi, thu hút ít nhất 
50% người cao tuổi tham gia luyện 
tập thể dục, thể thao, ít nhất 10% 
người cao tuổi tham gia văn hóa, 
văn nghệ; 

- Ít nhất 50% số xã, phường, thị 
trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự 
giúp nhau hoặc các mô hình câu 
lạc bộ khác chăm sóc và phát huy 
vai trò người cao tuổi, thu hút ít 
nhất 70% người cao tuổi trên địa 
bàn tham gia; 

- Duy trì 100% xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh có Quỹ chăm 
sóc và phát huy vai trò người cao 
tuổi; 

- 95% người cao tuổi có thẻ bảo 
hiểm y tế; ít nhất 90% người cao 
tuổi được chăm sóc sức khỏe ban 
đầu kịp thời, khám sức khỏe định 
kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 
100% người cao tuổi khi ốm đau, 
dịch bệnh được khám chữa bệnh và 
được hưởng sự chăm sóc của gia 
đình và cộng đồng; 

- 70% bệnh viện đa khoa, bệnh 
viện chuyên khoa, bệnh viện y học 
cổ truyền có quy mô từ 50 giường 
bệnh trở lên tổ chức buồng khám 
bệnh riêng cho người cao tuổi tại 
khoa khám bệnh, bố trí giường 
bệnh điều trị nội trú cho người cao 
tuổi và ít nhất 01 bệnh viện đa 
khoa cấp tỉnh có khoa lão khoa; 

- Hàng năm, ít nhất 80% người 
cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, 
bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ 
y tế dưới nhiều hình thức khác 
nhau; 70% người cao tuổi khuyết 
tật được sàng lọc, phát hiện các 
dạng khuyết tật và được can thiệp, 
phục hồi chức năng; ít nhất thường 
xuyên có 100 người cao tuổi có 
hoàn cảnh khó khăn, không có 
người phụng dưỡng được chăm 
sóc, phục hồi chức năng và trợ 
giúp phù hợp tại các cơ sở phục 
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hồi chức năng và cơ sở trợ giúp xã 
hội; 

- 95% người cao tuổi tâm thần 
nặng, người cao tuổi lang thang 
được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi 
chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã 
hội; 

- 100% người cao tuổi không 
phải sống trong nhà tạm, dột nát; 

- 100% người cao tuổi nghèo, 
không có người phụng dưỡng được 
hưởng các chính sách trợ giúp xã 
hội theo quy định của pháp luật; 

- Ít nhất 80% người cao tuổi có 
khó khăn về tài chính, bị bạo lực, 
bạo hành được cung cấp dịch vụ 
trợ giúp pháp lý theo quy định của 
pháp luật trợ giúp pháp lý khi có 
nhu cầu; 

- Ít nhất 50% gia đình có người 
cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, 
khuyết tật nặng và có vấn đề khó 
khăn khác có nhu cầu được tập 
huấn, hướng dẫn, nâng cao nhận 
thức, kỹ năng về chăm sóc, trợ 
giúp và phục hồi chức năng cho 
người cao tuổi; 

- Ít nhất 80% các cơ quan Báo, 
Đài địa phương (cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã) có chuyên mục về 
người cao tuổi phát hành, truyền 
dẫn, phát sóng ít nhất 01 lần/tuần; 
ít nhất 50% người cao tuổi tiếp cận 
và sử dụng được các sản phẩm 

công nghệ thông tin, truyền thông. 
Đến giai đoạn 2026-2030: 
- Ít nhất 70% người cao tuổi có 

nhu cầu, khả năng lao động có việc 
làm; ít nhất 60 người cao tuổi được 
hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo 
chuyển đổi nghề nghiệp tại các cơ 
sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở trợ 
giúp xã hội, trung tâm dịch vụ việc 
làm; ít nhất 50 hộ gia đình có 
người cao tuổi có nhu cầu và đủ 
điều kiện được vay vốn khởi 
nghiệp, phát triển sản xuất, kinh 
doanh với lãi suất ưu đãi; 

- Ít nhất 90% số xã, phường, thị 
trấn có các loại hình câu lạc bộ văn 
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 
của người cao tuổi, thu hút ít nhất 
70% người cao tuổi tham gia luyện 
tập thể dục, thể thao, ít nhất 20% 
người cao tuổi tham gia văn hóa, 
văn nghệ; 

- Ít nhất 80% số xã, phường, thị 
trấn có Câu lạc bộ liên thế hệ tự 
giúp nhau hoặc các mô hình câu 
lạc bộ khác chăm sóc và phát huy 
vai trò người cao tuổi, bảo đảm 
70% người cao tuổi trên địa bàn 
tham gia; 

- Duy trì 100% xã, phường, thị 
trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy 
vai trò người cao tuổi; 

- 100% người cao tuổi có thẻ bảo 
hiểm y tế; 100% người cao tuổi 
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được chăm sóc sức khỏe ban đầu 
kịp thời, khám sức khỏe định kỳ, 
lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; 100% 
người cao tuổi khi ốm đau, dịch 
bệnh được khám chữa bệnh và 
được hưởng sự chăm sóc của gia 
đình và cộng đồng; 

- 90% bệnh viện đa khoa, bệnh 
viện chuyên khoa, bệnh viện y học 
cổ truyền có quy mô từ 50 giường 
bệnh trở lên tổ chức buồng khám 
bệnh riêng cho người cao tuổi tại 
khoa khám bệnh, bố trí giường 
bệnh điều trị nội trú cho người cao 
tuổi và 100% các bệnh viện đa 
khoa có khoa lão khoa; 

- Hàng năm, khoảng 90% người 
cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, 
bệnh tật được tiếp cận các dịch vụ 
y tế dưới nhiều hình thức khác 
nhau; 80% người cao tuổi khuyết 
tật được sàng lọc, phát hiện các 
dạng khuyết tật và được can thiệp, 
phục hồi chức năng; khoảng 100 
người cao tuổi có hoàn cảnh khó 
khăn, không có người phụng 
dưỡng được chăm sóc, phục hồi 
chức năng và trợ giúp phù hợp tại 
các cơ sở phục hồi chức năng và cơ 
sở trợ giúp xã hội; 

- 100% người cao tuổi tâm thần 
nặng, người cao tuổi lang thang 
được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi 
chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã 

hội; 
- 100% người cao tuổi không 

phải sống trong nhà tạm, dột nát; 
- 100% người cao tuổi nghèo, 

không có người phụng dưỡng được 
hưởng các chính sách trợ giúp xã 
hội theo quy định của pháp luật; 

- Ít nhất 90% người cao tuổi có 
khó khăn về tài chính, bị bạo lực, 
bạo hành được cung cấp dịch vụ 
trợ giúp pháp lý theo quy định của 
pháp luật trợ giúp pháp lý khi có 
nhu cầu; 

- Ít nhất 70% gia đình có người 
cao tuổi bị bệnh suy giảm trí nhớ, 
khuyết tật nặng và có vấn đề khó 
khăn khác được tập huấn, hướng 
dẫn, nâng cao nhận thức, kỹ năng 
về chăm sóc, trợ giúp và phục hồi 
chức năng cho người cao tuổi;… 

(baria-vungtau.gov.vn) 
 
 

 
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA SỐ 
ĐỊNH DANH CÁ NHÂN CHO 
NHỮNG AI CHƯA ĐI CẤP ĐỔI 
CCCD  

Hiện nay cụm từ "mã số định 
danh cá nhân" được nhắc tới rất 
nhiều lần và là mã số quan trọng 
nhất của công dân trong thời đại 
mọi giao dịch đều áp dụng công 
nghệ số, các cơ quan quản lý 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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người dân bằng dữ liệu điện tử. 
Mã số định danh cá nhân này 

chính là 12 số trên thẻ CCCD gắn 
chíp đối với những người đã làm 
thủ tục cấp đổi. Mã số này cũng 
được cấp cho trẻ em trên giấy khai 
sinh khi mới sinh ra. 

Mã định danh cá nhân do Bộ 
Công an thống nhất quản lý trên 
toàn quốc cấp cho công dân Việt 
Nam, mã số định danh cá nhân là 
mã số duy nhất của mỗi công dân 
và không lặp lại ở cá nhân nào 
khác. 

Như vậy, hiện nay đối với những 
người dân đang dùng CMND 9 số 
chưa làm thủ tục đổi CCCD gắn 
chip thì vẫn chưa biết được mã số 
định danh này của mình. Dưới đây 
là hướng dẫn người dân tra cứu mã 
số định danh cá nhân trên hệ thống 
Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. 

Bước 1: Người dân vào trang 
Cổng dịch vụ công quản lý cư trú 
của Bộ Công an thông qua đường 
link: 

https://dichvucong.dancuquocgia.
gov.vn/portal/p/home/dvc-gioi-
thieu.html 

Bước 2: Tiến hành đăng nhập và 
lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản 
của Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Bước 3: Điền thông tin đăng 
nhập theo yêu cầu. Trường hợp 

chưa có tài khoản Cổng dịch vụ 
công quốc gia thì người dân có thể 
đăng ký và làm theo hướng dẫn. 

Bước 4: Sau khi đăng nhập vào 
Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, 
người dân chọn mục "Dịch vụ 
công" rồi chọn tiểu mục "Thông 
báo lưu trú". 

 
Bước 5: Hệ thống dữ liệu sẽ tự 

động chạy và mã số định danh cá 
nhân (số CCCD) sẽ được hiển thị 
trong mục "Thông tin người thông 
báo". 

(plo.vn) 
 

 
 
 
 
LÃO NÔNG SÁNG CHẾ MÁY 
LÀM ĐẤT ĐA NĂNG, GIÚP BÀ 
CON NÂNG CAO NĂNG SUẤT 

Với mong muốn giúp người dân 
giải phóng sức lao động, gia tăng 
hiệu suất, ông Dương Văn Vân ở 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, 
huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã 
nghiên cứu sáng chế những sản 
phẩm khoa học ứng dụng thành 
công vào quá trình sản xuất, được 
bà con nông dân ghi nhận và đánh 
giá cao. 

Người dân ở huyện Tây Hòa, tỉnh 
Phú Yên đã không còn xa lạ gì với 
lão nông Dương Văn Vân. Mặc dù 
đã ở tuổi 62, nhưng ông Vân vẫn 
cần cù, chịu khó, luôn ứng dụng 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
giúp tăng thu nhập cho gia đình. 
Gia đình ông Vân từ trước đến nay 
đều dựa vào nguồn thu chủ yếu từ 
ruộng lúa và rẫy sắn, sau một thời 
gian chịu khó tích lũy, ông đã mở 
rộng được quỹ đất lên 6ha. Để đảm 
bảo năng suất hiệu quả, ban đầu, 
với diện tích trồng lúa, bắp, ông 
lựa chọn những khu vực dồi dào 
nguồn nước, còn các vùng khác 
thiếu nước thì ông dùng để trồng 
sắn. Bên cạnh đó, ông còn áp dụng 
các tiến bộ khoa học, kỹ thuật như 
sử dụng phân bón hợp lý, lựa chọn 
nguồn giống tốt, nên năng suất khá 
cao. 

Để gia tăng năng suất, ông bắt 
đầu tìm hiểu về các thiết bị cơ giới 
phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sau 
khi xem rất nhiều chương trình 
giới thiệu về máy làm đất đa năng, 

ông thấy đây là một thiết bị hữu 
ích cho việc canh tác của gia đình. 
Tuy nhiên, giá thành mỗi chiếc 
máy này của các hãng có uy tín lên 
đến hàng chục triệu đồng. Do đó, 
sau thời gian nghiên cứu tìm hiểu, 
ông thấy cơ chế hoạt động của máy 
cũng khá đơn giản nên mày mò 
mua thiết bị về tự chế. 

Ông quyết định tìm hiểu, tham 
khảo một số máy móc và tài liệu 
sách báo, rồi tự nghiên cứu từng bộ 
phận, tìm mua những loại máy móc 
không sử dụng, sau đó mày mò, 
chế tạo và lắp ráp chúng thành máy 
làm đất đa năng. Sau một thời gian 
lắp ráp, chế tạo, cuối cùng chiếc 
máy của ông Vân đã hoàn thiện. 
Máy có rất nhiều chức năng: Cày 
lật đất, băm nhỏ, đảo đất, đánh 
rãnh, xới cỏ… Tổng chí phí gần 4 
triệu đồng, máy nặng khoảng 25kg 
nên khi vận hành không tốn sức và 
khá tiết kiệm nhiên liệu. 

Theo ông Vân, từ khi có chiếc 
máy này, tất cả công việc sản xuất 
của gia đình ông trở nên dễ dàng 
và hiệu quả hơn trước rất nhiều. 
Nếu như lúc trước để làm cỏ cho 
mỗi hécta phải mất 20 ngày và tốn 
khoảng 7 triệu đồng tiền thuê công, 
nay ông sử dụng máy này có thể 
làm sạch cỏ cho 1ha trong vòng 2 
ngày chỉ với 2 công lao động và 8 
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lít xăng, tổng chi phí chỉ khoảng 
600.000 đồng. Tận dụng hiệu quả 
của máy làm đất, ông Vân còn làm 
dịch vụ cày thuê cho người dân 
quanh vùng với chi phí khá “hữu 
nghị” 50.000 đồng/sào (500m²). 

Bằng sức lao động và tinh thần tự 
lực vươn lên, ông Dương Văn Vân 
là tấm gương trong phong trào 
nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 
ở xã Hòa Phú, là người nông dân 
điển hình trong việc sáng chế máy 
móc áp dụng vào nông nghiệp, giải 
phóng sức lao động, gia tăng hiệu 
suất lao động. 

(sohuutritue.net.vn) 
 

MÁY SẢN XUẤT PHÂN HỮU 
CƠ NHANH VÀ TIẾT KIỆM 
ĐIỆN NĂNG 

Hiện nay, công nghệ sản xuất 
phân bón hữu cơ trong nước phần 
lớn còn dựa vào phương thức lên 
men truyền thống, tức là ủ compost 
sử dụng vi sinh vật phân giải chất 
hữu cơ và nhóm vi sinh vật có ích 
đối kháng với nhóm vi sinh vật gây 
bệnh. 

Để khắc phục các nhược điểm 
này, ông Vũ Đình Thịnh, Giám đốc 
Công ty Cổ phần Công nghệ Nhân 
Hòa (Hà Nội) đã chế tạo máy ủ 
phân hữu cơ không cần phải sử 
dụng loại vi khuẩn đặc hữu, chỉ 

cần sử dụng các loại chế phẩm vi 
sinh đang bán rộng rãi trên thị 
trường. Điều này cho phép giảm 
chi phí điện năng trong sản xuất, 
trong khi vẫn giảm thời gian ủ một 
mẻ phân xuống còn 16 - 18 giờ. 

Các loại chất thải có thể đưa vào 
tái chế gồm: rác thải đô thị, rác thải 
gia đình, các phế thải nông nghiệp; 
phân gia súc, gia cầm; xác động 
vật và các bộ phận của chúng. Máy 
có thể áp dụng cho qui mô sản xuất 
hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc 
trạm xử lý rác thải tập trung. 

 
Sản phẩm phân hữu cơ do máy 

sản xuất đạt tiêu chuẩn TCVN 
7185:2002 về 4 nhóm chỉ tiêu (độ 
ẩm, độ đồng đều, độ hoai, hàm 
lượng hữu cơ; dưỡng chất đạm, 
lân, kali trong phân; hàm lượng 
kim loại nặng dưới mức cho phép; 
không có vi khuẩn độc hại như 
E.coli…). 

Ông Thịnh cho biết, máy không 
cần sử dụng loại vi khuẩn đặc biệt, 
vì vậy không cần gia nhiệt trong 
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hầu hết quá trình ủ nguyên liệu và 
mức tiêu thụ điện năng chỉ bằng 
1/3 - 1/4 mức tiêu thụ điện của các 
sản phẩm tương đương nhập ngoại. 
Ngoài ra, do được nghiên cứu và 
sản xuất trong nước, giá thành của 
máy chỉ bằng 1/2 giá thành của các 
sản phẩm nhập ngoại. 

Máy đã được thử nghiệm tại trạm 
thu gom rác Đồng Tàu (Hà Nội), 
Trung tâm Dạy nghề, Hỗ trợ Nông 
dân Thái Nguyên và đang được 
nhiều trang trại chăn nuôi sử dụng. 
Sản phẩm cũng đã được ông Thịnh 
đăng ký sáng chế (PTC số 1 - 2020 
- 022946) với Cục Sở hữu trí tuệ. 

(khoahocphattrien.vn) 
 

THIẾT BỊ SẤY BẰNG NĂNG 
LƯỢNG MẶT TRỜI 

Thiết bị sấy nông sản bằng năng 
lượng Mặt trời do anh Nguyễn 
Mạnh Tuân và các cộng sự phát 
triển đã khắc phục được những 
nhược điểm của việc người dân 
phơi thóc lúa, rơm rạ, hải sản tràn 
lan trên mặt đường, phụ thuộc 
hoàn toàn vào thời tiết, không đảm 
bảo được chất lượng sản phẩm sau 
khi phơi. 

Trong sân khu sản xuất của HTX 
Kỳ Như (Hậu Giang), những người 
công nhân đang hối hả đẩy các 
ngăn phơi cá sặc bổi vào hệ thống 

sấy bằng năng lượng Mặt trời. Họ 
nhanh chóng điều chỉnh các 
module nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ 
gió… để sấy với công suất 
500kg/mẻ. Khó mà tin được chỉ 
mới vài năm trước đây, trên chính 
khu vực đặt thiết bị sấy này, những 
người công nhân trong HTX vẫn 
còn phơi cá thủ công dưới ánh 
nắng Mặt trời. 

Là người chuyên nghiên cứu về 
các phương pháp tiết kiệm năng 
lượng, nên khi nghiên cứu chế tạo 
hệ thống sấy, anh Nguyễn Mạnh 
Tuân đã xác định sẽ tận dụng 
nguồn năng lượng Mặt trời. Theo 
đó, máy sấy năng lượng Mặt trời sẽ 
vận hành trên nguyên lý hiệu ứng 
nhà kính. Buồng sấy của máy được 
làm hoàn toàn bằng tấm nhựa thu 
nhiệt nhằm hấp thu bức xạ nhiệt 
mặt trời, đưa lượng bức xạ này vào 
bên trong buồng sấy. Lượng nhiệt 
Mặt trời khi đã vào bên trong 
buồng sấy thì không thể nào thoát 
ra được, giúp nhiệt độ bên trong 
nhà sấy luôn cao gấp 1.3 đến 1.5 
lần so với bên ngoài. “Máy sấy sẽ 
ở mức nhiệt khoảng 60 đến 65°C, 
không quá cao, giúp sản phẩm giữ 
được chất lượng tối ưu nhất. Nông 
sản sẽ không bị biến màu, giảm 
mùi hương tự nhiên và các chất 
dinh dưỡng”, anh phân tích về 
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nhiệt độ trong buồng. Lớp vỏ bên 
ngoài buồng sấy có một lớp chống 
tia UV giúp hạn chế tối đa việc sản 
phẩm nhận tia UV. 

Dù đã xây dựng kỹ càng phương 
án thiết kế, nhưng nhóm nghiên 
cứu vẫn không khỏi hồi hộp khi 
tiến hành lắp đặt thiết bị đầu tiên 
tại một hộ chuyên về làm khô cá 
dứa ở Cần Giờ. “Tất cả mọi công 
đoạn vẫn còn rất mới. Tôi nhớ 
chúng tôi đã thức suốt 8 tiếng đêm 
hôm đó, trằn trọc không sao ngủ 
được, cho tới khi mẻ cá sấy khô 
đầu tiên thành công. Chúng tôi thở 
phào khi nhìn thấy anh Năm Ốm, 
chủ cơ sở làm khô cá dứa ở Cần 
Giờ, cầm miếng cá sấy khô lên và 
hài lòng về chất lượng của sản 
phẩm”. 

Vận hành cả khi trời mưa hoặc 
không có nắng 

Đến năm 2016, sau khi nghiên 
cứu thêm công nghệ sấy của các 
nước và hoàn thiện công nghệ để 
phù hợp với đặc thù Việt Nam, 
nhóm nghiên cứu đã cùng nhau 
thành lập công ty Cổ phần Công 
nghệ Năng lượng bền vững Việt 
Nam (SETECH) và ‘lặn lội’ xuống 
từng hộ sản xuất ở miền Tây, Đông 
Nam Bộ để thuyết phục người dân 
sử dụng máy sấy với nhiều công 
suất khác nhau, từ 30 - 50kg/mẻ 

cho các hộ gia đình kinh doanh 
nhỏ với giá thành vài chục triệu, 
cho đến những nhà sấy 300 - 
500kg/mẻ hoặc thậm chí là vài 
tấn/mẻ với giá thành hàng trăm 
triệu đối với quy mô công nghiệp. 
Thiết bị hiện tại có thể sấy được 
hầu hết các loại nông, thủy hải sản 
như chùm ngây, nấm linh chi, tiêu, 
điều, mít, cà chua, khoai lang, 
nhãn, cá, tôm, mực… 

Hiện tại, công ty chủ yếu cung 
cấp thiết bị sấy bằng năng lượng 
Mặt trời sử dụng ánh nắng trực tiếp 
để sấy mà không dùng tấm pin 
năng lượng Mặt trời để tích điện, 
vì chi phí đầu tư cho pin rất cao, 
rất lâu hoàn vốn mà hiệu quả lại 
không cao đối với quy mô sấy nhỏ 
và không phù hợp với túi tiền của 
người nông dân. 

Vậy thì lúc trời mưa, trời râm và 
ban đêm, chẳng phải quá trình sấy 
cũng sẽ bị gián đoạn tương tự như 
phương pháp phơi tự nhiên? anh 
Nguyễn Mạnh Tuân giải thích cơ 
chế hoạt động của máy khi không 
có nắng, máy sấy năng lượng Mặt 
trời vẫn có thiết bị hỗ trợ nhiệt đi 
kèm. 

“Khi nhiêt độ trong buống sấy 
không đủ, bộ hỗ trợ nhiệt sẽ tự 
động bật để cung cấp nhiệt sấy. 
Như vậy, vào những ngày không 



Phổ Biến Kiến Thức số 271 - 7.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 33 
 

có nắng, trời mưa, hoặc ban đêm, 
thiết bị này mới dùng điện”. So với 
thiết bị sấy điện trở nhiệt thông 
thường, thiết bị này chỉ tiêu tốn 
điện bằng 1/3 điện năng so với 
thiết bị điện trở nhiệt khi sử dụng. 

 (khoahocphattrien.vn) 
 

SÁNG CHẾ MỚI: LỚP PHỦ 
SINH HỌC GIÚP THỰC PHẨM 
TƯƠI NGON LÂU DÀI 

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y 
tế Công cộng Rutgers tại Mỹ mới 
đây đã phát triển thành công một 
loại lớp phủ sinh học có khả năng 
giúp thực phẩm tươi lâu hơn 50%. 
Đặc biệt, loại lớp phủ này vô cùng 
thân thiện và chỉ mất 3 ngày để tự 
phân hủy trong đất. 

Nhóm nghiên cứu tại Trường Y 
tế Công cộng Rutgers, bang New 
Jersey, phát triển một lớp phủ có 
thể phun lên các loại thực phẩm, 
giúp chúng tươi lâu hơn 50%, Tờ 
Mail đưa tin. Họ hy vọng lớp phủ 
gốc thực vật này sẽ sớm thay thế 
bao nylon trong siêu thị. 

"Chúng tôi biết rằng cần loại bỏ 
những bao bì thực phẩm gốc dầu 
ngoài kia và thay bằng thứ khác 
bền vững hơn, có thể phân hủy 
sinh học và không độc hại. Đồng 
thời, chúng tôi tự hỏi liệu có thể 
chế tạo bao bì thực phẩm với chức 

năng kéo dài thời hạn sử dụng, 
giảm rác thải thực phẩm và tăng 
tính an toàn thực phẩm hay 
không", Philip Demokritou, thành 
viên nhóm nghiên cứu cho biết. 

"Chúng tôi tìm ra một công nghệ 
có khả năng mở rộng quy mô, cho 
phép biến các polymer sinh học (có 
thể lấy từ rác thải thực phẩm) 
thành những sợi thông minh trực 
tiếp phủ lên thực phẩm. Đây là một 
phần của bao bì thực phẩm thế hệ 
mới, thông minh và xanh hơn", 
ông bổ sung. 

Bao bì sử dụng các sợi làm từ 
polysaccharide - loại carbohydrate 
dồi dào nhất có trong thực phẩm. 
Chúng được kéo thành sợi từ một 
thiết bị gia nhiệt giống như máy 
sấy tóc, sau đó bọc lên các loại 
thực phẩm như quả bơ và bít tết.  

Các sợi được tẩm tinh dầu cỏ xạ 
hương, axit citric và nisin - những 
nguyên liệu kháng khuẩn tự nhiên 
có thể chống lại sự thối rữa và vi 
sinh vật gây bệnh như E. coli và 
Listeria. Lớp phủ không chỉ giúp 
ngăn thực phẩm hư hỏng mà còn 
đủ cứng chắc để tránh bầm dập, 
nhóm nghiên cứu cho biết. 

Khi đưa thực phẩm vào sử dụng, 
lớp phủ có thể được rửa trôi dễ 
dàng với nước, sau đó phân hủy 
trong đất trong vòng 3 ngày. Khi 
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thử nghiệm trên quả bơ, nhóm 
chuyên gia nhận thấy lớp phủ giúp 
tăng thời hạn sử dụng của quả 
thêm 50%. 

Phương pháp mới cũng có khả 
năng mở rộng quy mô để áp dụng 
phổ biến hơn. Trong khi các kỹ 
thuật sản xuất phổ biến hiện nay 
kéo sợi với tốc độ 0,01 gram mỗi 
phút, kỹ thuật mới sản xuất sợi với 
tốc độ cao hơn nhiều, khoảng 0,2 
gram mỗi phút. 

Nhóm nghiên cứu hy vọng lớp 
phủ của mình sẽ giúp giảm sử dụng 
nhựa trong siêu thị. "50 - 60 năm 
qua, trong 'kỷ nguyên nhựa', chúng 
ta đã thải ra môi trường tới 6 tỷ tấn 
rác nhựa. Chúng phân hủy rất 
chậm ở ngoài đó. Những mảnh 
nhựa tí hon đang xâm nhập vào 
nước uống, thức ăn và không khí 
mà chúng ta hít thở", Demokritou 
nói. 

(sohuutritue.net.vn) 
 

SÁNG CHẾ “MADE IN 
VIETNAM” GIÚP NÂNG CAO 
HIỆU SUẤT NUÔI TÔM 

Farmext là thiết bị "made in 
Vietnam" được phát triển bởi  
nhóm khởi nghiệp Tép Bạc, do anh 
Trần Duy Phong (36 tuổi) dẫn đầu. 

Anh Trần Duy Phong cho biết, 
những việc này trước kia nông dân 

phải túc trực, theo dõi ao nuôi liên 
tục. Theo kinh nghiệm, khi nhận 
thấy nồng độ oxy xuống thấp, họ 
phải bật máy quạt nước và tắt khi 
nồng độ oxy cao, tần xuất thực 
hiện có thể lên tới 8 lần mỗi ngày 
vô cùng tốn sức. 

Với Farmext được thiết kế theo 
hình thức có thể đặt nổi trên mặt 
nước, bên dưới có bốn đầu dò là 
các cảm biến đo nồng độ oxy, nhiệt 
độ, pH và độ mặn. 

Khi thả thiết bị vào ao, mỗi 5 
phút, máy cập nhật dữ liệu lên điện 
thoại của chủ ao tôm. Nếu nồng độ 
oxy xuống dưới ngưỡng cho phép 
(theo cài đặt từ đầu), hệ thống sẽ tự 
động vận hành máy quạt nước 
trong ao và dừng khi nồng độ oxy 
cao. 

Máy đo chỉ số môi trường có thể 
được lắp đặt một thiết bị trong mỗi 
ao diện tích 500 - 2.000m². Theo 
nhóm, tùy vào độ xáo trộn môi 
trường trong ao để bố trí mật độ 
thiết bị. Với nhiều ao có độ đồng 
nhất về môi trường, có thể chỉ cần 
lắp đặt một máy đo. 

Nói về lý do phát triển thiết bị, 
Phong cho biết, gia đình có 11 ao 
nuôi tôm, diện tích hơn 10 ha ở 
huyện Hồng Dân, Bạc Liêu nên 
hiểu được sự vất vả của nông dân 
nuôi tôm. Theo lối sản xuất truyền 
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thống, dựa nhiều vào kinh nghiệm, 
nghề nuôi tôm như đánh bạc bởi 
chỉ một sơ sẩy nhỏ, môi trường 
sống không đảm bảo, dịch bệnh, 
tôm có thể chết hàng loạt, dẫn đến 
thua lỗ. Để giảm thiểu rủi ro, sau 
khi tốt nghiệp ngành thủy sản, Đại 
học Nông lâm TP HCM, Phong 
cùng các đồng sự phát triển sản 
phẩm giúp nông dân quản lý các 
chỉ số môi trường bằng công nghệ, 
với giá thành phù hợp và dễ sử 
dụng. 

 
Thiết bị đo chỉ số môi trường tự động 

được nhóm lắp đặt tại một ao tôm tại Cà 
Mau 

Nhóm cũng phát triển thêm tủ 
điều khiển các thiết bị: máy sục 
khí, máy cho ăn, máy quạt nước... 
Khi lắp đặt tủ này người dùng có 
thể điều khiển các thiết bị trên điện 
thoại thông qua phần mềm cũng do 
nhóm phát triển. Các dữ liệu môi 
trường, lượng thức ăn... được cập 
nhật thường xuyên phục vụ việc 
truy xuất nguồn gốc, chất lượng 

sản phẩm khi nông dân muốn phát 
triển thương hiệu tôm, xuất khẩu ra 
thị trường quốc tế. 

Theo tính toán, hệ thống Farmext 
giúp nông dân tăng 26% lợi nhuận, 
giảm các loại chi phí như tiền điện 
lãng phí khi vận hành máy quạt 
nước bằng tay, chi phí công lao 
động... và giảm rủi ro trong quá 
trình nuôi tôm. 

Công nghệ này được nhóm đăng 
ký cấp bằng giải pháp hữu ích ở 
Cục Sở hữu Trí tuệ. Thiết bị được 
dự kiến thương mại hóa với mức 
giá khoảng 29 triệu đồng.  

(sohuutritue.net.vn) 
 

 
 

Hỏi: Làm thế nào để ngăn ngừa 
dị tật thai nhi? 

Trả lời: Ngăn ngừa dị tật thai nhi 
rất quan trọng, ảnh hưởng đến sức 
khỏe và tương lai của trẻ sau này. 
Do đó, các bà mẹ cần chủ động 
thăm khám, làm các xét nghiệm để 
ngăn ngừa dị tật thai nhi. Quá trình 
mang thai của phụ nữ diễn ra hết 
sức vất vả. Quá trình này, người 
mẹ cần tuân thủ nghiêm ngặt chế 
độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ và 
thực hiện việc thăm khám đúng 
theo chỉ định của bác sĩ. Đây đều 
là các việc cần thiết giúp mẹ theo 

HỎI – ĐÁP  
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dõi được sự phát triển của thai nhi, 
đồng thời khám tầm soát các căn 
bệnh và dị tật có thể xuất hiện ở trẻ 
ngay từ khi còn trong bụng mẹ. 

 
Ảnh minh họa 

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, 
có 3 mốc thời gian mẹ cần đi siêu 
âm đầy đủ là: Trong 3 tháng đầu 
của thai kỳ, từ tuần thứ 11 đến tuần 
thứ 14: Siêu âm dị tật thai nhi 
trong thời điểm này có ý nghĩa hết 
sức quan trọng giúp cung cấp các 
thông tin cơ bản của thai nhi: 
Khẳng định thai nhi còn sống hay 
không? Xem thai nhi đã ở đúng vị 
trí chưa? Có bao nhiêu thai? Tính 
tuổi thai chính xác dựa vào chiều 
dài đầu mông. Đồng thời, siêu âm 
thai trong thời gian này là thời 
điểm vàng để phát hiện một số các 
bất thường thai nhi nếu có như: 
Hội chứng Down, Hội chứng 
Edward. 

Siêu âm thai ở tuần thứ 18 đến 
tuần thứ 23: Ở thời điểm này, thai 
nhi cơ bản đã phát triển đầy đủ các 

cơ quan bộ phận cơ thể, lượng 
nước ối cũng nhiều lên cho phép 
quan sát tốt hình thái của thai nhi. 
Đây là thời điểm siêu âm tiêu 
chuẩn để đánh giá toàn bộ thai nhi. 

Siêu âm ở 3 tháng cuối: Tuần thứ 
30 - 32: Đây là giai đoạn thai nhi 
đã hoàn thiện đầy đủ về cấu trúc, 
và phát triển nhanh. Siêu âm dị tật 
thai nhi giai đoạn này chủ yếu để 
đánh giá sự phát triển thai nhi, vị 
trí thai nhi, nước ối, dây rốn (và 
các bất thường của chúng nếu có), 
sự phát triển của tử cung… Các bất 
thường thai nhi có thể được phát 
hiện thêm hoặc đánh giá rõ hơn ở 
giai đoạn này (so với giai đoạn 
tháng giữa) bao gồm: Suy dinh 
dưỡng bào thai, các bất thường ở 
hệ sinh dục, một số bất thường ở 
các van tim được quan sát đầy đủ 
hơn (u tim, hẹp hở các van tim, van 
động mạch chủ 2 lá van, bất 
thường về động mạch chủ…), một 
số bất thường ở não. Việc siêu âm 
thai đúng thời điểm, định kỳ để 
sớm phát hiện các dị tật thai nhi là 
hết sức quan trọng, để từ đó có 
biện pháp theo dõi, xử trí thích hợp 
(thậm chí là quyết định đình chỉ 
thai nghén). 

(Trung tâm tư vấn và cung ứng 
dịch vụ - Tổng cục Dân số - 

KHHGĐ) 


