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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ CHUNG SỨC XÂY 
DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
GIAI ĐOẠN 2021-2025 

Sở Khoa học và Công nghệ vừa 
ban hành kế hoạch số 48/KH-
SKHCN, ngày 03 tháng 10 năm 
2022 về việc phát động và triển 
khai thực hiện phong trào thi đua 
“Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả 
nước chung sức xây dựng nông 
thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025. 

Nội dung thi đua: 
Thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp được 
giao tại kế hoạch của UBND tỉnh 
thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2022 - 2025 (ban hành 
kèm theo Quyết định số 1735/QĐ-
UBND ngày 15/6/2022 của UBND 
tỉnh) gắn với Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh”, cụ thể: 

+ Rà soát, hoàn thiện cơ chế, 
chính sách hỗ trợ xây dựng nông 
thôn mới phù hợp với điều kiện 
thực tiễn từng địa phương theo 
hướng nâng cao hiệu quả, đi vào 
chiều sâu và bền vững. 

+ Hỗ trợ nâng cao hiệu quả công 
tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã 

khởi nghiệp sáng tạo. 
+ Tham gia các nhiệm vụ thuộc 

Chương trình OCOP. 
+ Phối hợp triển khai thực hiện 

hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN 
phục vụ xây dựng nông thôn mới 
(Phối hợp với Sở NN&PTNT). 

- Phối hợp triển khai thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết số 115/NQ-
HĐND ngày 13/12/2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về Chương 
trình đầu tư xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2025. 

- Hoàn thành đạt và vượt các chỉ 
tiêu nhiệm vụ chính trị được giao 
hàng năm; phát huy sáng kiến 
trong việc đề xuất các giải pháp 
đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

- Tuyên truyền, vận động CCVC-
NLĐ và gia đình, tổ chức, doanh 
nghiệp (chú trọng doanh nghiệp 
KH&CN, tổ chức KH&CN) tích 
cực tham gia, đóng góp trí tuệ, 
công sức, phát huy nội lực và đẩy 
mạnh xã hội hóa xây dựng nông 
thôn mới.  

- Tăng cường tuyên truyền nhằm 
tạo sự đồng thuận trong các tầng 
lớp nhân dân để chung sức xây 
dựng nông thôn mới, nhất là trong 
việc triển khai thực hiện một số  
chương trình, kế hoạch, đề án, dự 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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án trọng tâm của ngành như: 
+ Chương trình KH&CN hỗ trợ 

doanh nghiệp. 
+ Đề án “Nghiên cứu và ứng 

dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
bền vững huyện Côn Đảo, tỉnh BR-
VT giai đoạn 2022 - 2026”. 

+ Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ giai đoạn 2022- 
2026 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu”. 

+ Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 và 
hàng năm. 

+ Chương trình phát triển tài sản 
trí tuệ giai đoạn 2022-2025 và định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Đề án “Triển khai, áp dụng, 
quản lý hệ thống truy xuất nguồn 
gốc” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025 và 
hàng năm. 

+ Công tác thông tin, truyền 
thông KH&CN tại địa bàn cơ sở. 

Theo đó, tiêu chí thi đua được 
đề ra như sau: 

Đối với tập thể: 
- Được giao tham mưu thực hiện 

các nhiệm vụ, công việc có liên 
quan đến việc thực hiện các 
chương trình, dự án mục tiêu quốc 

gia về xây dựng nông thôn mới; 
các chương trình, kế hoạch, đề án, 
dự án trọng tâm của ngành nêu tại 
nội dung thi đua, đảm bảo hoàn 
thành tiến độ, đạt chất lượng. 

Đối với CCVC - NLĐ thuộc Sở 
KH&CN: 

- Tích cực tham mưu, có đóng 
góp quan trọng trong triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ của cơ 
quan, đơn vị giao. 

- Có giải pháp, sáng kiến trong 
công tác tham mưu xây dựng, triển 
khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên; 
tham mưu giải pháp hướng dẫn, 
tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong 
xây dựng nông thôn mới.  

Đối với các tập thể, cá nhân 
thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp có liên quan: 

- Tham gia tích cực, đạt kết quả 
các nhiệm vụ KH&CN góp phần 
vào việc xây dựng nông thôn mới. 

- Có đóng góp hỗ trợ vật chất, 
tinh thần vào việc thực hiện phong 
trào xây dựng nông thôn mới ở địa 
phương.  

Hình thức, số lượng khen 
thưởng: 

- Giấy khen của Giám đốc Sở 
+ Khen thưởng hàng năm: 02 tập 

thể và 04 cá nhân. 
+ Khen thưởng sơ kết (2023) và 

tổng kết (2025): Mỗi đợt 03 tập 
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thể, 06 cá nhân. 
- Đối với các hình thức khen 

thưởng cao hơn (Từ Bằng khen của 
UBND tỉnh trở lên): Căn cứ vào 
thành tích và chỉ tiêu của UBND 
tỉnh để xem xét, đề nghị. 

(Sở KH&CN) 
 

NHÂN NGÀY VÌ NGƯỜI 
NGHÈO (17/10): TRAO SINH 
KẾ GIÚP HỘ NGHÈO VƯƠN 
LÊN 

Bằng những giải pháp đồng bộ, 
các cấp, ngành, địa phương, tổ 
chức chính trị - xã hội đã giúp 
nhiều người nghèo ổn định cuộc 
sống, vươn lên phát triển kinh tế và 
thoát nghèo bền vững. 

Hỗ trợ người dân phát triển 
kinh tế 

Trên mảnh vườn rộng 5.000m², 
vợ chồng anh Bùi Văn Tâm (tổ 10, 
KP. Kim Sơn, phường Kim Dinh, 
TP. Bà Rịa) cùng 3 nhân công 
đang tất bật chăm bón hoa. 5.000 
gốc hoa cúc đại đóa đã cao hơn 2 
gang tay, xanh mơn mởn, hứa hẹn 
một mùa hoa Tết bội thu. Anh Tâm 
nhẩm tính, nếu thuận lợi như mọi 
năm, vụ hoa Tết này sẽ mang lại 
cho gia đình thu nhập khoảng 200 
triệu đồng. 

Anh Tâm từng là hộ nghèo chuẩn 
quốc gia giai đoạn 2016-2020. 

Trước đây, vợ chồng anh làm công 
nhân, thu nhập thấp, đời sống khó 
khăn, luôn trong cảnh thiếu trước 
hụt sau. Năm 2016, qua rà soát và 
giới thiệu của cán bộ phường Kim 
Dinh, anh được hỗ trợ vay 50 triệu 
đồng từ Ngân hàng Chính sách - 
Xã hội tỉnh. Có vốn, anh thuê đất 
để trồng rau, mướp bán hàng ngày. 
Anh còn được Hội Nông dân 
phường tập huấn về khoa học kỹ 
thuật, kinh nghiệm trồng rau, chăm 
sóc hoa và hỗ trợ phân bón, thuốc 
trừ sâu. 

Nhờ áp dụng kỹ thuật vào canh 
tác, vườn rau của anh luôn cho 
năng suất cao. Trừ chi phí sản xuất, 
thu nhập hàng tháng của gia đình 
anh từ 15-20 triệu đồng. Đến năm 
2020, anh trả hết nợ và xin nâng 
hạn mức vay lên 70 triệu đồng để 
đầu tư trồng rau thơm và trồng hoa 
bán vào dịp Tết. Nhờ vậy, thu nhập 
gia đình tăng thêm, đạt khoảng 25 
triệu đồng/tháng. Ngoài tăng thu 
nhập cho gia đình, anh còn tạo 
công ăn việc làm ổn định cho 3 lao 
động địa phương, với mức thu 
nhập 350 ngàn đồng/ngày/người. 

Ngoài ra, năm 2019, gia đình anh 
còn được phường Kim Dinh hỗ trợ 
55 triệu đồng để xây nhà “đại đoàn 
kết”. Nhờ vậy, cuộc sống của gia 
đình anh càng thêm ổn định. Cuối 
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năm 2019, anh làm đơn xin thoát 
nghèo. “Tôi đi lên từ bàn tay trắng. 
Nhờ phường quan tâm, hỗ trợ mà 
tôi có điều kiện để làm ăn, nâng 
cao đời sống”, anh Tâm nói. 

Anh Tâm là một trong nhiều hộ 
nghèo được địa phương quan tâm, 
hỗ trợ để phát triển kinh tế gia đình 
và thoát nghèo bền vững. Bà 
Nguyễn Thị Liên, cán bộ phụ trách 
giảm nghèo phường Kim Dinh cho 
biết, năm 2016, phường có 302 hộ 
nghèo, chiếm tỷ lệ 13,17% hộ dân 
toàn phường. Đến nay, phường còn 
98 hộ nghèo, chiếm 3,49% số hộ 
dân toàn phường. Kết quả tích cực 
này là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, 
chính quyền, ban, ngành, đoàn thể 
và sự nỗ lực của người dân. 

Nỗ lực giảm nghèo 
Chăm lo cho người nghèo, hỗ trợ 

người nghèo nâng cao đời sống và 
thoát nghèo bền vững là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của hệ 
thống chính trị trong thời gian qua. 

Đơn cử, tại TT. Đất Đỏ (huyện 
Đất Đỏ), công tác giảm nghèo 
được thị trấn đặc biệt quan tâm và 
đưa vào Nghị quyết hàng năm. Các 
chương trình giảm nghèo được địa 
phương thực hiện hiệu quả. Nhiều 
mô hình giảm nghèo đã phát huy 
hiệu quả như: Vận động nhân dân 
tiết kiệm phế liệu vì phụ nữ và trẻ 

em nghèo, Hũ gạo tình thương, 
Tiếp sức phụ nữ yếu thế của Hội 
LHPN thị trấn; mô hình Hộ có 
giúp hộ khó, Chia sẻ khó khăn với 
bệnh nhân nghèo của UBMTTQ 
Việt Nam thị trấn… đã góp phần 
nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho người nghèo. 100% hộ 
nghèo đều được hỗ trợ mua thẻ 
BHYT; 100% hộ nghèo chuẩn 
quốc gia, hộ cận nghèo quốc gia, 
hộ nghèo chuẩn tỉnh được hỗ trợ 
tiền điện… 

Tại huyện Xuyên Mộc, huyện tập 
trung nguồn lực, giải pháp giúp 
người dân giảm nghèo theo hướng 
bền vững như: kêu gọi cơ quan, 
đơn vị, DN, tổ chức tôn giáo, cán 
bộ, công chức, viên chức, người 
dân đóng góp hỗ trợ xây mới, sửa 
chữa nhà “đại đoàn kết”; tặng quà; 
trao học bổng cho HS nghèo; hỗ 
trợ sinh kế… Năm 2016, tỷ lệ hộ 
nghèo của huyện là 14,85%, đến 
nay giảm còn 0,35%. Thu nhập 
bình quân của người dân tại các xã 
xây dựng nông thôn mới hiện nay 
đạt 61 triệu đồng/người/năm, cao 
gấp 3,66 lần so với năm 2010. 

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ 
tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho 
biết, MTTQ và các tổ chức chính 
trị - xã hội đã nỗ lực vận động 
đoàn viên, hội viên, người dân 
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giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, hỗ 
trợ việc làm, thực hiện các hoạt 
động nhân đạo từ thiện… để chăm 
lo cho người nghèo, hỗ trợ người 
nghèo thoát nghèo bền vững.  

(baobariavungtau.com.vn) 
 
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 
20/10 

Ngày Phụ nữ Việt Nam là một 
ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ 
nữ, được tổ chức vào ngày 20 
tháng 10 hàng năm ở Việt Nam. 
Vào dịp này, phụ nữ ở Việt Nam, 
cũng như tại các nơi khác trên thế 
giới, được nhiều người bày tỏ sự 
quan tâm và tôn vinh dưới nhiều 
hình thức nhưng phổ biến nhất vẫn 
là tặng hoa hồng, thiệp và kèm 
theo những lời chúc mừng. 

 
Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, 

Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay 
đổi tên là Hội Phụ nữ Việt Nam) 
chính thức được thành lập, để đánh 
dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản 
Việt Nam đã quyết định chọn ngày 

20 tháng 10 hàng năm làm ngày 
truyền thống của Hội, đồng thời 
cũng lấy ngày này là ngày kỷ niệm 
và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy 
tên là "Ngày Phụ nữ Việt Nam". 

Bác Hồ coi sự nghiệp giải phóng 
phụ nữ gắn liền với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa, đến nay 
phụ nữ đã bình đẳng với nam giới 
về quyền hạn và nghĩa vụ cả trong 
gia đình và ngoài xã hội. Có thể 
nói, những cơ sở pháp lý đó đã thật 
sự mở ra những cơ hội mới cho 
phụ nữ Việt Nam trên con đường 
phát triển. Ðã có hàng trăm công 
ty, xí nghiệp  có uy tín cao trên thị 
trường trong nước và quốc tế do 
phụ nữ lãnh đạo. Nhiều chị đã 
nhận được giải thưởng cao quý của 
Nhà nước. Lao động nữ trong 
nhiều ngành đã được công nhận là 
có chất lượng và kỹ thuật tốt. Phụ 
nữ tham gia lãnh đạo trong các cơ 
quan Ðảng, Nhà nước và các đoàn 
thể xã hội ngày một nhiều. 

Lịch sử của phong trào phụ nữ 
Việt Nam, của Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam gắn liền với lịch sử 
phát triển của đất nước. Kể từ khi 
các tổ chức phụ nữ tiền thân ra đời, 
người phụ nữ Việt Nam, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng đã đấu tranh 
anh dũng phá tan thành trì của chế 
độ phong kiến, đánh dấu mốc son 
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lịch sử về bình đẳng giới, được xác 
lập và định chế bằng Hiến pháp và 
Pháp luật. Tất cả quyền binh trong 
nước là của nhân dân Việt Nam. 
Phụ nữ Việt Nam có quyền bình 
đẳng với nam giới về các mặt sinh 
hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 
hội và gia đình. 

Tại tỉnh BR-VT, nhằm kỷ niệm 
92 năm ngày thành lập Hội Liên 
hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, 
ngày 18/10, LHPN các địa phương 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức 
nhiều hoạt động như: họp mặt 
truyền thống; trao tặng quà, tiền hỗ 
trợ cho trẻ mồ côi; biểu dương các 
hội viên phụ nữ tiêu biểu... 

(TH) 
 
 

 
 
NHIỀU SẢN PHẨM CÔNG 
NGHIỆP MỚI 

Từ đầu năm đến nay, các DN 
trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng 
khôi phục sản xuất, đáp ứng tiến 
độ đơn hàng đã ký kết. Bên cạnh 
đó, một số dự án công nghệ cao 
mới đi vào hoạt động, góp phần 
làm đa dạng và gia tăng sản lượng 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên 
địa bàn tỉnh. 

Thêm nhiều sản phẩm mới 

Đầu tháng 9/2022, nhà máy sản 
xuất găng tay S&S Glove do Công 
ty CP S&S Glove làm chủ đầu tư 
tại KCN Đất Đỏ 1 (huyện Đất Đỏ) 
đã đưa vào vận hành dây chuyền 
sản xuất găng tay. Nhà máy sử 
dụng công nghệ sản xuất khép kín, 
hiện đại với công suất thiết kế 7 tỷ 
chiếc/năm. Hiện nhà máy đang vận 
hành thử nghiệm và sẽ chính thức 
đưa sản phẩm ra thị trường vào 
cuối năm nay. Nhà máy S&S 
Glove đi vào hoạt động có ý nghĩa 
quan trọng trong việc phòng, 
chống dịch, bảo đảm nhu cầu vật 
tư y tế trong nước tiến đến xuất 
khẩu. Đây còn là nhân tố quan 
trọng đóng góp trong sự phát triển 
kinh tế của tỉnh. 

Ông Phạm Trần Đăng Quyến, 
Phó Giám đốc Công ty CP S&S 
Glove cho biết, sản phẩm của công 
ty sẽ phục vụ đa dạng cho các 
ngành nghề như: y tế, chế biến 
thực phẩm, lĩnh vực công nghệ 
cao, công nghiệp hỗ trợ... Dự kiến 
cuối năm nay, công ty sẽ có sản 
phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. 

Khởi công từ năm 2017, dự án 
Tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị 
năng lượng tái tạo công nghệ cao 
tại (KCN Phú Mỹ 1) của Công ty 
CP Năng lượng IREX cũng vừa đi 
vào hoạt động và có đóng góp thiết 

CÔNG NGHIỆP  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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thực cho ngành năng lượng sạch. 
Để cho ra đời những sản phẩm chất 
lượng cao phục vụ nhu cầu trong 
và ngoài nước, IREX được trang bị 
các loại máy móc hiện đại, tối tân 
nhất hiện nay, hầu hết được nhập 
khẩu từ Đức, Ý, Nhật với dây 
chuyền tự động hóa 100%. 

Theo đó, pin quang điện và tế 
bào quang điện sẽ được sản xuất 
theo tiêu chuẩn và công nghệ của 
Đức - chuẩn TUV: IEC 61215, IEC 
61730 (riêng pin quang điện đạt 
thêm chuẩn Mỹ UL 1703). Việc 
nội địa hóa mảng sản xuất pin và tế 
bào quang điện sẽ tạo thế chủ động 
trong sản xuất kinh doanh, từ đó 
cắt giảm nhập khẩu, tăng cơ hội sử 
dụng các sản phẩm Việt Nam. 

Ngày 9/9, dự án Nhà máy 
Arakawa Chemical của Công ty 
Arakawa Chemical Việt Nam đã 
chính thức đi vào hoạt động tại 
KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3. Đây là 
dự án của Tập đoàn Arakawa 
Chemical Industries có vốn đầu tư 
100% Nhật Bản. Dự án có tổng 
mức đầu tư 45,6 triệu USD với có 
quy mô 3ha, công suất 32.000 
tấn/năm. 

Ông Une Takashi, Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH Arakawa 
Chemical Việt Nam cho biết, sản 
phẩm của Công ty TNHH Arakawa 

Chemical Việt Nam là hóa chất sử 
dụng trong ngành công nghiệp 
giấy. Sản phẩm giúp tăng độ bền 
cho giấy tái chế từ thùng carton, 
giúp khách hàng là DN sản xuất 
giấy bìa tiết kiệm nguyên liệu bột 
giấy, tăng khả năng tái chế giấy, 
tiết kiệm năng lượng trong quá 
trình chế tạo cũng như giảm tác 
động môi trường của nước thải từ 
các quy trình làm giấy.  

Hỗ trợ DN mở rộng thị trường 
Thông tin từ Ban quản lý các 

KCN tỉnh cho biết, từ đầu năm đến 
nay tại các KCN có 29 dự án đi 
vào hoạt động với nhiều sản phẩm 
mới trong các lĩnh vực như linh 
kiện điện tử, vật liệu nhựa, sợi, bê 
tông chất lượng cao, tái tạo năng 
lượng… Các dự án này không chỉ 
giúp DN thay thế cho nguyên liệu 
nhập khẩu trước đây mà còn góp 
phần vào sự phát triển ngành công 
nghiệp hỗ trợ tại tỉnh. 

Trong số này có các dự án như: 
đầu tư mở rộng của công ty CP 
Bao bì Đạm Phú Mỹ, dự án sản 
xuất và tiêu thụ các sản phẩm kính 
nổi của Công ty TNHH Công 
nghiệp Kính NSG Việt Nam, sản 
phẩm kính nổi siêu trắng của Công 
ty TNHH Kính nổi siêu trắng Phú 
Mỹ (PFG)... đã tham gia thị 
trường, góp phần làm tăng giá trị 
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sản xuất công nghiệp của tỉnh thêm 
11,78% so với cùng kỳ. 

Với lợi thế và tiềm năng sẵn có, 
các DN tư nhân tiếp tục tích cực 
khởi nghiệp, phát triển mới, mở 
rộng hoạt động đầu tư sản xuất 
kinh doanh sản phẩm hoặc liên 
doanh, liên kết đầu tư với doanh 
nghiệp FDI, đặc biệt là các sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ, nguyên 
phụ liệu để phục vụ nhu cầu tiêu 
thụ nội địa, thay thế cho việc nhập 
khẩu từ nước ngoài. Các KCN thu 
hút đa dạng ngành nghề, lĩnh vực: 
gia công cơ khí, cơ khí chế tạo; sản 
xuất các sản phẩm từ thép, từ nhựa, 
từ cao su, từ giấy; gia công sản 
phẩm điện - điện lạnh; sản xuất 
sợi,… 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

TỈNH BR-VT BAN HÀNH KẾ 
HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

UBND tỉnh vừa ban hành Kế 
hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 
số 33-CT/TU của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác bảo vệ 
môi trường (BVMT) trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2022-2025. 

Theo đó, Bà Rịa - Vũng Tàu 
phấn đấu đến năm 2025 đạt các chỉ 
tiêu như: tỷ lệ che phủ cây xanh 

44,5%, che phủ rừng 14%; tỷ lệ 
chất thải rắn sinh hoạt ở đô thị 
được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn 
môi trường 98%; xóa bỏ 100% các 
điểm ô nhiễm môi trường hiện có 
và không để phát sinh điểm mới; 
xử lý triệt để vấn đề rác sinh hoạt, 
rác đại dương tại Côn Đảo. 

Để đạt được mục tiêu trên, 
UBND tỉnh yêu cầu người đứng 
đầu các sở, ban, ngành, địa phương 
và các đơn vị tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo công tác truyền thông, 
nâng cao nhận thức, sự đồng thuận 
và tham gia của các tổ chức, DN, 
người dân trong công tác BVMT; 
nâng cao hiệu quả công tác BVMT 
trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn 
được giao quản lý, phụ trách; quán 
triệt và thực hiện có hiệu quả Luật 
BVMT năm 2020… 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
   
 

 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - 
KHÂU ĐỘT PHÁ THÚC ĐẨY 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI  

Theo báo cáo của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ 
NN&PTNT) tại hội nghị tổng kết 
Chương trình Khoa học công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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giai đoạn 2016 - 2021 và nhiệm vụ 
trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021 
- 2025 do Bộ NN&PTNT tổ chức. 

Trong Chương trình Khoa học và 
Công nghệ giai đoạn 2 (2016 đến 
30/6/2022), cả nước xây dựng, 
tuyển chọn 84 nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ phục vụ Chương 
trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới. Đây là chương 
trình đặc thù, có mục tiêu, nội 
dung bao trùm hầu hết lĩnh vực 
phát triển nông thôn, thuộc nhiều 
chuyên ngành khoa học công nghệ, 
phạm vi nghiên cứu trải rộng trên 
địa bàn nông thôn toàn quốc, tác 
động đến nhiều đối tượng mà trung 
tâm là nông dân... Qua đó, góp 
phần kết nối chặt chẽ nguồn lực 
giữa các ngành khoa học, giữa lý 
luận với thực tiễn, giữa nghiên cứu 
và chuyển giao, giữa nghiên cứu 
đón đầu và phục vụ kịp thời nhu 
cầu trước mắt, góp phần thúc đẩy 
chương trình xây dựng NTM. 

Chương trình đã đề xuất được các 
giải pháp KHCN tổng hợp, đặc 
thù, phục vụ tái cơ cấu ngành, thúc 
đẩy tăng trưởng nông nghiệp. 
Trong đó đã góp phần phát triển 
sản xuất nông nghiệp hàng hóa; 
phát triển công nghiệp hỗ trợ cho 
nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, lao động nông thôn… 

Thông qua việc hoàn thiện, 
chuyển giao vào sản xuất các quy 
trình kỹ thuật, giải pháp công nghệ, 
cung cấp trang thiết bị trong các 
mô hình có hiệu quả cao, Chương 
trình đã tác động trực tiếp đến các 
yếu tố thúc đẩy tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, cải thiện hiệu quả 
kinh tế và thu nhập của người dân; 
chuyển đổi các hình thức tổ chức, 
liên kết sản xuất; khả năng tiếp 
nhận và nhân rộng hiệu quả các mô 
hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, 
công nghệ trong nông nghiệp. 

Theo Viện Khoa học nông nghiệp 
Việt Nam, Chương trình KHCN 
phục vụ xây dựng NTM đã có tác 
động đến cải thiện năng suất, chất 
lượng sản phẩm cây trồng, vật 
nuôi. Cụ thể, Chương trình đã giới 
thiệu chuyển giao vào sản xuất 137 
quy trình và giải pháp công nghệ; 
1.735 công trình kỹ thuật, máy 
móc, thiết bị, cải thiện rõ rệt năng 
suất, chất lượng cây trồng, vật 
nuôi; hình thành các vùng sản xuất 
hàng hoá tập trung… 

Điển hình là trong lĩnh vực trồng 
trọt đã giúp tăng năng suất cây 
trồng 30-35% đối với rau màu, 10-
15% đối với lúa, tăng thu nhập của 
người dân tham gia dự án trên 
25%; nâng cao giá trị sử dụng đất 
sản xuất nông nghiệp đến 133-500 
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triệu đồng/ha/năm nhờ chuyển đổi 
cơ cấu nuôi trồng ở các mô hình 
liên kết sản xuất. 

Trong chăn nuôi, một số giống 
cho năng suất và chất lượng tốt 
được đưa vào sử dụng. Các giống 
lợn lai có khả năng thích nghi tốt, 
cho năng suất, chất lượng cao. Một 
số giống bò thịt lai 1/2 hoặc 3/4 
máu ngoại giúp tăng năng suất và 
hiệu quả. Ứng dụng rộng rãi các 
giống gà thả vườn gà đồi, nuôi vịt 
siêu trứng, vịt siêu thịt, ngan 
pháp… 

Chương trình đã có tác động rõ 
rệt đến kết quả thực hiện 12 trong 
tổng số 19 tiêu chí xây dựng NTM, 
trong đó tác động rõ rệt nhất là các 
tiêu chí về thu nhập, việc làm, quy 
hoạch, thuỷ lợi, môi trường và chất 
lượng sản phẩm, văn hoá, chính trị 
và tiếp cận pháp luật. 

Các tác động này đã góp phần 
tích cực vào việc thực hiện thành 
công Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng NTM trong 10 
năm qua và tạo động lực, giá trị 
KHCN để thúc đẩy Chương trình 
mục tiêu quốc gia trong những 
năm tiếp theo - Bộ NN&PTNT 
khẳng định. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Nguyễn 
Hoàng Giang khẳng định, trong 

giai đoạn vừa qua, ngành nông 
nghiệp đã đạt được nhiều thành tựu 
to lớn, trong đó có sự đóng góp 
không nhỏ của yếu tố khoa học 
công nghệ. Tuy nhiên, Thứ trưởng 
cũng chỉ ra những hạn chế của 
Chương trình như nội dung một số 
đề tài, dự án còn tản mạn; chưa tập 
trung nhiều vào các trọng tâm cấp 
bách xây dựng NTM; một số vấn 
đề quan trọng trong khung nội 
dung Chương trình có số lượng 
nhiệm vụ nghiên cứu còn hạn chế, 
thậm chí nội dung về tích tụ ruộng 
đất còn chưa có; rất ít đề tài nghiên 
cứu ứng dụng các công nghệ mới, 
tiên tiến trong phát triển kinh tế và 
quản trị xã hội ở các vùng NTM… 

Trong giai đoạn 2021-2030 và 
tầm nhìn 2045, Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng NTM vẫn 
sẽ là trọng tâm, KHCN tiếp tục là 
trụ cột quan trọng để đưa Chương 
trình xây dựng NTM đi vào chiều 
sâu, chất lượng; đồng thời cũng là 
nền tảng duy trì bền vững và nâng 
cấp những thành tựu trong xây 
dựng NTM lên tầm cao mới. 

(vietq.vn) 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC DỰ LỄ TÔN 
VINH 100 NÔNG DÂN VIỆT 
NAM XUẤT SẮC NĂM 2022  

Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập 
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Hội Nông dân Việt Nam, tối 14/9, 
tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, 100 nông 
dân Việt Nam xuất sắc đã được 
vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao 
danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất 
sắc năm 2022. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân 
Phúc đã tham dự và phát biểu tại 
Lễ tôn vinh. Cùng dự có Bí thư 
Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ 
tướng Chính phủ Lê Văn Thành 
cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành 
Trung ương. 

 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát 

biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN. 

Thay vì 63 nông dân được trao 
danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất 
sắc như những năm trước, 2022 là 
năm đầu tiên Ban Tổ chức lựa 
chon 100 nông dân tiêu biểu trong 
tổng 249 hồ sơ được gửi đến Ban 
Tổ chức để tôn vinh. Trong số 100 
nông dân xuất sắc năm 2022 có 81 
nam, 19 nữ, 15 người là dân tộc 
thiểu số. Đây đều là những nông 

dân có thành tích nổi bật trong sản 
xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết, 
phát triển hợp tác xã, xây dựng 
nông thôn mới, có nhiều phát 
minh, sáng kiến trong khởi nghiệp 
và chuyển đổi số, luôn gương mẫu, 
đi đầu, không chỉ làm giàu cho bản 
thân và gia đình, tạo việc làm cho 
nhiều người, dẫn dắt các nông dân 
khác làm theo mà chính họ còn là 
những nhân tố quan trọng thúc đẩy 
lan tỏa phong trào thi đua sản xuất, 
kinh doanh giỏi. 

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Chủ 
tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu 
dương 100 nông dân tiêu biểu 
được vinh danh "Nông dân Việt 
Nam xuất sắc" năm 2022. Đây đều 
là những tấm gương năng động, 
sáng tạo; có nhiều thành tích nổi 
bật trong sản xuất kinh doanh, thúc 
đẩy liên kết sản xuất, xây dựng hợp 
tác xã và nông thôn mới; khai thác, 
sử dụng hiệu quả các nguồn lực 
vốn, lao động, đất đai, mạnh dạn 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, công 
nghệ mới vào sản xuất. 

Chủ tịch nước cũng biểu dương 
và đánh giá cao Hội Nông dân Việt 
Nam đã chủ trì, phối hợp với Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Công Thương tổ chức thành công 
Chương trình Tự hào nông dân 
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Việt Nam và trao tặng danh hiệu 
nông dân Việt Nam tiêu biểu, xuất 
sắc từ năm 2013 đến nay. 

Theo Chủ tịch nước, đây là sự 
kiện rất có ý nghĩa, nhằm tôn vinh, 
động viên những tấm gương nông 
dân xuất sắc; có nhiều thành tích 
trong lao động sản xuất, kinh 
doanh; năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, có ý chí quyết tâm 
vượt khó, vươn lên làm giàu chính 
đáng cho gia đình, cho xã hội; chia 
sẻ, giúp đỡ mọi người để cùng 
vươn lên thoát nghèo và trở thành 
khá giả, giàu có, góp phần thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 2 
nông dân được tôn vinh và trao 
danh hiệu này, là ông Trịnh Văn 
Thành (xã Xà Bang, huyện Châu 
Đức); ông Nguyễn Văn Nhiệm (xã 
Châu Pha, TX. Phú Mỹ). 

 (TH) 
 

13 SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG 
NHẬN CÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN TIÊU BIỂU 

Bộ Công thương vừa công nhận 
200 sản phẩm, bộ sản phẩm công 
nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu 
khu vực phía Nam năm 2022. 

Bà Rịa - Vũng Tàu có 13 sản 
phẩm được công nhận, bao gồm 

nhãn xuồng sấy, tinh dầu tràm gió; 
bộ sản phẩm: tiêu không hạt, tiêu 
một nắng, tiêu sữa (huyện Xuyên 
Mộc); bộ sản phẩm: sữa chua uống 
nguyên chất thanh trùng, sữa bò 
tươi nguyên chất thanh trùng; bộ 
chi tiết máy phục vụ công nghiệp 
(TP. Bà Rịa); bộ sản phẩm: cá đù, 
cá sóc, cá đù một nắng (huyện Đất 
Đỏ); bộ sản phẩm: mật ong nguyên 
chất, mật ong chanh gừng; mũi 
Taro (TX. Phú Mỹ); bộ sản phẩm: 
trà đông trùng hạ thảo, ngũ cốc 
đông trùng hạ thảo; bộ sản phẩm: 
bột cacao nguyên chất, cacao sữa 3 
vị trong 1 hòa tan, socola 6 vị; bộ 
socola stick (huyện Châu Đức); bộ 
sản phẩm: giỏ tròn bộ 3, giỏ ô van 
xoắn đồng tiền; bộ sản phẩm khăn 
giấy nén (huyện Long Điền). 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

CHUNG TAY XÂY DỰNG 
NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU  

Sau khi xã Cù Bị (huyện Châu 
Đức) được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao năm 2022, 
cán bộ, hội viên nông dân trong xã 
tiếp tục nỗ lực cùng cấp ủy, chính 
quyền địa phương tiến tới xây 
dựng xã NTM kiểu mẫu. 

Trong đó, Hội đã tập trung vào 
những tiêu chí dễ làm, dễ thực 
hiện, gắn liền với đời sống hằng 
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ngày của người dân; chú trọng phát 
triển kinh tế, xây dựng nông thôn 
mới. 

Bà Đỗ Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội 
Nông dân xã cho biết, thông qua 
công tác tuyên truyền, vận động, từ 
đầu năm 2022 đến nay, Hội tặng 8 
thẻ BHYT cho người dân có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hội 
viên nông dân đóng góp trên 30 
triệu đồng, lắp đặt 30 bộ đèn led 
thắp sáng hơn 2km đường nông 
thôn. 

Xác định phát triển kinh tế là 
nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân 
xã đã phát động mạnh mẽ phong 
trào nông dân thi đua sản xuất kinh 
doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau và 
giảm nghèo bền vững. Hội đã 
thành lập 2 HTX Dịch vụ - Nông 
nghiệp; 6 chi, tổ hội nghề nghiệp: 
đan lát, trồng ca cao, trồng hoa lan-
cây cảnh, chăn nuôi dê… Nhờ đó, 
đến nay, Hội Nông dân xã Cù Bị 
chỉ còn 5 hộ hội viên nghèo, giảm 
2 hộ so với đầu năm 2022. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
HỘI NÔNG DÂN TP BÀ RỊA: 
NHIỀU GIẢI PHÁP GIÚP 
NÔNG DÂN GIẢM NGHÈO 
BỀN VỮNG 

Ngày 14/10, Hội Nông dân TP. 
Bà Rịa tổ chức hội nghị sơ kết 

phong trào nông dân thi đua sản 
xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững năm 2022. 

Vừa qua, Hội đã phối hợp với 
Trung tâm Khuyến nông tập huấn 
mô hình nuôi tôm công nghệ cao, 
nuôi cá nước ngọt cho 90 hội viên; 
hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật cho 5 hộ trị giá hơn 20 triệu 
đồng, 4 hộ nuôi dê sinh sản tại các 
xã Hòa Long, Long Phước là 60 
triệu đồng. 

Phối hợp với Ngân hàng chính 
sách xã hội tỉnh giải ngân cho 65 
hộ vay với số tiền 2,5 tỷ đồng; đề 
xuất thành phố phê chuẩn bổ sung 
nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân 
giai đoạn (2022 - 2025) là 3 tỷ 
đồng từ nguồn ngân sách để giúp 
đỡ hội viên phát triển kinh tế gia 
đình. 

Lập hồ sơ đăng ký nông dân sản 
xuất giỏi cho 2.275 hộ, trong đó 
cấp Trung ương 1 hộ, cấp tỉnh 40 
hộ, thành phố 583 hộ và cấp cơ sở 
1.651 hộ. 

Đề xuất UBND tỉnh tặng bằng 
khen cho 4 cá nhân và 1 tập thể, 
Hội nông dân tỉnh khen 2 cá nhân. 

Tại hội nghị, UBND TP Bà Rịa 
tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 
cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong “Phong trào nông dân thi đua 
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sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết 
giúp nhau làm giàu và giảm nghèo 
bền vững năm 2022”. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
NGỪNG DÙNG KHÁNG SINH 
PHÒNG BỆNH TRÊN VẬT 
NUÔI  

Từ năm 2026, các hộ chăn nuôi, 
trang trại ở Việt Nam sẽ không còn 
được phép sử dụng thức ăn chăn 
nuôi chứa kháng sinh. Như vậy 
trong vòng bốn năm tới, người 
chăn nuôi cần nhanh chóng thay 
đổi thói quen chăm sóc động vật để 
giảm thiểu hoặc thay thế kháng 
sinh vì mục đích dự phòng. 

Theo đó, thuốc thú y chứa các 
loại kháng sinh thuộc nhóm kháng 
sinh đặc biệt quan trọng, rất quan 
trọng và quan trọng với người chỉ 
được lưu hành và sử dụng lần lượt 
đến hết năm 2020, 2021 và 2022. 

Sau năm 2022, ngoài những loại 
kháng sinh dùng chung với người, 
thuốc thú y có chứa các loại kháng 
sinh còn lại cũng chỉ được sử dụng 
đến hết năm 2025. Từ năm 2026, 
tất cả kháng sinh trên động vật chỉ 
được dùng với hai mục đích: điều 
trị và điều trị dự phòng. 

Những biện pháp thay thế 
kháng sinh 

Câu hỏi đặt ra là nếu không được 

dùng kháng sinh để phòng bệnh thì 
các hộ chăn nuôi và trang trại có 
biện pháp gì thay thế? 

Trả lời vấn đề này tại 02 hội thảo 
về sử dụng kháng sinh thận trọng 
và tăng cường nhận thức về kháng 
kháng sinh cho các hộ chăn nuôi 
và các công ty cung cấp chuỗi 
cung ứng thực phẩm khép kín từ 
trang trại đến bàn ăn (3F-Farm-
Feed-Food) do Viện Sức khoẻ Môi 
trường và Phát triển bền vững 
(IEHSD) tổ chức vừa qua, TS. Võ 
Trọng Thành, Cục Chăn nuôi (Bộ 
NN&PTNT) nhấn mạnh giải pháp 
ưu tiên số một là áp dụng quy trình 
chăn nuôi an toàn sinh học. 

Ông giải thích, nếu an toàn sinh 
học được áp dụng đồng bộ từ con 
giống, thức ăn, nguồn nước, 
chuồng trại, môi trường… Thì 
trong suốt quá trình lớn, con vật sẽ 
không gặp mầm bệnh xâm nhập từ 
bên ngoài vào và do vậy không có 
nhu cầu sử dụng kháng sinh. 

Chẳng hạn, khi nhập giống vật 
nuôi, người chủ phải biết rõ lai 
lịch, tình trạng bệnh dịch của động 
vật. Trước khi nhập đàn phải cách 
ly theo quy định. Khu vực chăn 
nuôi phải cách xa nhà ở, có hàng 
rào ngăn cách với các khu vực 
khác và có các dãy hố vôi sát 
trùng. Phải thường xuyên, định kỳ 



Phổ Biến Kiến Thức số 274 - 10.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 15 
 

tiêu độc, khử trùng dụng cụ chăn 
nuôi và môi trường xung quanh. 
Thức ăn và nước uống phải được 
theo dõi nguồn gốc, không để chim 
hoang dã, các loài gặm nhấm, chó 
mèo và người lạ tiếp xúc vào. 
Ngoài ra, chất thải chăn nuôi cũng 
phải được thu gom và xử lý bằng 
các biện pháp thích hợp. 

 
Có thể nói, an toàn sinh học là 

chiến lược lớn nhất mà ngành chăn 
nuôi Việt Nam đang theo đuổi. 
Chúng đem lại nhiều lợi ích, không 
chỉ giảm thiểu nguy cơ kháng 
kháng sinh trên động vật mà còn 
hạn chế lan truyền các dịch bệnh 
và hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, 
kiểm soát chất lượng chăn nuôi. 

TS. Võ Trọng Thành chỉ ra, giảm 
sử dụng kháng sinh bằng các biện 
áp an toàn sinh học có thể giúp 
doanh nghiệp tiết kiệm chi phí 
không nhỏ. Ông cho biết ở Việt 

Nam hiện nay, chi phí thú y thông 
thường rơi vào khoảng 5-7% giá 
thành sản phẩm và có thể lên tới 
10-12% trong các đợt dịch bệnh. 
Trong khi đó, ở các nước phát triển 
như Hà Lan, khi các chuỗi sản xuất 
thực phẩm áp dụng tốt an toàn sinh 
học, con số này có thể giảm chỉ 
còn 0,5%. 

“Giảm chi phí thú y dễ hơn tăng 
năng suất trên một đơn vị, dễ hơn 
giảm chi phí thức ăn chăn nuôi. 
Chi phí giảm được có thể tính là 
phần lợi nhuận thêm vào của người 
nông dân và trang trại. Do vậy, an 
toàn sinh học là con đường rất 
quan trọng giúp người chăn nuôi 
có lãi và cũng đem lại lợi ích cho 
cộng đồng”. 

Ngoài an toàn sinh học, các 
chuyên gia tại hội thảo – bao gồm 
người làm tại các viện nghiên cứu 
và các công ty lớn đang thử 
nghiệm những biện pháp thay thế 
kháng sinh – cũng đưa ra nhiều lựa 
chọn như: dùng các loại nguyên 
liệu thức ăn chăn nuôi có chất 
lượng tốt và đảm bảo vệ sinh để 
vật nuôi có nguồn dinh dưỡng phát 
triển khỏe mạnh hơn; tiêm vaccine 
phòng các bệnh đặc hữu thường 
gặp; trộn các chất cải thiện sức 
khỏe đường ruột vào thức ăn và 
nước uống như probiotic, prebiotic, 
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enzyme, acid hữu cơ, chiết xuất 
thảo dược, sản phẩm lên men… để 
giúp động vật cân bằng hệ tiêu hóa 
và giảm rủi ro bị bệnh. 

ThS. Bùi Thị Hương Giang từ 
Công ty Hưng Thịnh chuyên cung 
cấp nguyên liệu và phụ gia chế 
biến thực phẩm, nhấn mạnh rằng 
không có sản phẩm riêng lẻ nào có 
thể dùng thay thế kháng sinh 
100%, do đó việc kết hợp nhiều 
cách tiếp cận có thể đem lại hiệu 
quả tốt hơn. 

(khoahocphattrien.vn) 
 

NUÔI LƯƠN BỂ BẠT DOANH 
THU BẠC TỶ  

Sau gần bốn năm nuôi lươn, anh 
Trần Quang Đạo (phường 12, TP 
Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 
đã làm chủ được quy trình nuôi 
lươn trong bể lót bạt, các đợt 
nuôi có tỷ lệ sống ổn định luôn ở 
mức trên 70%, thu lãi nửa tỷ đồng 
mỗi năm. 

Cơ sở nuôi lươn trong bể bạt của 
anh Đạo nằm sâu trong con hẻm 
nhỏ, đường 2/9, thành phố Vũng 
Tàu. Vừa làm vệ sinh cho các bể 
nuôi lươn anh vừa bộc bạch lúc 
này nuôi lươn đã thành một nghề 
làm kinh tế chính của gia đình. 
Trước khi bắt tay vào đầu tư nuôi 
lươn hầu như anh không biết gì về 

kỹ thuật nuôi lươn trong bể bạt. 
Làm nghề lái xe lâu năm nhưng 
cuộc sống vẫn hoài khó khăn. Tình 
cờ nhận chở một chuyến xe lươn 
thương phẩm từ miền tây về Sài 
Gòn. Qua trao đổi với chủ hàng 
anh cảm thấy nghề nuôi lươn có vẻ 
phù hợp với bản thân, rồi anh lên 
mạng tìm hiểu kỹ thuật nuôi lươn 
trong bể bạt, tìm số điện thoại gọi 
nhờ tư vấn kỹ thuật từ các chủ 
trang trại cung cấp giống. Đầu năm 
2019, anh Đạo thống nhất với gia 
đình tạm gác nghề lái xe, xây dựng 
cơ sơ nuôi lươn với 3 bể, mỗi bể có 
diện tích 6 m². Khởi nghiệp từ một 
nghề lạ nên không dám mạo hiểm, 
anh Đạo chỉ đặt mua 3.000con 
lươn giống (cỡ giống 500con/kg), 
giá mỗi con 4.000 đồng về thả nuôi 
trong một bể. Vừa nuôi anh Đạo 
vừa học hỏi, rút kinh nghiệm chăm 
sóc. Sau hai tháng, đàn lươn phát 
triển tốt, anh phân cỡ và san ra 
nuôi ba bể. Thấy lươn lớn nhanh, 
không hao hụt, anh quyết định mở 
rộng số lượng bể nuôi. 

Nhà ở thành phố diện tích đất 
không có nhiều ngoài phần đất xây 
căn nhà, phần còn lại khoảng 
120m² anh thiết kế khung sắt, lót 
bạt chia thành 22 bể nuôi. Mỗi bể 
có diện tích từ 3-6 m², có mái che 
bằng tôn. “Bể nuôi làm bằng 



Phổ Biến Kiến Thức số 274 - 10.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 17 
 

khung sắt lót bạt nên chi phí thấp 
hơn nhiều so với bể xây lót gạch 
men”. 

Chia sẻ kinh nghiệm nuôi anh 
Đạo cho biết nguồn nước nuôi 
lươn tại cơ sở sử dụng nước ngầm 
(có pH từ 7,2 – 7,5 ổn định quanh 
năm), bơm vào bể lọc (có đá, cát 
và đá nâng pH), chảy vào bể lắng 
sau đó chuyển về các bể nuôi. Con 
giống thả nuôi được mua từ các 
tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang. 
Biết rõ nguồn gốc, đúng cỡ, biết ăn 
thức ăn công nghiệp dạng viên. 
Giai đoạn đầu, ngày cho ăn 2-3 
lần, thức ăn có độ đạm 45%. Khi 
lươn đạt cỡ 20-30con/kg, ngày cho 
ăn 1 lần. Lúc này thức ăn có độ 
đạm 35%. Ngoài thức ăn, định kỳ 
sử dụng Vitamin C, men tiêu hóa, 
các loại khoáng để tăng sức đề 
kháng và ổn định đường ruột cho 
lươn. Khi lươn sắp đến kỳ thu 
hoạch (khoảng 2 tháng cuối) sử 
dụng thức ăn viên Lái Thiêu (Bình 
Dương) chuyên dùng cho cá trê 
vàng để tạo màu cho lươn. Để lươn 
phát triển tốt và không xảy ra dịch 
bệnh hàng ngày thay nước hai lần. 
Một lần vào buổi sáng và một lần 
sau khi cho lươn ăn khoảng 1 giờ. 
Luôn giữ cho lươn ổn định nằm 
quần đàn trong giá thể. Khi lươn 
đạt cỡ 50-70 con/kg tiến hành phân 

cỡ tách đàn tránh lươn cắn nhau và 
cạnh tranh thức ăn. 

Sau 4 năm vừa nuôi vừa rút kinh 
nghiệm anh đã làm chủ được quy 
trình nuôi lươn theo phương pháp 
vệ sinh thay nước hàng ngày, 
không sử dụng thuốc kháng sinh 
phòng bệnh mà chỉ sử dụng men vi 
sinh bổ sung để kích thích tiêu hóa 
cũng như tăng sức đề kháng cho 
lươn. “Hiện đàn lươn nuôi trong 
các bể có khoảng 40.000 con đủ 
kích cỡ. Trong đó có khoảng 5 tấn 
lươn thương phẩm cỡ 3-4con/kg 
đang cho thu hoạch. Nuôi lươn thả 
con giống cuốn chiếu, không thả 
cùng một lúc. Trong năm chia làm 
5 lần thả giống, mỗi lần thả 10.000 
con. Vì vậy mà cơ sở có nhiều kích 
cỡ lươn. Thời gian này giá lươn 
đang thấp khoảng 120.000đ (trước 
đây giá lươn có lúc lên đến 
160.000đ/kg) với giá này sau khi 
trừ chi phí mua con giống, thức ăn 
và các chi phí khác mỗi tấn lươn 
thu lãi khoảng 50 triệu đồng. Một 
năm cơ sở thu được khoảng 10 tấn 
lươn thương phẩm lợi nhuận tương 
đương 500 trăm triệu đồng. Nuôi 
lươn thương phẩm không phải lo 
đầu ra chỉ cần lên mạng (Internet) 
tham gia kết bạn với hội nuôi lươn. 
Khi có lươn đúng cỡ tiêu thụ mình 
thông báo chia sẻ là có thương lái 



Phổ Biến Kiến Thức số 274 - 10.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 18 
 

tìm hỏi đưa xe đến tận nơi tiêu thụ” 
anh Đạo chia sẻ thêm. 

(sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn) 
 
TÁI XUẤT HIỆN DỊCH TẢ 
HEO CHÂU PHI VÀ VIÊM DA 
NỔI CỤC TRÊN ĐÀN GIA SÚC 

Tin từ  Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y (Sở NN-PTNT), sau một thời gian 
kiểm soát, dịch tả heo Châu Phi và 
viêm da nổi cục trên đàn gia súc 
đã tái xuất hiện. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 
26 ổ dịch tả heo Châu Phi tại 3 
huyện: Châu Đức, Long Điền, 
Xuyên Mộc và TX. Phú Mỹ, tổng 
số heo bệnh chết và tiêu hủy 398 
con, trọng lượng hơn 18.000kg.  

Bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò 
trên địa bàn tỉnh cũng tái xuất hiện 
với 4 ổ dịch, buộc tiêu hủy 5 con 
bò. 

Trước tình trạng trên, Chi cục 
Chăn nuôi và Thú y đã tăng cường 
công tác quản lý dịch tễ, công tác 
kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động 
vật, theo dõi chặt chẽ tình hình 
dịch bệnh để có biện pháp xử lý 
kịp thời khi có bệnh xảy ra; tiếp 
tục phối hợp, hướng dẫn các địa 
phương triển khai thực hiện các 
biện pháp phòng, chống bệnh viêm 
da nổi cục ở trâu, bò và dịch tả heo 
Châu Phi trên địa bàn tỉnh nhằm 

khống chế tình hình dịch bệnh, 
không để lây lan diện rộng. 

Ông Nguyễn Xuân Trung, Chi 
cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú 
y tỉnh nhận định,  hiện nay đang là 
mùa mưa nên thường xảy ra các 
loại dịch bệnh nguy hiểm trên động 
vật. Do đó, lực lượng thú y các cấp 
và người chăn nuôi cần duy trì và 
thường xuyên thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh trên động vật và kịp thời báo 
cáo dịch bệnh khi có dấu hiệu vật 
mắc bệnh.  

Để phòng, chống dịch bệnh trên 
đàn gia súc, gia cầm trong năm 
2022, Chi cục đã tổ chức cấp phát 
vắc xin để các địa phương tổ chức 
tiêm phòng, 57.100 liều phòng 
bệnh lở mồm long móng gia súc, 
33.570 liều phòng bệnh dịch tả lợn 
cổ điển, 1.050.000 liều phòng bệnh 
cúm gia cầm, 25.000 liều phòng 
bệnh lợn tai xanh (PRRS) và 6.950 
liều phòng bệnh viêm da nổi cục 
trên trâu, bò. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
 
 

 
CẨN TRỌNG KHI ĐIỀU TRỊ 
SỐT XUẤT HUYẾT TẠI NHÀ  

Dịch sốt xuất huyết (SXH) vẫn 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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đang diễn biến phức tạp, nhưng 
nhiều người vẫn chủ quan, tự điều 
trị tại nhà khi chưa có những chẩn 
đoán chính xác về bệnh. Điều này 
rất nguy hiểm cho sức khỏe, thậm 
chí đe dọa tới tính mạng người 
bệnh. 

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y 
tế), tùy theo mức độ bệnh nặng hay 
nhẹ, bác sĩ sẽ chỉ định nhập viện 
điều trị hay điều trị tại nhà. Với 
trường hợp trẻ em mắc SXH được 
điều trị tại nhà, người nhà cần đặc 
biệt chú ý. Theo đó, phụ huynh cần 
theo dõi sát thân nhiệt của trẻ, nếu 
nhận thấy sốt cao từ 39-40 độ kéo 
dài khó hạ, phải báo ngay cho bác 
sĩ hoặc đưa trẻ nhập viện. Dùng 
thuốc hạ sốt cho trẻ theo lời dặn 
của bác sĩ, không tự ý dùng thuốc 
hạ sốt chứa Aspirin, Ibuprofen vì 
các thuốc này làm tăng nguy cơ 
chảy máu ngoài ý muốn. 

Bên cạnh đó, trẻ bị SXH nên ăn 
thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu như: 
cháo loãng, bột, sữa. Người nhà 
không cho trẻ dùng các loại thức 
ăn, nước uống có màu nâu, đỏ 
(coca, pepsi, dưa hấu, chocolate), 
bí đỏ, cà rốt… vì khó phân biệt khi 
trẻ ói ra máu hay đi tiêu có máu. 
Qua đó, bác sĩ sẽ phát hiện, xử trí 
kịp thời khi trẻ bị biến chứng do 
SXH gây ra. Cần cho trẻ uống 

nhiều nước lọc, nước trái cây 
(nước dừa, cam, chanh) hoặc nước 
cháo loãng để tăng chất điện giải 
và tránh mất nước. 

Phụ huynh cần theo dõi chặt chẽ 
tình trạng của trẻ, phát hiện sớm 
các dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu 
nặng như vật vã, li bì, lừ đừ, tay 
chân lạnh, da ẩm, hạ thân nhiệt, 
đau bụng, đau ngực, khó thở, chảy 
máu cam, chảy máu chân răng, ói 
nhiều, ói ra máu, đi ngoài phân đen 
hoặc có máu, tiểu ít để cho nhập 
viện kịp thời. Tuyệt đối không tắm 
gội, lau người bệnh bằng nước lạnh 
vì sẽ làm mạch ngoài da co lại, 
mạch nội tạng giãn ra rất nguy 
hiểm. Ngoài ra, khi điều trị SXH 
tại nhà, người bệnh cần tuân thủ 
dùng thuốc theo đúng hướng dẫn 
của bác sĩ. Người bệnh không tự ý 
truyền dịch bởi làm việc này dễ 
dẫn tới hiện tượng phù nề, suy hô 
hấp, ảnh hưởng tới tính mạng. 
Người bệnh nên mặc đồ mỏng, 
nằm ở nơi thoáng mát, chườm 
khăn có thấm nước ấm hoặc nước 
thường vào trán, nách. Người bệnh 
cần bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất 
dinh dưỡng (tinh bột, chất đạm, 
chất béo, vitamin và khoáng chất) 
và nghỉ ngơi hợp lý. 

Tính đến ngày 18/10, Bà Rịa - 
Vũng Tàu có 15 trường hợp tử 
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vong do mắc SXH, trong đó, TP. 
Vũng Tàu (6 ca), huyện Long Điền 
(4 ca), TX. Phú Mỹ (2 ca), TP. Bà 
Rịa (1 ca), huyện Châu Đức (1 ca) 
và huyện Xuyên Mộc (1 ca). 

(baobariavungtau.com.vn) 
 

CÚM MÙA TĂNG ĐỘ NGUY 
HIỂM VỀ CUỐI NĂM 

Virus cúm 2022 liên tục biến đổi, 
dịch cúm A từ tháng 6 đến nay vẫn 
diễn biến phức tạp, gây biến chứng 
nặng hơn như: bội nhiễm, viêm 
phổi nặng, tràn dịch phổi, phù não, 
suy đa tạng, suy hô hấp… ở cả trẻ 
em và người lớn. 

Tại Việt Nam, hàng năm có 
khoảng 800.000 người mắc cúm – 
một trong các bệnh hô hấp có thể 
bùng phát thành dịch. Số ca mắc 
cúm thường gia tăng vào mùa đông 
– xuân, tuy nhiên, ngay từ tháng 
6/2022, dịch cúm A bùng phát ở 
Hà Nội khiến gần 3.000 người 
mắc. Nhiều trường hợp phải nhập 
viện điều trị các biến chứng như 
viêm phổi, viêm não, tổn thương 
thần kinh trung ương… Một số 
trường hợp nặng phải thở máy, 
điều trị trong các phòng hồi sức 
tích cực (ICU). Đợt bùng phát dịch 
cúm A ở Hà Nội được xem là hoạt 
động trái mùa của virus cúm. 

Theo các chuyên gia, nhóm virus 

cúm mùa được phân loại các chủng 
A, B, C, trong đó các chủng cúm A 
và B khả năng lây lan nhanh, gây 
thành dịch lớn. Virus cúm có 2 loại 
kháng nguyên, gồm: 

Hemagglutinin (H) cho phép 
virus gắn kết với axit sialic ở tế 
bào và bám dính vào màng tế bào 
vật chủ; Neuraminidase (NA) thúc 
đẩy việc phát tán virus ra khỏi tế 
bào vật chủ bị nhiễm bệnh. Có 18 
tuýp H và 11 tuýp NA, có thể cho 
198 tổ hợp, các đột biến tương đối 
nhỏ tiến triển trong các tổ hợp này 
dẫn đến thường xuyên xuất hiện 
chủng virus cúm mới. Những 
chủng mới này có thể gây ra các 
đợt bùng phát dịch bệnh vì kháng 
thể do chủng virus trước đó tạo ra 
đã giảm xuống, tăng độc lực gây 
bệnh nặng hơn, tốc độ lây nhiễm 
nhanh hơn và bùng phát thành dịch 
trong thời gian ngắn hơn. 

BS.CKI. Bạch Thị Chính, Giám 
đốc Y khoa, Hệ thống tiêm chủng 
VNVC cho biết: “Hoạt động trái 
mùa của virus cúm không chỉ xuất 
hiện ở Việt Nam mà còn ở một số 
quốc gia trên thế giới. Chương 
trình giám sát cúm mùa của Tổ 
chức Y tế thế giới (WHO) đã ghi 
nhận cúm có những diễn biến bất 
thường như các đợt bùng phát dữ 
dội ở một số quốc gia, hoạt động 
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trái mùa của cúm và khả năng lưu 
hành cúm đồng thời với SARS-
CoV-2”. 

WHO và các quốc gia phải 
thường xuyên giám sát dịch cúm vì 
những đột biến gene liên tục của 
virus cúm có thể tạo ra các chủng 
virus cúm khác biệt rất xa so với 
chủng ban đầu, thoát khỏi sự phát 
hiện của hệ miễn dịch, từ đó thổi 
bùng lên thành đại dịch cúm. Đây 
cũng là lý do các vắc xin cúm phải 
cập nhật thành phần kháng nguyên 
hàng năm để theo kịp sự thay đổi 
của virus cúm. Vắc xin cần được 
tiêm ngay thời điểm trước mùa 
đông để kịp sinh kháng thể vì trong 
những tháng cuối năm, bệnh cúm 
gia tăng do nhiệt độ thấp thuận lợi 
cho virus cúm tồn tại. 

Theo nghiên cứu về bệnh cúm 
được công bố trên tạp chí y khoa 
hàng đầu thế giới – The Lancet, tỷ 
lệ ca mắc cúm tại Việt Nam là hơn 
3.700/100.000 dân, cao gấp 5 lần 
trung bình thế giới. 

BS.CKII Mã Thanh Phong – 
Khoa Nội tổng hợp, BVĐK Tâm 
Anh TP HCM cho biết: “Hiện nay 
nhiều người nhầm lẫn cúm mùa là 
cảm lạnh nên dẫn đến chủ quan 
không phòng ngừa, trong khi đây 
là 2 bệnh khác nhau. Cúm gây sốt, 
ho, sổ mũi, nhức đầu như cảm lạnh 

nhưng cúm có thể rất nhanh diễn 
tiến sang biến chứng viêm phổi, 
viêm não, viêm cơ tim, viêm tai 
giữa và thậm chí tử vong, nhất là ở 
người cao tuổi, trẻ nhỏ và người đã 
bị suy giảm miễn dịch”. 

(vnvc.vn) 
 
 
 
 
HÀNG VIỆT KHẲNG ĐỊNH VỊ 
THẾ 

Ông Trương Văn Thôi, Phó Giám 
đốc Sở Công thương cho biết, thời 
gian qua Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” đã được đông đảo các tầng 
lớp nhân dân quan tâm. Cùng với 
sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý 
Nhà nước, các doanh nghiệp, nhà 
sản xuất cũng quan tâm xây dựng 
thương hiệu, đưa sản phẩm đến tận 
tay người tiêu dùng. Các sản phẩm 
hàng Việt Nam có chất lượng tốt, 
mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý, đủ 
sức cạnh tranh trên thị trường 
trong nước, đáp ứng yêu cầu người 
dân, góp phần khuyến khích 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”. 

Để tiếp tục đưa Cuộc vận động đi 
vào chiều sâu, UBND tỉnh đã ban 
hành Đề án phát triển thị trường 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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trong nước gắn với Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-
2025. Việc thực hiện đề án nhằm 
khơi dậy niềm tự hào hàng Việt 
Nam, giúp nhận thức đúng khả 
năng sản xuất, kinh doanh của DN, 
HTX Việt Nam; xây dựng văn hóa 
tiêu dùng của người Việt Nam; đẩy 
mạnh phát triển hệ thống phân phối 
tạo điều kiện đưa hàng hóa thiết 
yếu và hàng Việt Nam có thế mạnh 
đến tay người tiêu dùng nhằm nâng 
cao sức mua, bình ổn thị trường và 
cải thiện đời sống người dân... 

Trong đề án này, tỉnh đặt mục 
tiêu phấn đấu giữ thị phần hàng 
Việt Nam có thế mạnh với tỷ lệ 
trên 85% tại các kênh phân phối 
hiện đại (trung tâm thương mại, 
siêu thị, cửa hàng tiện lợi, siêu thị 
mini, thương mại điện tử...) và trên 
80% kênh phân phối truyền thống 
(chợ, cửa hàng tạp hóa,...); trên 
90% người tiêu dùng và DN tỉnh 
biết đến chương trình Nhận diện 
hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào 
hàng Việt Nam”, “Tinh hoa hàng 
Việt Nam”; trên 90% DN tỉnh biết 
đến phong trào “Hàng Việt Nam 
chinh phục người Việt Nam” và 
trên 70% DN tỉnh tham gia phong 
trào này... 

(baobariavungtau.com.vn) 

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA 
NGƯỜI DÙNG, KHÔNG TIẾP 
TAY TIÊU THỤ HÀNG GIẢ, 
HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG 

Hiện nay, việc sửa đổi, bổ sung 
dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng (sửa đổi) là hoạt 
động cần thiết, nhằm kịp thời khắc 
phục những tồn tại, bất cập đặt ra 
trong thực tiễn gần 12 năm thực thi 
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng ban hành ngày 17/11/2010 và 
có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/07/2011. Từ thực tiễn hoạt động 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, 
tôi xin góp một số ý kiến sửa đổi, 
bổ sung dự thảo Luật như sau: 

Về nguyên tắc khi sửa đổi Luật 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

Cần thể chế hóa đầy đủ các chủ 
trương lớn của Đảng, đặc biệt là 
các Chỉ thị của Ban Bí thư: số 30-
CT/TW ngày 22/01/2019 về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng và 
trách nhiệm quản lý của Nhà nước 
đối với công tác bảo vệ quyền lợi 
của người tiêu dùng, số 03-CT/TW 
ngày 19/5/2021 về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc 
vận động Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam; Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2021-2030 được thông qua tại Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
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của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng liên quan đến bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. Trong 
đó, cần lưu ý các nội dung về “bảo 
vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, 
người sản xuất, phân phối và người 
tiêu dùng”; “rà soát, sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống chính 
sách, pháp luật, tạo hành lang pháp 
lý thuận lợi và khả năng thực thi 
hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng theo hướng thống 
nhất, đồng bộ và phù hợp với tập 
quán tiêu dùng của người dân trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế, sự phát 
triển của khoa học, công nghệ và 
xu hướng phát triển các giao dịch 
thương mại điện tử”. 

Tiếp đó, cần nghiên cứu bổ sung 
quy định phân công rõ đầu mối, 
nhiệm vụ cho cơ quan quản lý Nhà 
nước và tổ chức xã hội tham gia 
bảo vệ quyền lợi cho người sử 
dụng với một số nhiệm vụ như: 
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật 
nâng cao nhận thức cho người tiêu 
dùng; Thu thập thông tin về phản 
ánh, kiến nghị của người tiêu dùng; 
Giữ vai trò hòa giải, trọng tài trong 
việc xử lý phản ánh, kiến nghị của 
người tiêu dùng; Cơ chế phối hợp 
giữa các cơ quan quản lý Nhà nước 
và tổ chức xã hội trong việc bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 

Đề nghị xem xét nghiên cứu cân 
nhắc bổ sung các dịch vụ công như 
dịch vụ công quản lý Nhà nước, 
dịch vụ sự nghiệp công: y tế, giáo 
dục và dịch vụ công ích do các 
doanh nghiệp công ích cung cấp 
cho người tiêu dùng, điện, nước, vệ 
sinh, môi trường... phải là đối 
tượng của Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng sửa đổi lần này. 

Những bổ sung cụ thể vào dự 
thảo Luật 

Dự thảo gồm 7 Chương, 80 Điều 
về cơ bản đã tương đối hoàn thiện, 
tuy nhiên cũng cần xem xét một số 
điểm sau: 

Về khái niệm “Người tiêu dùng 
là cá nhân mua hoặc sử dụng sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục 
đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá 
nhân, gia đình và không vì mục 
đích thương mại”. Vì khái niệm 
này đã dùng ổn định từ Pháp lệnh 
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
năm 1999 và Luật Bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng năm 2010. Hơn 
nữa, trên thực tế, có nhiều trường 
hợp tổ chức mua sản phẩm, hàng 
hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu 
dùng như thực phẩm phục vụ các 
bếp ăn chung, nên cần cân nhắc 
giữ lại đối tượng “tổ chức” trong 
khái niệm này. 

Bổ sung Điều 15 Quyền của 
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người tiêu dùng: Quyền được tẩy 
chay hàng hóa dịch vụ xâm hại 
nghiêm trọng quyền lợi của người 
tiêu dùng, vi phạm thuần phong 
mỹ tục, đặc biệt vi phạm chủ 
quyền quốc gia. 

Bổ sung Điều 16 Nghĩa vụ của 
người tiêu dùng: Tự nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm khi giao dịch 
mua bán hàng hóa dịch vụ, không 
có hành vi tiếp tay tiêu thụ hàng 
hóa, dịch vụ là hàng giả, kém chất 
lượng, trái với thuần phong mỹ tục 
và đạo đức xã hội. 

Điều 22 Trách nhiệm của bên thứ 
ba trong việc cung cấp thông tin về 
sản phẩm, dịch vụ cho người tiêu 
dùng. Sửa lại phần 1. c, Chịu trách 
nhiệm đền bù thiệt hại cho người 
tiêu dùng về việc cung cấp thông 
tin không chính xác hoặc không 
đầy đủ. 

Bổ sung Điều 26 phần 3. Hợp 
đồng theo mẫu phải được công bố 
chi tiết, đầy đủ, công khai ở vị trí 
dễ nhìn thấy tại trụ sở, địa điểm 
kinh doanh và trên trang thông tin, 
ứng dụng điện tử bán hàng (nếu 
có) để người tiêu dùng biết hoặc 
phải biết về những nội dung của 
hợp đồng trước khi người tiêu 
dùng giao kết hợp đồng hoặc thực 
hiện các hoạt động đặt cọc, thanh 
toán trước khi hợp đồng được xác 

lập. 
Đề nghị xem lại Điều 26 Thực 

hiện hợp đồng theo mẫu và Điều 
27 Thực hiện điều kiện giao dịch 
chung vì nội dung tương đồng 
nhau. 

Điều 30 Trách nhiệm bảo hành 
sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ 
kiện. Bổ sung phần b, Thực hiện 
chính xác, kịp thời và đầy đủ nghĩa 
vụ bảo hành sản phẩm, hàng hóa, 
linh kiện, phụ kiện do mình cung 
cấp. 

Điều 47 Trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh trong 
hoạt động bán hàng không tại địa 
điểm giao dịch thường xuyên. Đề 
nghị điều chỉnh Khoản 1. Trừ 
trường hợp pháp luật có quy định 
khác, trước khi bán sản phẩm, hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ tại địa điểm 
không phải là địa điểm bán lẻ, giới 
thiệu dịch vụ thường xuyên với 
tổng giá trị hàng hóa bán từ 10 
triệu đồng hoặc có ít nhất 1 sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ có giá trị 
cao hơn 100 nghìn đồng, tổ chức, 
cá nhân kinh doanh có trách 
nhiệm: a, Thông báo đến Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi tổ chức trước 
khi thực hiện. Nội dung thông báo 
gồm tên, địa chỉ liên hệ, nội dung, 
phương thức, giá bán và loại sản 
phẩm, hàng hóa có liên quan. 
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Xem xét Điều 50, 51 của Luật 
này có phù hợp với Điều 21, 22 
của Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa hiện hành? 

Sửa Điều 52 Tổ chức xã hội có 
tôn chỉ, mục đích tham gia bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng thành Tổ 
chức xã hội được cơ quan quản lý 
Nhà nước giao nhiệm vụ. 

Điều 70 Vụ án dân sự về bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng. 1. Vụ 
án dân sự về bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng là vụ án mà bên 
khởi kiện là người tiêu dùng hoặc 
tổ chức xã hội tham gia bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng theo quy 
định tại Luật này. Bổ sung: Vụ án 
dân sự về bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng là đối tượng thuộc thẩm 
quyền xét xử của cấp tòa án nơi 
phát sinh quan hệ tiêu dùng. 

(vietq.vn) 
 
 

 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU: KẾT 
NỐI TINH HOA ẨM THỰC VÀ 
DU LỊCH  

Với chủ đề “Kết nối tinh hoa ẩm 
thực và du lịch”, Lễ hội Văn hóa 
ẩm thực Bà Rịa - Vũng Tàu năm 
2022 sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến 
27/11. 

Ngày 06/10, đồng chí Lê Ngọc 

Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc 
họp với các sở, ban, ngành, địa 
phương liên quan để nghe Sở Du 
lịch báo cáo Kế hoạch tổ chức “Lễ 
hội Văn hóa ẩm thực Bà Rịa - 
Vũng Tàu năm 2022” . 

Theo đó, từ ngày 24/11 đến 
27/11, tại Công viên Tam giác Bãi 
trước, TP. Vũng Tàu sẽ diễn ra “Lễ 
hội Văn hóa ẩm thực Bà Rịa - 
Vũng Tàu năm 2022” với chủ đề 
“Kết nối tinh hoa ẩm thực và du 
lịch”. 

Lễ hội nhằm phát huy nâng tầm 
các giá trị văn hóa đa dạng của 
Tỉnh, tạo nguồn lực cho sự phát 
triển nền văn hóa ẩm thực và du 
lịch; góp phần kích cầu du lịch của 
địa phương phát triển có chiều sâu 
và bền vững; qua đó thu hút du 
khách và quảng bá hình ảnh điểm 
đến của tỉnh với bạn bè trong nước, 
khu vực và trên thế giới. 

Lễ hội tổ chức với 60 gian hàng 
ẩm thực để giới thiệu phục vụ các 
món ăn ba miền, 10 gian hàng ẩm 
thực đặc trưng Bà Rịa - Vũng Tàu; 
10 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm 
thực quốc tế. Lễ hội cũng sẽ có sự 
góp mặt của các gian hàng được 
mời từ các tỉnh, thành phố trong 
khu vực, cả nước và cơ quan lãnh 
sự cùng tham gia trưng bày, giới 

VĂN HÓA - GIÁO DỤC 
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thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch. 
Ngoài ra, đêm hội tinh hoa ẩm 

thực Bà Rịa - Vũng Tàu và giao 
lưu văn hóa tối 26/11/2022 sẽ tiến 
hành quảng diễn xác lập 30 bộ 
combo món hải sản Bà Rịa - Vũng 
Tàu do 15 nghệ nhân, chuyên gia 
ẩm thực, bếp chuyên nghiệp Việt 
Nam và Bà Rịa - Vũng Tàu chế 
tác. 

Trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn 
ra sự kiện tôn vinh ẩm thực du lịch 
Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra vào tối 
27/11/2022, gồm chương trình 
nghệ thuật “Đêm Vũng Tàu huyền 
diệu”; trao chứng nhận bộ combo 
30 hải sản BR-VT; trao chứng 
nhận “Món ăn tiêu biểu BR-VT 
trong dự án 100 món ăn tiêu biểu 
văn hóa ẩm thực Việt Nam; hoạt 
động xúc tiến du lịch; gala 
Welcome; chương trình Khai mạc 
Lễ hội; cùng các hoạt động bổ trợ 
diễn ra xuyên suốt Lễ hội. 

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu 
cầu Sở Du lịch thành lập và phân 
công các tiểu ban phục vụ để cùng 
có sự phối hợp, hỗ trợ trong thực 
hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp thu 
các ý kiến đóng góp của các thành 
viên tham dự họp, bổ sung, hoàn 
thiện Kế hoạch tổ chức Lễ hội để 
trình UBND tỉnh xem xét, phê 

duyệt. 
Đồng thời đề nghị các sở, ngành, 

địa phương liên quan cùng chung 
tay phối hợp thật chặt chẽ và đồng 
hành với Sở Du lịch nhằm góp sức 
cho sự thành công của Lễ hội. 

(dangcongsan.vn) 
 

CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ 
NGƯỜI NGHÈO - KHÔNG ĐỂ 
AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU 

Tối 17/10 đã diễn ra sự kiện “Cả 
nước chung tay vì người nghèo”, 
do Ủy ban Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam chủ trì với sự 
hiện diện của Thủ tướng Phạm 
Minh Chính và nhiều lãnh đạo cấp 
cao. Đây là một sự kiện nhân văn, 
xúc động. 

Những năm qua, chương trình 
này nói riêng và công tác vận động 
chăm lo, giúp đỡ người nghèo nói 
chung luôn nhận được sự quan tâm 
chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. 

Sau 35 năm tiến hành công cuộc 
đổi mới, đất nước ta đã và đang 
giàu lên, hướng tới năm 2045, Việt 
Nam trở thành quốc gia phát triển. 
Tuy nhiên, thực tế phải ghi nhận 
rằng, xã hội cũng tiếp tục phân hóa 
giàu - nghèo sâu sắc, có “kẻ ăn 
không hết” và có “người lần không 
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ra”. 
Chắc chắn các nhà lãnh đạo đất 

nước đều trăn trở khi vẫn còn gần 
2,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, 
chiếm hơn 9% số hộ trong cả nước; 
vẫn còn nhiều người dân, nhất là ở 
vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, miền núi, biên 
giới, hải đảo… còn nhiều khó 
khăn, thiếu thốn. 

Chúng ta đã có rất nhiều nỗ lực 
để chăm lo cuộc sống những gia 
đình, hoàn cảnh yếm thế trong xã 
hội. Theo số liệu thống kê, từ năm 
2020 đến nay, mặc dù trong bối 
cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn 
biến phức tạp, bên cạnh việc tập 
trung cao độ cho công tác phòng, 
chống dịch, các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp đã 
ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và 
thực hiện an sinh xã hội với số tiền 
không nhỏ. Trong đó, Quỹ “Vì 
người nghèo” 4 cấp vận động được 
gần 4.000 tỷ đồng và ủng hộ 
chương trình an sinh xã hội trực 
tiếp các địa phương hơn 15.000 tỷ 
đồng. 

Khó có thể thống kê hết các sự 
hỗ trợ vật chất và tinh thần mà các 
cấp, các ngành, mạnh thường quân 
đã thực hiện; thể hiện đạo lý “Con 
ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “Lá lành 
đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy 

bí cùng”, “Thương người như thể 
thương thân”... của truyền thống 
Việt Nam. 

Chương trình “Cả nước chung 
tay vì người nghèo năm 2022” là 
hoạt động thiết thực nhằm hưởng 
ứng phong trào thi đua “Vì người 
nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía 
sau” do Thủ tướng Chính phủ phát 
động và phát động Tháng cao điểm 
“Vì người nghèo” năm 2022. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
luôn quan tâm đến đời sống người 
nghèo. Người nói: “Chính sách của 
Ðảng và Chính phủ là phải hết sức 
chăm nom đến đời sống của nhân 
dân. Nếu dân đói, Ðảng và Chính 
phủ có lỗi; nếu dân rét là Ðảng và 
Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là 
Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân 
ốm là Ðảng và Chính phủ có lỗi”. 
Vì vậy, cán bộ Đảng và chính 
quyền từ trên xuống dưới đều phải 
biết đặt quyền lợi của nhân dân lên 
trên hết. 

Xóa đói, giảm nghèo từ lâu luôn 
được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt 
quan tâm, là một nhiệm vụ trọng 
tâm, chiến lược của quá trình phát 
triển nhanh, bền vững. Ngoài sự 
quan tâm của Đảng và Nhà nước, 
sự chung tay của toàn xã hội có ý 
nghĩa nhân văn. Mỗi người hãy 
biết đặt mình vào hoàn cảnh người 
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nghèo để biết lắng nghe, sẻ chia. 
(plvn.vn) 

 
 

 
SỚM HOÀN THIỆN ĐỀ ÁN DỮ 
LIỆU DÂN CƯ  

Ngày 10/10, Công an tỉnh họp 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 
chuyển đổi số (CĐS) trong CAND 
năm 2022. 

Sau 9 tháng thực hiện CĐS trên 
cả nước, Bộ Công an đã triển khai 
kết nối chính thức đối với 12 đơn 
vị bộ ngành, 14 địa phương và 3 
Cục nghiệp vụ ngành Công an. Kết 
quả, tổng số công dân đã được 
đồng bộ thông tin BHXH là hơn 27 
triệu công dân, thông tin đăng ký 
xe hơn 1,7 triệu công dân, cập nhật 
hơn 1,5 triệu thông tin hộ chiếu… 
Công tác cấp CCCD gắn chip đến 
nay đã cấp hơn 73 triệu thẻ. 

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, trong 
tháng 9, Công an tỉnh đã thu nhận 
hồ sơ cấp hơn 40 ngàn thẻ CCCD 
và hơn 36 ngàn tài khoản định 
danh điện tử cho công dân trên địa 
bàn tỉnh. Số lượng CCCD được 
đồng bộ với thẻ BHYT đạt hơn 
500 ngàn thẻ, số tài khoản đang 
nhập ứng dụng VssID đạt hơn 245 
ngàn tài khoản. 

Ngoài ra, công an cấp xã đang 

tiếp tục thực hiện làm sạch dữ liệu 
với hơn 35 ngàn trường hợp nhân 
khẩu không xác định, xóa thông tin 
công dân bị trùng lặp cho 24.934 
trường hợp, cập nhật 161.612 
trường hợp thông tin số CMND 9 
số trên hệ thống. 

Từ những kết quả trên, theo Bộ 
Công an, nhiệm vụ trọng tâm trong 
quý 4/2022 sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện đề án dữ liệu dân cư. Các 
đơn vị chủ chốt cần nghiên cứu 
giải pháp tháo gỡ khó khăn phấn 
đấu hoàn thành 100% các nhiệm 
vụ được giao. Đồng thời công tác 
tuyên truyền định hướng sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến tại Công 
an cấp cơ sở cũng cần được tăng 
cường. 

(baobariavungtau.com.vn) 
  

PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH 
LÀM SẠCH MÃ ĐỘC TRÊN 
KHÔNG GIAN MẠNG  

Thực hiện một trong những 
nhiệm vụ được giao tại Chiến lược 
An toàn, an ninh mạng quốc gia, 
chủ động ứng phó với các thách 
thức từ không gian mạng đến năm 
2025, tầm nhìn 2030, Bộ TT&TT 
phát động “Chiến dịch làm sạch 
mã độc trên không gian mạng”. 

Theo Bộ TT&TT, những năm 
gần đây, mức độ sử dụng máy tính 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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và các thiết bị kết nối mạng tại 
Việt Nam tăng đột biến. Đây cũng 
chính là môi trường lý tưởng để 
các loại virus và mã độc bùng phát, 
lây lan mạnh. 

Trung tâm Giám sát an toàn 
không gian mạng quốc gia (NCSC) 
cho biết, ngoài tình trạng các thiết 
bị kết nối mạng của Việt Nam nằm 
trong các mạng máy tính ma 
(botnet) đã diễn ra từ rất lâu, gần 
đây nhiều cuộc tấn công mạng bắt 
nguồn từ việc các website, máy 
chủ, địa chỉ IP của Việt Nam tham 
gia vào hạ tầng điều khiển các 
botnet và phát tán mã độc. Điều 
này không chỉ gây ảnh hưởng đến 
uy tín và hình ảnh của Việt Nam 
trên không gian mạng, mà còn ảnh 
hưởng đến hoạt động chuyển đổi 
số quốc gia. 

Người dùng internet tại Việt Nam 
vẫn có thói quen dùng phần mềm 
bẻ khóa hoặc phần mềm không bản 
quyền, mà không quan tâm rằng 
phần mềm không bản quyền 
thường không được cập nhật kịp 
thời các bản vá điểm yếu, lỗ hổng 
bảo mật. Điều này dẫn tới việc 
máy tính, thiết bị của người dùng 
không được bảo vệ liên tục và rất 
dễ bị nhiễm mã độc, bởi phần mềm 
bẻ khóa thường cài cắm sẵn mã 
độc một cách có chủ đích. 

Mỗi máy tính, thiết bị khi nhiễm 
mã độc là nguồn tiếp tục lây nhiễm 
virus, mã độc cho các máy tính 
khác. Phần lớn số lượng địa chỉ IP 
nằm trong các botnet hiện nay 
không chỉ thuộc hệ thống mạng, 
thiết bị tại các hộ gia đình mà còn 
trong khối doanh nghiệp. 

Để cải thiện tình trạng trên đồng 
thời hưởng ứng ngày Chuyển đổi 
số quốc gia (10/10), NCSC phát 
động chiến dịch toàn dân cùng 
"quét sạch" mã độc trên không 
gian mạng Việt Nam. 

Chiến dịch được triển khai đồng 
bộ tại 63 tỉnh, thành phố. Mục tiêu 
của chiến dịch nhằm tiếp tục giảm 
tỉ lệ lây nhiễm mã độc tại Việt 
Nam, duy trì bền vững dựa trên kết 
quả đã đạt được của chiến dịch 
năm 2020 đến nay. Chiến dịch năm 
2022 sẽ được triển khai trên diện 
rộng, các phần mềm phòng chống 
mã độc sẽ được cập nhật, cho phép 
sử dụng miễn phí qua 
https://khonggianmang.vn/chiendic
hmadoc2022.  

(chinhphu.vn) 
 
 
 

 
 
SẢN XUẤT THÀNH CÔNG 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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VẢI THIỀU KHÔNG HẠT, 
QUẢ TO, MÃ ĐẸP, CÙI DẦY, 
CÓ VỊ GIÒN NGỌT ĐẶC 
TRƯNG  

Qua quá trình trồng thử nghiệm, 
đến nay tại Bắc Giang đã sản xuất 
thành công vải thiều không hạt. 
Vải cho quả to, mã đẹp, cùi dầy và 
có vị ngọt, giòn đặc trưng, chín 
muộn. 

 
Vải thiều không hạt trồng tại Lục Ngạn. 

Cuối năm 2019, Sở Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn tỉnh Bắc 
Giang phối hợp với các đơn vị liên 
quan, người dân đưa giống vải 
thiều không hạt về sản xuất tại xã 
Tân Sơn (Lục Ngạn) với hơn 500 
cây. 

Sau hơn 2 năm trồng, năm nay đã 
có một số cây vải thiều ra hoa, đậu 
quả. Kết quả, vải cho quả to, mã 
đẹp, cùi dầy và có vị ngọt, giòn đặc 
trưng, chín muộn. 

Đặc biệt, quả không hạt khi trồng 

thuần còn một số quả thì hạt lép, 
rất nhỏ do giao phấn. 

Sẽ nhân rộng giống vải thiều 
không hạt 

Dẫn lời ông Lê Bá Thành, Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, 
Báo Bắc Giang cho biết, bước đầu 
cho thấy, vải thiều không hạt cho 
kết quả khả quan. Cây vải thiều 
không hạt sinh trưởng, phát triển 
tương đồng với vải thiều bản địa.  

Sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn tỉnh Bắc Giang tiếp tục 
phối hợp nghiên cứu, nhân rộng 
giống vải này tại địa phương, góp 
phần đa dạng sản phẩm, nâng cao 
thu nhập cho người trồng vải. 

(sohuutritue.net.vn) 
 
SINH VIÊN TPHCM PHÁT 
TRIỂN THÀNH CÔNG CHẾ 
PHẨM DIỆT KHUẨN TỪ LÁ 
BÀNG  

Nhận biết được nhiều tiềm năng 
dược chất từ lá bàng khô, nhóm 3 
sinh viên bao gồm em Nguyễn Hữu 
Tiến, Đoàn Thị Thu Hằng và Trần 
Văn Nguyên đã bắt tay vào nghiên 
cứu và phát triển thành công chế 
phẩm diệt khuẩn dùng trong ao 
nuôi thủy sản. 

Sản phẩm chế phẩm diệt khuẩn 
sinh học dùng trong ao nuôi thủy 
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sản là sản phẩm được phát triển bởi 
các sinh viên Nguyễn Hữu Tiến, 
Đoàn Thị Thu Hằng (Đại học 
Nguyễn Tất Thành) và Trần Văn 
Nguyên (Đại học Tài nguyên Môi 
trường TP HCM).  

Biết được lá bàng khô là vật liệu 
có chứa nhiều dược chất, trong đó 
violaxanthin có tác dụng tiêu diệt 
vi khuẩn, từ 2 năm trước đây, bộ 
ba đã bắt tay vào nghiên cứu với 
mong muốn tạo ra 1 sản phẩm thay 
thế thuốc kháng sinh trong nuôi 
thủy sản nhằm giúp làm sạch, tiêu 
diệt các loại vi khuẩn, nấm... trong 
nước và trên cơ thể cá nhưng an 
toàn với con người. 

Qua nghiên cứu nhóm thấy dược 
chất này chỉ có trong lá bàng khô 
rụng cành. Các loại lá bàng non, 
chưa đủ tuổi sẽ không đủ hàm 
lượng dược chất, thậm chí có chất 
gây hại. Do đó, nhóm đã thu gom, 
sàng lọc chọn những lá đủ tiêu 
chuẩn, không bị nấm. Sau đó làm 
sạch, khử trùng và chiết tách 
violaxanthin và các dược chất 
khác. Dịch chiết được cô đặc và 
kiểm định để đánh giá hàm lượng 
các dược chất. Mẫu đạt đủ hàm 
lượng dược chất mới được đóng 
chai. 

Chế phẩm được sử dụng thử 
nghiệm cho bể nuôi cá cảnh tại 

phòng nghiên cứu Đại học Nguyễn 
Tất Thành trong Khu công nghệ 
cao TP HCM với nhiều nồng độ 
khác nhau. Sau 2 tuần, nấm trên cơ 
thể cá hết hoàn toàn, màu sắc cá 
đẹp trở lại. 

Để đánh giá hiệu quả ở quy mô 
lớn hơn, nhóm thử nghiệm trên 
một ao nuôi cá tra rộng 2 ha ở 
huyện Tân Hồng, Đồng Tháp. Sau 
một tháng sử dụng, ao nuôi sạch 
hơn, nồng độ nitơ, photpho trong 
nước giảm. Điều này khiến nước 
sạch hơn, da cá đẹp không bị nấm 
và phát triển khỏe mạnh. Dự kiến 
mỗi chai chế phẩm 500 ml có giá 
khoảng 11.000 đồng. 

Đánh giá về nghiên cứu của 
nhóm sinh viên đến từ TPHCM, 
ThS. Trần Thành tại Viện nghiên 
cứu và phát triển bền vững, Đại 
học Nguyễn Tất Thành cho biết, 
thực tế giới khoa học đã có nhiều 
nghiên cứu về dược chất của lá 
bàng, ứng dụng trong nhiều sản 
phẩm sinh học, thậm chí phát triển 
thành thuốc trị nấm dùng cho 
người. Tuy nhiên, nhóm đã nghiên 
cứu chọn lọc và khai thác tốt các 
dược chất trong lá bàng khô rụng 
cây để tạo chế phẩm sinh học, thử 
nghiệm hiệu quả trên một số ao 
nuôi. Tuy nhiên, ông cho rằng 
nghiên cứu mới dừng lại ở giai 
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đoạn phòng thí nghiệm và cần có 
những thử nghiệm ở nhiều ao nuôi, 
nhiều loại thủy sản hơn để đánh 
giá. 

Trong tương lai, ThS Trần Thành 
cho biết, Viện nghiên cứu và 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
sẽ hỗ trợ nhóm sinh viên thực 
hiện các bước về kiểm định thành 
phần các chất trong chế phẩm sinh 
học từ cơ quan chức năng, cùng 
với đó là làm hồ sơ sở hữu trí 
tuệ,... để phục vụ cho quá trình thử 
nghiệm quy mô lớn, tiến tới 
thương mại hóa. 

(khoahocphattrien.vn) 
 

TÌM RA CHẤT ỨC CHẾ TẾ 
BÀO UNG THƯ MÁU TỪ LÚA 
GẠO  

Nhà khoa học người Việt, GS.TS 
Trần Đăng Xuân cùng cộng sự 
quốc tế hiện đã thành công chứng 
minh chất Momilactones A và B 
trong lúa gạo có tác dụng thúc đẩy 
quá trình 'tự hủy' của tế bào ung 
thư máu. Phát hiện này sẽ mở ra 
hướng đi mới trong điều trị căn 
bệnh nan y này. 

Theo bài thông tin được công bố 
trên tạp chí Cancers hồi đầu tháng 
10/2022, nhóm các nhà nghiên cứu 
bao gồm: GS.TS Trần Đăng Xuân, 
Trưởng phòng thí nghiệm Sinh lý 

thực vật và Hóa sinh, Đại học 
Hiroshima (Nhật Bản), Trợ lý Giáo 
sư TS Nguyễn Văn Quân, TS Lã 
Hoàng Anh, cùng GS.TS Takami 
Akiyoshi và Thạc sĩ Vũ Quang 
Lâm tại Đại học Y khoa Aichi đã 
thành công chứng minh chất 
omilactones A và B trong lúa gạo 
có tác dụng thúc đẩy quá trình tự 
chết của tế bào ung thư máu bằng 
cách điều hòa các protein. 

Thông tin mô tả cho biết, trong 
nghiên cứu này, lần đầu tiên các 
nhà khoa học chỉ ra tiềm năng tiêu 
diệt các tế bào ung thư máu bao 
gồm lơ xê mi cấp tiền tuỷ bào và 
đa u tuỷ xương của Momilactones 
A, B (MA, MB) cùng hỗn hợp của 
chúng (MAB) với tỷ lệ 1:1. Cụ thể, 
MB và MAB cho thấy khả năng ức 
chế sự phát triển của tế bào ung 
thư vượt trội so với thuốc chữa ung 
thư phổ biến là doxorubicin và 
arsenic trioxide (ATO), tương 
đương với all-trans retinoic acid 
(ATRA). 

Trong quá trình nghiên cứu, 
bằng các thí nghiệm chuyên sâu, 
GS Trần Đăng Xuân và cộng sự đã 
làm rõ cơ chế tiêu diệt tế bào ung 
thư của momilactone. Cụ thể, các 
hợp chất này có thể thúc đẩy quá 
trình tự chết của tế bào ung thư 
bằng cách điều hòa các protein liên 



Phổ Biến Kiến Thức số 274 - 10.2022 

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 33 
 

quan (p-38, BCL-2, và caspase-3). 
Ngoài ra, momilactone có thể ngăn 
chặn chu kỳ tế bào tại pha G2 bằng 
cách kích hoạt protein p-38 và ức 
chế hoạt động của phức hợp CDK1 
và cyclin B1. Bằng cách đó, 
momilactone làm tế bào ung thư 
không thể phân chia được. Đặc 
biệt, momilactone cho thấy ảnh 
hưởng không đáng kể đến tế bào 
khoẻ mạnh. 

Việc phát hiện đặc tính gây độc 
tế bào chống lại tế bào ung thư của 
momilactone được kỳ vọng là tiền 
đề cho các nghiên cứu và phát triển 
của các loại thuốc điều trị ung thư 
hiệu quả dựa trên momilactone 
trong tương lai. 

Trước đây, một số nghiên cứu 
từng chỉ ra tiềm năng chống ung 
thư của momilactones, tuy nhiên, 
cơ chế hoạt động gây độc tế bào 
chưa được xem xét kỹ lưỡng. Sở dĩ 
các nghiên cứu chuyên sâu về hợp 
chất này vắng bóng trên thế giới do 
hợp chất "đắt hơn vàng 30 nghìn 
lần" này không có sẵn trên thị 
trường, cũng như khó khăn trong 
việc phân lập và tinh chế. 

Trước đó, vào tháng 1/2019, 
nhóm nghiên cứu đã công bố về 
việc tìm thấy và phân lập thành 
công hai hợp chất Momilactones A 
và B từ trấu và gạo trắng. 

Theo đó, từ 20 kg vỏ trấu, sau 
gần 3 tháng, khoảng 300 mg MA 
và 200 mg MB (chiếm khoảng 
1/100 - 150 nghìn trọng lượng vỏ 
trấu) được tách chiết. Hợp chất này 
từng được trang điện tử 
Carbosynth.com, một công ty 
chuyên về các sản phẩm hóa sinh 
nổi tiếng của Anh bán với giá 1.25 
triệu USD cho 1g (đắt gấp 30 
nghìn lần giá trị 1g vàng). Trong 
các nghiên cứu sau đó, hai hợp 
chất quý này cũng cho thấy có khả 
năng ức chế tiểu đường, béo phì. 

Trong tương lai gần, nhóm các 
nhà khoa học sẽ tiếp tục thực hiện 
các nghiên cứu về khả năng tiếp 
cận sinh học và khả dụng sinh học 
thông qua các thử nghiệm trước 
khi tiến hành các thử nghiệm lâm 
sàng tiếp theo. 

(sohuutritue.net.vn) 
 

 
 

Hỏi: Để được công nhận xã nông 
thôn mới căn cứ vào những tiêu chí 
nào? 

Trả lời: Phó Thủ tướng Thường 
trực Phạm Bình Minh vừa ký 
Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 
8/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới và 
Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

HỎI – ĐÁP  
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thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 
2025. 

 
Trong đó, Bộ tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới có 19 tiêu chí. 
Cụ thể, nhóm Quy hoạch có 1 tiêu 
chí (1- Quy hoạch); nhóm Hạ tầng 
kinh tế - xã hội có 8 tiêu chí (2- 
Giao thông; 3- Thủy lợi và phòng, 
chống thiên tai; 4- Điện; 5- Trường 
học; 6- Cơ sở vật chất văn hóa; 7- 
Cơ sở hạ tầng thương mại nông 
thôn; 8- Thông tin và truyền thông; 
9- Nhà ở dân cư); nhóm Kinh tế và 
tổ chức sản xuất có 4 tiêu chí (10- 
Thu nhập; 11- Nghèo đa chiều; 12- 
Lao động; 13- Tổ chức sản xuất và 
phát triển kinh tế nông thôn); nhóm 
Văn hóa - Xã hội - Môi trường có 
6 tiêu chí (14- Giáo dục và Đào 
tạo; 15- Y tế; 16- Văn hóa; 17- 
Môi trường và an toàn thực phẩm; 
18- Hệ thống chính trị và tiếp cận 
pháp luật; 19- Quốc phòng và an 
ninh). 

Với mỗi tiêu chí, Quyết định quy 

định cụ thể chỉ tiêu chung cũng 
như chỉ tiêu theo từng vùng: Trung 
du miền núi phía Bắc; Đồng bằng 
sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Duyên 
hải Nam Trung Bộ; Tây Nguyên; 
Đông Nam Bộ; Đồng bằng sông 
Cửu Long. 

Trong đó, tiêu chí thủy lợi và 
phòng, chống thiên tai có các nội 
dung: Tỷ lệ diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp được tưới và tiêu 
nước chủ động đạt từ 80% trở lên; 
đảm bảo yêu cầu chủ động về 
phòng chống thiên tai theo phương 
châm 4 tại chỗ. 

Về thu nhập bình quân đầu người 
năm 2022, chỉ tiêu chung là từ 48 
triệu đồng/người trở lên; còn đối 
với vùng Trung du miền núi phía 
Bắc, vùng Bắc Trung bộ là từ 39 
triệu đồng/người trở lên; vùng 
Đồng bằng sông Hồng là từ 53 
triệu đồng/người trở lên; vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây 
Nguyên là từ 44 triệu đồng/người 
trở lên; vùng Đông Nam Bộ là từ 
62 triệu đồng/người trở lên; Đồng 
bằng sông Cửu Long là từ 53 triệu 
đồng/người trở lên. 

Tiêu chí tổ chức sản xuất và phát 
triển kinh tế nông thôn gồm các 
nội dung: Xã có hợp tác xã hoạt 
động hiệu quả và theo đúng quy 
định của Luật Hợp tác xã; xã có 
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mô hình liên kết sản xuất gắn với 
tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo 
bền vững; thực hiện truy xuất 
nguồn gốc các sản phẩm chủ lực 
của xã gắn với xây dựng vùng 
nguyên liệu và được chứng nhận 
VietGAP hoặc tương đương; có kế 
hoạch và triển khai kế hoạch bảo 
tồn, phát triển làng nghề, làng nghề 
truyền thống (nếu có) gắn với hạ 
tầng về bảo vệ môi trường; có tổ 
khuyến nông cộng đồng hoạt động 
hiệu quả. 

Tiêu chí về y tế có 4 nội dung: Tỷ 
lệ người dân tham gia bảo hiểm y 
tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ); 
xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ 
lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 
dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo 
tuổi); tỷ lệ dân số có sổ khám chữa 
bệnh điện tử. 

Tiêu chí môi trường và an toàn 
thực phẩm gồm các nội dung: Tỷ lệ 
cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi 
trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo 
quy định về bảo vệ môi trường; 
cảnh quan, không gian xanh - sạch 
- đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn 
đọng nước thải sinh hoạt tại các 
khu dân cư tập trung; đất cây xanh 
sử dụng công cộng tại điểm dân cư 
nông thôn; tỷ lệ chất thải rắn sinh 
hoạt và chất thải rắn không nguy 
hại trên địa bàn được thu gom, xử 

lý theo quy định; tỷ lệ hộ gia đình 
và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm tuân thủ các quy định về 
đảm bảo an toàn thực phẩm; tỷ lệ 
chất thải nhựa phát sinh trên địa 
bàn được thu gom, tái sử dụng, tái 
chế, xử lý theo quy định;... 

19 tiêu chí xã nông thôn mới 
nâng cao 

Quyết định cũng quy định cụ thể 
xã nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2021 - 2025: 

1- Là xã đạt chuẩn nông thôn mới 
(đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn 
theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc 
gia về xã nông thôn mới giai đoạn 
2021 - 2025). 

2- Đạt 19 tiêu chí xã nông thôn 
mới nâng cao giai đoạn 2021 - 
2025, gồm: 1- Quy hoạch; 2- Giao 
thông; 3- Thủy lợi và phòng, chống 
thiên tai; 4- Điện; 5- Giáo dục; 6- 
Văn hóa; 7- Cơ sở hạ tầng thương 
mại nông thôn; 8- Thông tin và 
Truyền thông; 9- Nhà ở dân cư; 10 
-Thu nhập; 11- Nghèo đa chiều; 
12- Lao động; 13- Tổ chức sản 
xuất và phát triển kinh tế nông 
thôn; 14- Y tế; 15- Hành chính 
công; 16- Tiếp cận pháp luật; 17- 
Môi trường; 18- Chất lượng môi 
trường sống; 19- Quốc phòng và 
An ninh. 

Trong đó, về tiêu chí quy hoạch 
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có các nội dung: 
Có quy hoạch chung xây dựng xã 

còn thời hạn hoặc đã được rà soát, 
điều chỉnh theo quy định của pháp 
luật về quy hoạch; có quy chế quản 
lý và tổ chức thực hiện quy hoạch 
xây dựng và quản lý xây dựng theo 
quy hoạch; có quy hoạch chi tiết 
xây dựng trung tâm xã hoặc quy 
hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 
cư mới phù hợp với tình hình kinh 
tế - xã hội của địa phương và phù 
hợp với định hướng đô thị hóa theo 
quy hoạch cấp trên. 

Đối với các xã đặc biệt khó khăn, 
xã an toàn khu thuộc huyện nghèo 
và huyện vừa thoát nghèo giai 
đoạn 2018 - 2020, mức đạt chuẩn 
nông thôn mới hoặc đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao được áp 
dụng theo quy định đạt chuẩn đối 
với vùng Trung du miền núi phía 
Bắc. 

Các Bộ, ngành liên quan căn cứ 
chức năng quản lý nhà nước, công 
bố chỉ tiêu cụ thể và ban hành 
hướng dẫn thực hiện đối với các 
tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí 
nông thôn mới cấp xã giai đoạn 
2021 - 2025 trong thời gian 30 
ngày kể từ ngày 8/3/2022. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương căn cứ 
hướng dẫn của các bộ, ngành liên 

quan, quy định cụ thể đối với các 
nhóm xã phù hợp với điều kiện đặc 
thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo mức đạt chuẩn không 
thấp hơn so với quy định của trung 
ương, gắn xây dựng nông thôn mới 
với quá trình công nghiệp hóa 
nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn, 
từng bước tiệm cận điều kiện về hạ 
tầng và dịch vụ của đô thị văn 
minh, sáng, xanh, sạch, đẹp, bình 
yên, giàu bản sắc văn hóa truyền 
thống. 

Phân công Văn phòng Điều phối 
nông thôn mới cấp tỉnh chủ trì, 
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam cùng cấp hàng năm 
tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc 
việc thực hiện duy trì và nâng cao 
chất lượng các tiêu chí xã nông 
thôn mới nâng cao sau đạt chuẩn 
trên địa bàn để đảm bảo phát triển 
nông thôn bền vững. 

Đối với xây dựng nông thôn mới 
thôn, bản, ấp, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh chủ động xây dựng tiêu chí đạt 
chuẩn nông thôn mới, nông thôn 
mới kiểu mẫu phù hợp với đặc 
điểm kinh tế, văn hóa, xã hội các 
cộng đồng thôn, bản, ấp trên địa 
bàn để ban hành và chỉ đạo thực 
hiện, đảm bảo đồng bộ với tiêu chí 
nông thôn mới cấp xã. 

 (baochinhphu.vn) 


