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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH 
ĐỘNG QUỐC GIA VÌ TRẺ 
EM GIAI ĐOẠN 2021 – 2030  

Ngày 07/01/2021, Thủ tướng 
Chính phủ ký Quyết định số 
23/QĐ-TTg phê duyệt Chương 
trình hành động quốc gia vì trẻ 
em giai đoạn 2021 – 2030. 

Mục tiêu của Chương trình 
nhằm bảo đảm thực hiện các 
quyền trẻ em, phát triển toàn diện 
trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây 
dựng nguồn nhân lực có chất 
lượng cho phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập quốc tế; tạo lập 
môi trường an toàn, lành mạnh và 
thân thiện, góp phần hoàn thành 
các mục tiêu của Chương trình 
nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững. 

Với các mục tiêu cụ thể như: 
Phát triển toàn diện trẻ em, chăm 
sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho 
trẻ em; bảo vệ trẻ em; giáo dục, 
văn hóa, vui chơi, giải trí cho 
trẻ em; sự tham gia của trẻ em 
vào các vấn đề về trẻ em, Chương 
trình đã đặt ra 24 chỉ tiêu cần đạt 
được trong giai đoạn 2021 – 
2030. 

Để đạt được các chỉ tiêu trên, 
Chương trình đặt ra các giải pháp 

cụ thể như sau: 
Thứ nhất, tăng cường sự chỉ 

đạo, hướng dẫn, phối hợp của các 
bộ, ngành, địa phương đối với 
việc thực hiện các mục tiêu, 
chỉ tiêu của Chương trình. Xây 
dựng chương trình, đề án, kế 
hoạch cụ thể để thực hiện các 
mục tiêu về trẻ em và các Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành chương trình, đề án, kế 
hoạch về trẻ em giai đoạn 2021 - 
2025 và đến năm 2030. 

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật, 
chính sách bảo đảm thực hiện 
quyền trẻ em và giải quyết các 
vấn đề về trẻ em. Trong đó, cần 
nghiên cứu, bổ sung chính sách 
hỗ trợ chăm sóc, phát triển toàn 
diện trẻ em đến 8 tuổi, đặc biệt 
giai đoạn 36 tháng tuổi; các chính 
sách trợ giúp nhóm trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc 
thiểu số và miền núi, trẻ em trong 
các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, 
trẻ em di cư và trong các gia đình 
công nhân tại các khu công 
nghiệp, trẻ em bị ảnh hưởng bởi 
thiên tai, dịch bệnh, thảm họa. 
Đồng thời hoàn thiện pháp luật, 
chính sách về bảo vệ trẻ em, 
phòng, chống xâm hại trẻ em, tư 
pháp thân thiện với trẻ em và 
người chưa thành niên. 

Thứ ba, phát triển hệ thống 

VẤN ĐỀ VÀ SỰ KIỆN 
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dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền 
trẻ em có sự lồng ghép và phối 
hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo 
dục, tư pháp và các dịch vụ an 
sinh xã hội; ưu tiên hệ thống dịch 
vụ bảo vệ trẻ em. 

Thứ tư, tăng cường truyền 
thông, giáo dục về kiến thức, 
kỹ năng thực hiện quyền, bổn 
phận của trẻ em; vận động xã hội 
thực hiện các mục tiêu về trẻ em 
và giải quyết các vấn đề về trẻ 
em. Chú trọng truyền thông, giáo 
dục nâng cao kiến thức, kỹ năng 
thực hiện quyền trẻ em, như: 
Chăm sóc, phát triển toàn diện 
trẻ em: tạo lập môi trường sống 
an toàn, thân thiện cho trẻ em; 
phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo 
vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, 
xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ 
trẻ em trong thiên tai, thảm họa, 
dịch bệnh; phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em; thúc đẩy 
quyền tham gia của trẻ em vào 
các vấn đề của trẻ em. 

Thứ năm, hội nhập và hợp tác 
quốc tế về quyền trẻ em, giải 
quyết các vấn đề về trẻ em mang 
tính toàn cầu và khu vực. Tích 
cực trao đổi và áp dụng sáng tạo 
các giải pháp, kinh nghiệm, mô 
hình của các quốc gia, các tổ chức 
khu vực và quốc tế trong việc 
thực hiện quyền trẻ em, thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững 
và giải quyết các vấn đề liên 
quan đến trẻ em. 

Thứ sáu, tăng cường công tác 
kiểm tra, thanh tra; xây dựng cơ 
sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc 
thực hiện pháp luật, chính sách, 
chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu 
về trẻ em. 

 (Theo vksndtc.gov.vn) 
 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH “PHÒNG 
NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI 
BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI 
GIAI ĐOẠN 2021 – 2025” 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA 
– VŨNG TÀU 

Thực hiện Quyết định số 
 2232/QĐ-TTg ngày 8/12/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt Chương trình “Phòng ngừa 
và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới giai đoạn 2021 - 2025” (sau 
đây gọi tắt là Chương trình), Ủy 
ban Nhân dân tỉnh xây dựng Kế 
hoạch triển khai thực hiện 
Chương trình, cụ thể như sau: 

Nhằm tiếp tục triển khai thực 
hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu 
quả công tác phòng ngừa, ứng 
phó với bạo lực trên cơ sở giới tại 
các cấp, các ngành và địa phương 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, ngăn chặn sự gia tăng của 
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tình trạng này thông qua việc 
nâng cao nhận thức của các tầng 
lớp nhân dân và phát triển, tăng 
cường khả năng đáp ứng của các 
cơ sở cung cấp dịch vụ phòng 
ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 
sở giới nhằm đạt được mục tiêu 
của Chương trình “Phòng ngừa và 
ứng phó với bạo lực trên cơ sở 
giới giai đoạn 2021 - 2025” do 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 2232/QĐ-
TTg ngày 28/12/2020. 

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 
các mục tiêu chủ yếu sau: 

- Tối thiểu 50% người bị bạo 
lực trên cơ sở giới tìm kiếm sự trợ 
giúp từ cơ quan cung cấp dịch vụ; 

- 100% nạn nhân bị bạo lực 
trên cơ sở giới được phát hiện,sẽ 
được hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 

- 100% trường hợp có nhu cầu 
trợ giúp về bạo lực trên cơ sở giới 
được trợ giúp bằng các hình thức 
khác nhau; 

- 95% người gây bạo lực trên 
cơ sở giới được phát hiện sẽ được 
tư vấn hoặc có hình thức xử lý 
phù hợp; 

- 100% các trường Trung học 
trên địa bàn tỉnh tổ chức lồng 
ghép các hoạt động tuyên truyền 
về phòng ngừa và ứng phó với 
bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực 
học đường; 100% trường học 

trang bị tủ sách và trang bị tài liệu 
liên quan về phòng ngừa, ứng phó 
với bạo lực trên cơ sở giới trong 
học đường; 

- 100% cán bộ theo dõi công 
tác bình đẳng giới các đơn vị, địa 
phương, đội ngũ cộng tác viên tại 
cộng đồng được tập huấn nâng 
cao kiến thức, kỹ năng về phòng 
ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ 
sở giới.  

(Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

 
 

 
 
TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP 
PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, 
THƯƠNG TÍCH TRẺ EM  

Theo Ủy ban Quốc gia về trẻ 
em, trong thời gian qua đã xảy ra 
nhiều vụ việc trẻ em bị rơi, ngã từ 
các khu chung cư, nhà cao tầng 
dẫn đến tai nạn, thương tích 
nghiêm trọng và tử vong. 

Trước tình hình trên, Bộ LĐ-
TB&XH - Cơ quan thường trực 
Ủy ban quốc gia về trẻ em vừa có 
công văn gửi các bộ, ban, ngành, 
UBND các tỉnh, TP về việc tăng 
cường các biện pháp phòng, 
chống tai nạn thương tích cho trẻ 
em. 

Theo đó, Ủy ban Quốc gia về 

CÔNG NGHỆ  
VÀ ĐỜI SỐNG 
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bảo vệ trẻ em yêu cầu các bộ, 
ngành, đoàn thể, UBND các tỉnh, 
thành phố quan tâm, chỉ đạo triển 
khai thực hiện các biện pháp 
phòng, chống tai nạn, thương tích 
trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa trẻ 
em bị rơi, ngã. 

 
Lan can ban công cần thiết kế tối thiểu 
phải cao 1,1m và phải được làm bằng 
các thanh dọc hoặc được xây luôn để 
tránh trường hợp trẻ con trèo lên dễ 

dàng 
Cụ thể, các đơn vị thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg về 
việc tăng cường các giải pháp bảo 
đảm thực hiện quyền trẻ em và 
bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng 
công tác phòng ngừa tai nạn, 
thương tích cho trẻ em, phòng 
ngừa trẻ em bị rơi, ngã ở các khu 
chung cư, nhà cao tầng. 

Đồng thời, các đơn vị rà soát 
các quy định và việc thực hiện 
các tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn 
cho trẻ em tại gia đình, cộng 
đồng, trường học và các công 
trình xây dựng, khu chung cư, nhà 
cao tầng; Tổ chức kiểm tra, thanh 
tra việc chấp hành các quy định 
của pháp luật về bảo đảm an toàn, 
phòng, chống tai nạn, thương tích 

cho trẻ em; Chỉ đạo làm rõ trách 
nhiệm của các tổ chức, cá nhân và 
xử lý theo quy định đối với các vụ 
việc khiến trẻ em bị tử vong do tai 
nạn, thương tích. 

Các đơn vị đẩy mạnh công tác 
truyền thông, giáo dục nhằm nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo 
dục về phòng, chống tai nạn, 
thương tích cho trẻ em; Tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức, kỹ 
năng về phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em đến cha mẹ, 
người chăm sóc trẻ, hộ gia đình, 
thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân phố, 
khu dân cư, trường học, lớp học 
để bảo đảm an toàn cho trẻ em và 
thực hiện việc cải tạo, sửa chữa 
các vị trí có nguy cơ xảy ra tai 
nạn, thương tích trẻ em; Tăng 
cường phối hợp liên ngành trong 
việc chỉ đạo, triển khai công tác 
phòng, chống tai nạn, thương tích 
và phòng ngừa trẻ em bị rơi, ngã 
tại các khu chung cư, nhà cao 
tầng; huy động sự tham gia của 
các tổ chức đoàn thể và của người 
dân trong việc phát hiện, giám 
sát, cảnh báo, gia cố các khu vực 
có nguy cơ gây tai nạn, thương 
tích cho trẻ em. 

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 
Thường trực Ban chỉ đạo bảo vệ, 
chăm sóc, giáo dục trẻ em tỉnh đề 
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nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo 
tăng cường các giải pháp phòng, 
chống tai nạn, thương tích trẻ em, 
đặc biệt là phòng ngừa trẻ em bị 
rơi, ngã , cụ thể như sau: Đề nghị 
Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị, thành phố thực 
hiện kiểm tra, rà soát các công 
trình xây dựng, trường học, khu 
chung cư, nhà cao tầng để chỉ đạo 
lắp đặt, rào chắn nhằm đảm bảo 
các tiêu chí an toàn cho trẻ em 
theo quy định. Đôn đốc, nhắc nhở 
các chủ công trình, các hộ gia 
đình kịp thời khắc phục cải tạo 
các vị trí chưa đảm bảo an toàn, 
phòng chống tai nạn, thương tích 
trẻ em như (lan can, cửa sổ, cầu 
thang…). Đồng thời có biện pháp 
xử lý kịp thời các tổ chức, cá 
nhân không thực hiện đúng các 
tiêu chí an toàn cho trẻ em trong 
xây dựng. 

Sở Thông tin và Truyền thông 
chỉ đạo các cơ quan truyền thông 
Đài Phát tranh truyền hình tỉnh, 
Báo Bà Rịa – Vũng Tàu và Đài 
truyền thanh các địa phương đẩy 
mạnh công tác truyền thông, giáo 
dục nhằm nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của người dân trong 
việc bảo vệ, phòng ngừa tai nạn 
thương tích trẻ em tại gia đình, 

trường học và cộng đồng. 
Các sở, ngành, đoàn thể tăng 

cường công tác tuyên truyền, giáo 
dục, vận động cán bộ, công chức, 
đoàn viên, hội viên, thanh niên 
thực hiện các biện pháp phòng, 
chống tai nạn, thương tích cho trẻ 
em. Tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức, kỹ năng về phòng, chống tai 
nạn, thương tích trẻ em đến cha 
mẹ, người chăm sóc trẻ, hộ gia 
đình, thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân 
phố, khu dân cư, trường học, lớp 
học để bảo đảm an toàn cho trẻ 
em và thực hiện việc cải tạo, sửa 
chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra 
tai nạn, thương tích trẻ em, thực 
hiện các tiêu chí “Ngôi nhà an 
toàn cho trẻ em” tại các hộ gia 
đình… 

  (Tổng hợp) 
 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT TÔM 
KHÔ SẠCH VÀ TÔM TẨM 
HÓA CHẤT  

Tôm khô tẩm ướp hóa chất 
thường màu sắc sặc sỡ, đốt ngửi 
mùi khét; trong khi tôm sạch màu 
hồng tự nhiên, khi giã thịt bung ra 
từng mảng.  

Theo bác sĩ dinh dưỡng Dương 
Thị Phượng, Bệnh viện Đại học Y 
Hà Nội, tôm khô tự nhiên có tôm 
nõn chế biến từ tôm sú tươi, bóc 
sạch vỏ, cắt bỏ đầu rồi phơi khô 
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dưới nắng mặt trời. Tôm khô bóc 
sẵn là tôm tươi sống sau khi đánh 
bắt, làm sạch, được hấp sơ và tiến 
hành lột vỏ. Tôm khô tự nhiên 
chất lượng rất ngon, ngọt, an toàn 
sức khỏe người dùng. 

Một số nơi chế biến đã tẩm 
ướp tôm khô bằng formol để tăng 
độ dai, giòn, màu sắc đẹp. Hóa 
chất formol tồn lưu trong tôm khô 
ảnh hưởng đến sức khỏe người 
dùng. Formol có thể gây bệnh 
viêm da dị ứng, nổi mề đay, rối 
loạn tiêu hóa, viêm dạ dày. Thai 
phụ dùng thực phẩm nhiễm 
formol sẽ ảnh hưởng đến sự phát 
triển của thai nhi, hấp thụ lượng 
lớn còn làm thai nhi bị dị dạng.  

Theo bác sĩ Phượng, để nhận 
biết tôm khô sạch và loại tẩm hóa 
chất cần dựa vào cảm quan. Quan 
sát trực tiếp, tôm bẩn có màu sắc 
bắt mắt, sặc sỡ nhưng trông kém 
tự nhiên. Khi đốt có mùi khét, 
ngâm trong nước tôm vẫn cứng 
như cao su, thậm chí còn bị phai 
màu ra nước. Khi cho vào cối giã, 
nếu tôm khô giả làm từ nhựa hay 
cao su thì hình dạng sẽ không 
thay đổi. Tôm thật khi giã thân 
tôm sẽ bị bẹp ra, thịt bung ra từng 
mảng.  

Ngoài cách chọn mua ở những 
cơ sở uy tín, để đảm bảo an toàn 
thực phẩm, nhiều bà nội trợ tự sấy 

tôm khô tại nhà.  
 (Theo vnexpress.net) 

 
NHỮNG BỘ PHẬN CỦA CÁ 
KHÔNG NÊN ĂN  

Thạc sĩ dinh dưỡng Trương 
Nhật Khuê Tường, Khoa Dinh 
dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại 
học y Dược TP HCM cho biết: Cá 
chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, 
cung cấp protein, omega-3, 
vitamin và chất khoáng tốt cho 
tim mạch, thị lực, tiêu hóa... Tuy 
nhiên cá sống trong môi trường 
nước và ăn tạp nên dễ bị nhiễm 
các loại độc tố, ký sinh trùng dưới 
nước. 

Não cá 
Theo bác sĩ Khuê Tường, não 

cá là nơi chứa nhiều chất béo có 
lợi cho cơ thể. Tuy nhiên không 
nên ăn não cá do đây là bộ phận 
chứa nhiều kim loại từ môi 
trường, nhất là với cá lớn sống lâu 
năm tích tụ nhiều thủy ngân, dễ 
gây ngộ độc. 

Ruột cá 
Cá sống dưới nước nên dễ bị 

nhiễm các loại độc tố và vi sinh 
vật sống dưới nước hoặc ký sinh 
trùng như trứng sán, trứng giun và 
giun xoắn. 

Mật cá 
Nhiều người cho rằng nuốt 

mật cá có thể chữa bệnh đau lưng, 
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mỏi gối, các bệnh đường tiêu 
hóa... Hiện chưa có tài liệu khoa 
học nào khẳng định việc nuốt mật 
cá có tác dụng chữa bệnh nhưng 
đã có nhiều ca cấp cứu ngộ độc 
do nuốt mật cá. 

Mật cá chứa nhiều 
tetrodotoxin có thể gây ức chế 
thần kinh dẫn đến tử vong. Do đó 
khi chế biến cá cũng tránh để mật 
cá bị vỡ, dính vào phần thịt. 

Lớp màng đen bụng cá 
Đây là lớp màng bào vệ nội 

tạng cá, thành phần của lớp màng 
đen này là chất béo, lysozyme và 
các vi khuẩn độc hại. Khi sơ chế, 
nếu bạn không làm sạch phần này 
sẽ cảm thấy mùi tanh khi ăn. Do 
đó, không nên ăn lớp màng đen 
này vì không có nhiều giá trị dinh 
dưỡng và có thể gây hại cho sức 
khỏe. 

 (Theo vnexpress.net) 
 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN 
KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ 
LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ 
QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT 
NƯỚC, CỦA TỈNH NĂM 2021 
(Phần cuối)  

2.1.5. Kỷ niệm 130 năm Ngày 
sinh đồng chí Võ Văn Tần 
(8/1891- 9 8/2021), lãnh đạo tiền 
bối tiêu biểu của Đảng và cách 
mạng Việt Nam  

- Cuộc đời và sự nghiệp của 
đồng chí Võ Văn Tần - người 
chiến sĩ cách mạng thuộc lớp 
đảng viên đầu tiên của Đảng, 
người cộng sản kiên cường, luôn 
tận trung với nước, tận hiếu với 
dân, đã cống hiến trọn đời mình 
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
vì tự do, hạnh phúc của Nhân dân. 

 - Tấm gương sáng ngời về đạo 
đức cách mạng của đồng chí Võ 
Văn Tần, nói đi đôi với làm, lý 
luận gắn với thực tiễn, tinh thần 
tự giác học tập, rèn luyện.  

- Các hoạt động tuyên truyền 
kỷ niệm chủ yếu trên các phương 
tiện thông tin đại chúng và theo 
sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 
Trung ương.  

2.1.6. Kỷ niệm 110 năm Ngày 
sinh đồng chí Lê Đức Thọ 
(10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh 
đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 
cách mạng Việt Nam  

- Cuộc đời, sự nghiệp và công 
lao, đóng góp to lớn của đồng chí 
Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách 
mạng của Đảng, dân tộc nói 
chung và công tác tổ chức xây 
dựng Ðảng, công tác ngoại giao 
nói riêng. 

 - Phẩm chất đạo đức cách 
mạng cao đẹp của đồng chí Lê 
Đức Thọ - người chiến sĩ cách 
mạng kiên cường, nhà lãnh đạo 
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tài năng, luôn có tinh thần tiến 
công, lạc quan cách mạng, chủ 
động, quyết đoán và sáng tạo; hết 
lòng thương yêu đồng đội, đồng 
chí và đồng bào của đồng chí Lê 
Đức Thọ.  

2.2. Hình thức tuyên truyền 
Phát hành tài liệu tuyên truyền do 
Ban Tuyên giáo Trung ương biên 
soạn. Đẩy mạnh tuyên truyền trên 
các phương tiện thông tin đại 
chúng, trang thông tin điện tử, các 
ấn phẩm tuyên truyền, thông qua 
sinh hoạt của các tổ chức chính 
trị-xã hội; đồng thời tiếp và phát 
sóng phim tài liệu về các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước do 
Trung ương sản xuất và trình 
chiếu. 

3. Kỷ niệm ngày thành lập, 
các sự kiện lịch sử trên địa bàn 
tỉnh  

3.1. Kỷ niệm 30 năm Ngày 
thành lập tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 
(12/8/1991- 12/8/2021)  

a. Nội dung tuyên truyền  
- Tuyên truyền, giáo dục về sự 

hình thành và phát triển của tỉnh, 
khơi dậy lòng tự hào dân tộc; 
trách nhiệm của cán bộ, đảng viên 
và Nhân dân; đồng thời, kêu gọi 
và phát huy nguồn lực, phấn đấu 
xây dựng “Bà Rịa - Vũng Tàu 
thành tỉnh mạnh về công nghiệp, 
cảng biển, du lịch và nông nghiệp 

công nghệ cao”. - Tuyên truyền 
sâu rộng về những thành tựu qua 
30 năm thành lập tỉnh trên các 
lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, 
giáo dục, y tế, an sinh xã hội… và 
định hướng phát triển của tỉnh 
trong thời gian tới. - Giới thiệu 
những thế mạnh của tỉnh trong 
chiến lược phát triển vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam; quảng bá, 
giới thiệu hình ảnh, văn hóa, du 
lịch, con người, nét đẹp truyền 
thống của quê hương tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu; các sản phẩm của địa 
phương đến bạn bè trong và ngoài 
tỉnh.  

- Tuyên truyền đậm nét các 
hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 
năm thành lập tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương.  

b. Các hoạt động tuyên truyền 
kỷ niệm - Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 
năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu.  

- Lễ mít tinh kỷ niệm; chương 
trình nghệ thuật và bắn pháo hoa 
tầm thấp; họp mặt tuyên dương, 
khen thưởng đối với các tổ chức, 
cá nhân có thành tích trong 30 
năm xây dựng và phát triển của 
tỉnh. 

 - Tổ chức Hội thảo “Tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu 30 năm hình thành 
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và phát triển”.  
- Tổ chức tuyên truyền cổ 

động trực quan; tuyển chọn và 
phát hành tập ảnh nghệ thuật về 
thành tựu của Đảng bộ và Nhân 
dân trong 30 năm xây dựng và 
trưởng thành; vận động sáng tác 
và phổ biến ca khúc về tỉnh; xây 
dựng bộ phim Bà Rịa-Vũng Tàu 
30 năm đổi mới; phát hành số báo 
đặc biệt kỷ niệm 30 năm thành 
lập tỉnh; tổ chức cuộc thi tìm hiểu 
“Bà Rịa - Vũng Tàu 30 năm xây 
dựng và phát triển 1991-2021”; tổ 
chức Trại Điêu khắc đá.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền, giáo dục bằng nhiều hình 
thức phù hợp, hiệu quả: Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, 
hướng dẫn công tác tuyên truyền 
kỷ niệm; chỉ đạo Báo Bà Rịa-
Vũng Tàu, Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh xây dựng kế 
hoạch tuyên truyền đậm nét đến 
cán bộ, đảng viên, các tầng lớp 
nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

3.2. Kỷ niệm các sự kiện, nhân 
vật lịch sử trên địa bàn tỉnh  

3.2.1. Nội dung tuyên truyền  
- Đối với các sự kiện lịch sử:  
+ Kỷ niệm 55 năm chiến thắng 

Tầm Bó (1966-2021); kỷ niệm 75 
năm thành lập Chi đội 16 - đơn vị 
vũ trang đầu tiên của tỉnh (1946-
2021).  

+ Nội dung: Tuyên truyền sâu 
rộng trong cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân về truyền 
thống đấu tranh cách mạng vẻ 
vang của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, của quân và dân tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu gắn với kỷ niệm 75 
năm thành lập Chi đội 16 đơn vị 
vũ trang đầu tiên của tỉnh; 55 năm 
chiến thắng Tầm Bó. Khơi dậy 
lòng yêu nước, động viên cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân trong tỉnh phát huy truyền 
thống cách mạng, nỗ lực khắc 
phục khó khăn, hăng hái tham gia 
các phong trào thi đua yêu nước 
gắn với đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 
05- CT/TW ngày 15/5/2016 của 
Bộ Chính trị, quyết tâm thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, 
nhiệm kỳ 2020-2025.  

- Đối với các nhân vật lịch sử:  
+ Tuyên truyền kỷ niệm 70 

năm Ngày sinh của anh hùng 
LLVT Châu Văn Biếc (1951-
2021); 75 năm Ngày sinh của anh 
hùng LLVT Nguyễn Đức Thụy 
(1946-2021) đối với sự nghiệp 
cách mạng của tỉnh.  

+ Nội dung: Tuyên truyền về 
cuộc đời hoạt động và công lao, 
đóng góp của các đồng chí đối 
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với sự nghiệp cách mạng trên địa 
bàn tỉnh. Tuyên truyền về phẩm 
chất đạo đức cách mạng cao đẹp 
của các đồng chí, nhằm giáo dục 
thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất 
nước, truyền thống cách mạng, 
khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự 
lực, tự cường dân tộc.  

3.2.2. Hình thức tuyên truyền 
Căn cứ vào điều kiện cụ thể, lựa 
chọn các hình thức tuyên truyền 
phù hợp như: Tổ chức tọa đàm, 
nói chuyện chuyên đề, gặp mặt, 
giao lưu với các nhân chứng lịch 
sử, người có công với cách mạng; 
tổ chức tham quan di tích lịch sử, 
về nguồn, các hoạt động “Đền ơn 
đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn”… Đồng thời đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền trên trang 
thông tin điện tử; các phương tiện 
cổ động trực quan, thông qua báo 
cáo viên, tuyên truyền viên, sinh 
hoạt tại Chi bộ, sinh hoạt của các 
tổ chức chính trị-xã hội để tuyên 
truyền cho cán bộ, đảng viên, học 
sinh, sinh viên và thế hệ trẻ. 
(Hết). 

 (Theo Tỉnh ủy BR-VT) 
 

 
 
 

THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH 
CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 

NÔNG NGHIỆP  
Sáng 30/3, Thứ trưởng Bộ 

NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã 
làm việc với Hiệp hội Nông nhiệp 
số Việt Nam (VIDA) và nghe báo 
cáo tổng quan về nông nghiệp số. 

Trong đề án tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, Bộ NN-PTNT xác 
định hai trụ cột quan trọng là 
khoa học công nghệ và tổ chức lại 
sản xuất. Cả hai vấn đề này đều 
liên quan mật thiết đến chuyển 
đổi số. 

“Hiệp hội VIDA cần xây dựng 
một hệ thống dữ liệu số trong 
nông nghiệp, thông qua đó kết nối 
được các đơn vị quản lý, doanh 
nghiệp, hợp tác xã và nông dân để 
xây dựng chuỗi giá trị nông sản; 
thu hút đầu tư vào nông nghiệp”, 
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nói. 

Để làm được điều đó, chúng ta 
cần đi vào những vấn đề cụ thể 
như xây dựng ứng dụng bản đồ 
tra cứu thông tin thổ nhưỡng, thủy 
văn, sản lượng nông sản, thủy sản 
trên cả nước và chi tiết từng tỉnh, 
thành. 

Hiệp hội Nông nghiệp số Việt 
Nam cho rằng, việc xây dựng hệ 
thống dữ liệu số nông nghiệp cho 
phép lưu trữ, quản lý dữ liệu của 
nông nghiệp Việt Nam, kết hợp 
với ứng dụng hiển thị thông tin dữ 
liệu đó trên GIS một cách sinh 

NÔNG NGHIỆP VÀ 
NÔNG THÔN 
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động, trực quan là rất cần thiết. 
Hệ thống bản đồ nông nghiệp 

số Việt Nam sẽ đáp ứng được 
mục tiêu quản lý, cập nhật liên 
tục dữ liệu về thổ nhưỡng, thủy 
văn, nông sản, lâm sản, thủy sản 
tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn 
quốc. 

Qua đó, giúp cho các cơ quan 
quản lý nhà nước có đủ dữ liệu, 
số liệu cập nhật để hoạch định 
chiến lược, sách lược vĩ mô (gồm 
tìm kiếm thị trường, chính sách 
quản lý, vùng cây trồng...). 

Hệ thống dữ liệu số trong nông 
nghiệp cũng sẽ giúp kết nối giữa 
bên mua và bên bán, mở rộng thị 
trường đầu ra, nâng cao giá trị sản 
phẩm. Các doanh nghiệp kinh 
doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 
có thông tin khách quan, cập nhật, 
đầy đủ để hoạch định chiến lược, 
kế hoạch kinh doanh. 

Ông Thân Văn Hùng, Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Nông nghiệp số 
Việt Nam, đề nghị Bộ NN-PTNT 
chỉ đạo, phối hợp với Cục Tin học 
hóa (Bộ Thông tin và Truyền 
thông), Hiệp hội Nông nghiệp số 
Việt Nam và đơn vị liên quan để 
xây dựng Báo cáo tổng quan nông 
nghiệp số Việt Nam năm 2021. 

Đồng thời, ông cũng nhấn 
mạnh: “Báo cáo này cần cập nhật 
và công bố thường niên để tất cả 

chúng ta thấy được sự chuyển 
động của quá trình chuyển đổi số 
trong nông nghiệp”. 

 
Ông Thân Văn Hùng - Phó Chủ tịch 
Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam. 

Ảnh: Minh Phúc. 
Báo cáo này sẽ đánh giá một 

cách chân thực tổng quan về thực 
tế chuyển đổi số của nông nghiệp 
từ chính sách, công nghệ, doanh 
nghiệp, sản phẩm, quy hoạch,... 
cũng như tác động thực tế của nó 
tới quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế nông nghiệp. 

Đồng thời, cũng cần xây dựng 
bộ tài liệu đáng tin cậy giúp các 
thành phần trong hệ sinh thái 
nông nghiệp, đặc biệt là nhóm 
doanh nghiệp, nhà đầu tư, nông 
dân, thị trường,... có thể tham 
khảo để từ đó có những nhận 
định, đánh giá chính xác nhất về 
chuyển đổi số trong nông nghiệp. 

Từ đó họ sẽ đưa ra những 
chiến lược phù hợp cho đơn vị, tổ 
chức của mình vì mục tiêu để 
cùng đóng góp tích cực đến quá 
trình hiện đại hóa nông nghiệp 
Việt Nam. 

 (Theo nongnghiep.vn) 



Phổ Biến Kiến Thức số 256 - 4.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 12 

BẢO ĐẢM AN NINH LƯƠNG 
THỰC QUỐC GIA ĐẾN NĂM 
2030  

An ninh lương thực quốc gia là 
vấn đề quan trọng của đất nước 
trước mắt cũng như lâu dài. Để 
triển khai thực hiện Kết luận số 
81-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 
2020 của Bộ Chính trị về “Bảo 
đảm an ninh lương thực quốc gia 
đến năm 2030”, ngày 25 tháng 03 
năm 2021, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Nghị quyết số 34/NQ-
CP về bảo đảm an ninh lương 
thực quốc gia đến năm 2030. 

Theo đó, trên quan điểm là an 
ninh lương thực quốc gia luôn là 
vấn đề thiết yếu, cấp bách khi 
nguồn cung và khả năng tiếp cận 
lương thực đang chịu tác động lớn 
của biến đổi khí hậu, thiên tai, ô 
nhiễm môi trường, dịch bệnh 
xuyên biên giới ngày càng khốc 
liệt, khó lường; quá trình công 
nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra 
mạnh mẽ. An ninh lương thực 
quốc gia phải gắn với cơ cấu lại 
nền kinh tế. Bảo đảm an ninh 
lương thực cho người dân trong 
mọi tình huống là trách nhiệm của 
các cấp ủy đảng, chính quyền và 
toàn xã hội; không chỉ tập 
trung vào tính sẵn có, khả năng 
tiếp cận, mà còn bảo đảm cân 
bằng dinh dưỡng, an toàn thực 

phẩm. Việc giữ đất lúa là cần thiết 
để bảo đảm an ninh lương thực 
quốc gia, nhưng phải bảo đảm 
sinh kế, thu nhập cho người trồng 
lúa, trên cơ sở phát huy nguồn lực 
của Nhà nước, nhân dân và các 
thành phần kinh tế. Gắn an ninh 
lương thực với an ninh nguồn 
nước, bảo vệ môi trường sinh 
thái, thích ứng với biến đổi khí 
hậu và phát triển bền vững. Ưu 
tiên nguồn lực cho nghiên cứu, 
ứng dụng, chuyển giao khoa học 
công nghệ nhằm đa dạng hóa sản 
phẩm lương thực, thực phẩm bảo 
đảm cân bằng dinh dưỡng, an 
toàn thực phẩm trong khẩu phần 
ăn của người dân. 

Với mục tiêu là bảo đảm đủ 
lương thực, thực phẩm cho tiêu 
dùng trong nước trong mọi tình 
huống và một phần cho xuất 
khẩu; nâng cao thu nhập cho 
người dân để bảo đảm tiếp cận 
được lương thực chất lượng, an 
toàn thực phẩm; từng bước nâng 
cao tầm vóc, thể lực, trí lực người 
dân Việt Nam. 

Ngoài ra, bảo đảm nguồn cung 
lương thực, bảo đảm khả năng 
tiếp cận lương thực của người 
dân, bảo đảm nhu cầu về dinh 
dưỡng và an toàn thực phẩm. 

Nghị quyết đưa ra các nhiệm 
vụ và giải pháp chủ yếu như sau: 
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- Đẩy mạnh phát triển, cơ cấu 
lại sản xuất lương thực, gắn với 
thị trường. 

- Đầu tư phát triển kết cấu hạ 
tầng phục vụ sản xuất lương thực.  

- Tăng cường nghiên cứu, ứng 
dụng, chuyển giao khoa học công 
nghệ trong sản xuất, bảo quản, 
chế biến lương thực. 

Ngoài ra, đào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; Đổi 
mới các hình thức tổ chức sản 
xuất lương thực; Đổi mới cơ chế 
chính sách bảo đảm an ninh lương 
thực quốc gia; Phát triển hệ thống 
lưu thông, tăng khả năng tiếp cận 
lương thực, thực phẩm cho người 
dân ở mọi lúc, mọi nơi; Phát triển 
hệ thống thông tin, truyền thông 
về an ninh lương thực quốc gia; 
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài 
nguyên, bảo vệ môi trường, nâng 
cao khả năng thích ứng với biến 
đổi khí hậu, phòng chống thiên 
tai; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực an ninh lương thực 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn triển khai kế hoạch đầu 
tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng thủy 
lợi, phòng chống thiên tai hiện 
đại, đồng bộ đảm bảo nguồn nước 
phục vụ sản xuất lương thực, thực 
phẩm. Tổ chức thực hiện hiệu quả 
các Luật: Trồng trọt, Chăn nuôi, 
Thủy sản; các Chiến lược phát 

triển: trồng trọt, chăn nuôi, thủy 
sản, thủy lợi, phòng chống thiên 
tai, cơ giới hóa nông nghiệp và 
công nghiệp chế biến nông sản và 
các Quy hoạch ngành cấp quốc 
gia lĩnh vực nông nghiệp, làm cơ 
sở định hướng và phân bổ hợp 
lý, hiệu quả yếu tố đầu vào (đất 
đai, tài nguyên, vốn, nhân lực, 
khoa học...) phục vụ sản xuất 
lương thực, thực phẩm quy mô 
lớn, cạnh tranh quốc tế. Nghiên 
cứu bổ sung, ban hành các chế tài 
đủ sức răn đe để xử lý các tổ 
chức, cá nhân vi phạm các quy 
định về bảo đảm an toàn thực 
phẩm và an ninh lương thực quốc 
gia.  

 (Theo mard.gov.vn) 
 
MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG 
BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC 
TRÊN TRÂU, BÒ  

Hiện nay tại tỉnh Thái Bình đã 
xuất hiện bệnh viêm da nổi cục 
trên bò, đây là bệnh do virus gây 
ra, đường truyền lây chủ yếu qua 
côn trùng đốt như muỗi, ruồi, ve; 
bệnh cũng có thể lây truyền do 
vận chuyển trâu, bò mang mầm 
bệnh, sử dụng chung máng uống, 
khu vực cho ăn, sữa, tinh dịch và 
qua tiếp xúc trực tiếp. 

Triệu chứng đặc trưng của 
bệnh là trâu, bò mắc bệnh có biểu 
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hiện sốt cao, hình thành các nốt 
sần hình tròn, chắc và nhô cao có 
đường kính từ 2 - 5cm trên da, 
đặc biệt là ở da đầu, cổ, chân, bầu 
vú, cơ quan sinh dục và đáy chậu 
trong vòng 48 giờ sau khi bắt đầu 
phản ứng sốt. Các nốt sần lớn có 
thể bị hoại tử và cuối cùng là xơ 
hóa và tồn tại trong vài tháng; để 
lại các vết sẹo có thể tồn tại vĩnh 
viễn... 

 
Ảnh minh họa. 

Hiện nay trên thế giới đã có 
vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi 
cục, tuy nhiên hiện tại nước ta 
chưa có, để phòng bệnh có hiệu 
quả, người chăn nuôi cần áp dụng 
các biện pháp sau: 

- Chỉ chọn mua con giống ở 
những cơ sở được cấp phép, an 
toàn dịch bệnh, có uy tín, con 
giống khỏe mạnh và có giấy kiểm 
dịch của cơ quan thú y. Không 
mua bán, vận chuyển, giết mổ 
trâu, bò và sản phẩm trâu, bò 
không rõ nguồn gốc, trâu, bò ốm 
hoặc nghi mắc bệnh. 

- Trâu, bò mua về phải nuôi 
cách ly trong thời gian 2 - 3 tuần 

để theo dõi, xử lý khi trâu, bò có 
biểu hiện bất thường và ngăn 
chặn dịch bệnh lây lan. 

- Kiểm soát tốt mọi thứ ra - 
vào khu vực chăn nuôi bao gồm 
con giống, người chăn nuôi, 
khách tham quan, thức ăn, nước 
uống, dụng cụ chăn nuôi, phương 
tiện vận chuyển, sản phẩm và chất 
thải chăn nuôi, động vật khác... 

- Thường xuyên vệ sinh 
chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, 
thu gom phân rác, khơi thông 
cống rãnh, phát quang bụi rậm, 
phun thuốc khử trùng từ 1 - 2 
lần/tuần. Đồng thời, phun thuốc 
tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng... 
thường xuyên. 

- Cho trâu, bò ăn thức ăn, nước 
uống sạch đầy đủ và phù hợp theo 
lứa tuổi. 

- Bổ sung khoáng chất, 
vitamin để chống stress cho trâu, 
bò khi thời tiết thay đổi đột ngột, 
sau khi vận chuyển hoặc khi tiêm 
vắc-xin. 

- Thường xuyên theo dõi tình 
trạng sức khỏe của đàn trâu, bò. 
Khi có trâu, bò ốm nghi mắc bệnh 
viêm da nổi cục thì báo ngay cho 
cán bộ thú y và làm theo hướng 
dẫn. Tuyệt đối không bán chạy.  

 (Theo vietlinh.vn) 
 

KỸ THUẬT NUÔI CÁ KÈO 
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THƯƠNG PHẨM HIỆU QUẢ 
Mặc dù nuôi cá kèo thương 

phẩm trong ao đất đã được xem là 
mô hình phổ biến; tuy nhiên để 
nuôi thành công và mang lại hiệu 
quả kinh tế thì việc nắm vững kỹ 
thuật xử lý ao nuôi, cho ăn, chăm 
sóc là vô cùng cần thiết. 

Thiết kế ao nuôi 
Ao nuôi cá kèo cần được xây 

dựng ở vùng dễ thay nước nhờ 
vào thủy triều để giảm chi phí. 
Diện tích phù hợp là 1.500 m2 trở 
lên, độ sâu 1,8 – 2 m. Bờ ao có 
chiều rộng đáy tối thiểu 4 m, mặt 
2 – 3 m, cao 1 – 1,5 m và cao hơn 
mức triều cường ít nhất 0,5 m. 

Cải tạo ao 
Đối với ao nuôi tôm không 

hiệu quả dùng để nuôi cá kèo thì 
cần nạo vét bớt lớp bùn trong 
nuôi tôm để lại sau đó dùng lưới 
rào xung quanh tránh chim, chuột 
phá hại. 

Đối với ao cũ: tát cạn ao, sên 
vét sạch bùn đáy ao, để diệt mầm 
bệnh. Sau đó bón vôi CaCO3 để 
diệt mầm bệnh, ổn định pH, tạo 
thức ăn tự nhiên cho ao nuôi và 
tiến hành phơi đáy ao đến khi đất 
se mặt. 

Đối với ao mới: Trước khi 
nuôi cần bơm nước vào ngâm ao 
2 – 3 lần để rửa phèn và tạo môi 
trường trong sạch. 

Chuẩn bị nước ao nuôi 
Nước cấp vào ao nuôi phải lựa 

chọn con nước tốt, nước không có 
hiện tượng phát sáng vào ban 
đêm. Tốt nhất nên cấp nước vào 
ao lắng 5 – 7 ngày để lắng phù sa 
rồi mới tiến hành cấp nước vào ao 
nuôi bằng túi lọc có mắt lưới dày 
để hạn chế cá tạp xâm nhập vào 
ao nuôi. 

Nước cấp vào ao nuôi ban đầu 
0,3 – 0,4 m, sau đó mới nâng mực 
nước lên theo độ tuổi và phát triển 
của cá đối với các tháng tiếp theo. 

Sau khi cấp nước vào ao nuôi 
khoảng 2 – 3 ngày thì tiến hành 
diệt tạp bằng dây thuốc cá với 
liều lượng 8 – 10 kg/1.000 
m3 hoặc saponin 10 – 15 kg/1.000 
m3.  

Sau khi diệt tạp xong, sau 2 – 
3 ngày tiến hành diệt khuẩn bằng 
Iodine hoặc BKC 80% với liều 
lượng 1 lít/1.000 m3 và nên diệt 
khuẩn vào chiều mát để cho hiệu 
quả tốt nhất. 

Chọn giống 
Cá giống tự nhiên được khai 

thác tập trung vào 2 mùa chính là 
tháng 4 – 5 và tháng 9 – 11. 
Không chọn cá kèo trắng, phải 
chọn cá kèo có màu đen và được 
các cơ sở bán giống gièo lại 4 – 5 
ngày để cá kèo giống có thời gian 
phục hồi sức khỏe. 
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Cá giống khỏe mạnh có đặc 
điểm kích cỡ đồng đều, đạt 3 – 5 
cm. Bơi lội linh hoạt, chủ động, 
không bị xây xát, nhiễm bệnh. 
Bụng no tròn, cho thấy cá kèo 
giống bắt đầu ăn được thức ăn 
bên ngoài. 

Thả giống 
Mật độ thả dao động 50 – 100 

con/m2, không nên thả với mật độ 
quá dày sẽ làm chậm khả năng 
sinh trưởng và phát triển của cá, 
môi trường ao nuôi dễ biến động, 
cá dễ mắc bệnh. 

Thức ăn 
Cá kèo có tính ăn tạp, ngoài 

thức ăn tự nhiên có trong ao như 
phù du động thực vật, sinh vật 
đáy, rong tảo sống bám, mùn bã 
hữu cơ… cá còn ăn được các thức 
ăn chế biến và thức ăn viên công 
nghiệp. 

Với thức ăn viên công nghiệp 
cần phải chọn loại kích cỡ thức ăn 
phù hợp với độ lớn và kích thước 
miệng để cá có khả năng sử dụng 
thức ăn hiệu quả nhất.  

Ngoài ra, trong thời gian nuôi, 
thức ăn nên có bổ sung thêm một 
số loại men tiêu hóa nhằm kích 
thích cho cá ăn ngon và tiêu hóa 
thức ăn tốt 

Quản lý ao nuôi 
Sau khi thả giống được 1 tuần 

thì tiến hành nâng mực nước ao 

bằng cách châm nước từ ao lắng 
sang theo sự phát triển của cá. 
Định kỳ 7 – 10 ngày kết hợp 
Zeolite với vi sinh xử lý ao để 
đảm bảo môi trường ao nuôi ổn 
định (liều dùng theo khuyến cáo).  
Bên cạnh đó phải thường xuyên 
kiểm tra các chỉ tiêu môi trường: 
pH, độ kiềm và điều chỉnh ở mức 
thích hợp trong suốt vụ nuôi. 

Theo dõi mực nước hàng ngày, 
kiểm tra các yếu tố thủy lý, thủy 
hóa của nước ao như nhiệt độ 
nước, pH, độ trong, độ mặn. 

Kiểm tra bờ và cống ao đề 
phòng bờ bị rò rỉ do cua, còng 
đào hang, lưới chắn bị thủng (do 
bị mục hoặc cua, còng kẹp làm 
rách lưới). 

Vào mùa mưa, chú ý độ mặn 
của nước cấp cho ao phải tương 
đương hoặc không quá chênh lệch 
với độ mặn nước ao để tránh cá bị 
sốc. 

Định kỳ mỗi tuần thay nước 1 
lần, mỗi lần khoảng 30% lượng 
nước ao. Nếu nước ao bị nhiễm 
bẩn, màu nước xanh quá đậm 
hoặc chuyển màu nâu, có mùi hôi 
thì cần phải thay ngay nước mới 
trong sạch. 

Để kỹ thuật nuôi cá kèo 
thương phẩm hiệu quả, bà con 
nên thực hiện đồng nhất các biện 
pháp để cá kèo phát triển khỏe 
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mạnh, hạn chế dịch bệnh gây hại.  
(Theo thuysanvietnam.com.vn) 

 
NHỮNG MÔ HÌNH NUÔI 
THỦY SẢN ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ CAO THEO 
HƯỚNG TUẦN HOÀN KHÉP 
KÍN 

Nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, nhất là nuôi trồng thủy 
sản - một trong những lĩnh vực 
đang được tỉnh Bạc Liêu tập trung 
thực hiện trong phát triển kinh tế - 
xã hội địa phương. Từ đó, ngày 
càng có nhiều doanh nghiệp, hộ 
nuôi trồng thủy sản chú trọng ứng 
dụng những thành tựu khoa học - 
công nghệ tiên tiến vào sản xuất, 
tạo nên vòng nuôi tuần hoàn khép 
kín, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế 
vừa hạn chế ô nhiễm môi trường. 

 
Mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng 
dụng công nghệ cao trong nhà kín của 

Tập đoàn Việt - Úc. 

Nuôi tôm siêu thâm canh 
trong nhà kín 

Thời gian gần đây, mô hình 
nuôi tôm siêu thâm canh trong 
nhà kín ứng dụng công nghệ cao 

được nhiều doanh nghiệp đặc biệt 
quan tâm. Đi tiên phong và gặt 
hái nhiều thành công từ mô hình 
này phải kể đến là Tập đoàn Việt 
- Úc. 

Tập đoàn Việt - Úc đã đầu tư 
hệ thống xử lý nước tuần hoàn 
theo công nghệ của Mỹ, Hà Lan. 
Từ khâu lọc nước, sản xuất giống 
đến khâu nuôi tôm thương phẩm, 
Tập đoàn Việt - Úc đều ứng dụng 
công nghệ tiên tiến nhất để tạo ra 
chuỗi giá trị tuần hoàn khép kín 
và hướng đến xuất khẩu tôm 
nguyên con sang Úc. Hệ thống 
tuần hoàn được xử lý qua 3 bước 
lọc tuần hoàn gồm: hệ thống lọc 
trống, hệ thống xử lý nước bằng 
đèn UV và hệ thống lọc sinh học 
theo công nghệ MBBR. Nguồn 
nước nuôi tôm sau khi thu hoạch 
không thải ra ngoài mà được đưa 
vào hệ thống xử lý nước tuần 
hoàn và hoàn toàn khép kín. Ông 
Lương Thanh Văn - Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị kiêm Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Việt - Úc, chia sẻ: 
“Với khát vọng nâng tầm tôm 
Việt, Tập đoàn Việt - Úc đã đưa 
ra định hướng chiến lược dài hạn 
trên cơ sở áp dụng các công nghệ 
nuôi tiên tiến nhất để nâng cao giá 
trị gia tăng và phát triển bền vững 
ngành tôm. Việc ứng dụng các 
giải pháp công nghệ cao vào 
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chuỗi sản xuất tôm tuần hoàn 
nước khép kín từ khâu tôm giống 
đến khâu nuôi như công nghệ nhà 
màng, kiểm soát môi trường và 
dịch bệnh, công nghệ cho ăn tự 
động, công nghệ xử lý nước… 
nhằm mục tiêu xây dựng thương 
hiệu “con tôm hoàn hảo”, tạo chỗ 
đứng vững chắc cho con tôm Bạc 
Liêu - con tôm Việt Nam trên thị 
trường thế giới”. 

Mô hình nuôi lươn không 
bùn 

 
Mô hình nuôi lươn không bùn của anh 
Phan Khắc Nhật Tiến (Phường 5, TP. 

Bạc Liêu). Ảnh: M.Đ. 

Với 120 bể xi-măng nuôi lươn 
không bùn ứng dụng công nghệ 
cao, anh Phan Khắc Nhật Tiến 
(Phường 5, TP. Bạc Liêu) thu về 
hàng tỷ đồng/năm.  

Theo anh Tiến, nuôi lươn theo 
mô hình tuần hoàn nước có thể 
hạn chế tối đa mầm bệnh từ bên 
ngoài, nên con lươn phát triển tốt 
và ít bị bệnh. Chính vì thế, anh 
Tiến dành nhiều tâm huyết cho 
mô hình nuôi lươn không bùn 
công nghệ cao theo hình thức tuần 

hoàn nước khép kín.  
Với mô hình mới, anh Tiến 

đưa nước nuôi lươn sang nuôi các 
loài thủy sản khác để ăn cặn bã, 
thức ăn thừa và nước đó được 
lắng lọc và bơm vào nuôi lươn 
thành một hệ thống tuần hoàn 
khép kín liên tục. Cách nuôi này 
đã giúp môi trường nuôi lươn ổn 
định, đồng thời giảm thiểu công 
chăm sóc, vệ sinh... 

Ngoài nuôi lươn không bùn, 
anh Tiến còn thực hiện mô hình 
nuôi 15 loài thủy sản có giá trị 
kinh tế cao.  

Với mô hình nuôi trồng các 
loài thủy sản ứng dụng công nghệ 
cao của anh Tiến, nhiều nông dân 
trong và ngoài tỉnh thường xuyên 
đến tham quan và học tập. 

(Theo vietlinh.vn) 
 

 
 

 
13 THÓI QUEN CHĂM SÓC 
LÀM HẠI CON  

Các nghiên cứu gần đây đưa ra 
kết luận đôi khi đi ngược với 
quan niệm lâu nay của số đông. 
Cụ thể, dưới đây là những tình 
huống bố mẹ cần tránh: 

Cù lét 
Người lớn thích làm cho trẻ 

cười bằng cách cù vào người 

SỨC KHỎE  
CHO MỌI NGƯỜI 
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chúng. Tuy nhiên,  một nhà 
nghiên cứu từ Đại học California 
từng phát hiện ra rằng, hành động 
này không mang lại cảm giác 
hạnh phúc. 

Tiếng cười khi cù không phải 
là biểu hiện của sự vui vẻ. Trong 
tình huống này, trẻ cười không 
kiểm soát, do phản xạ tự nhiên 
chứ không phải vì thích thú. 

Sử dụng đèn ngủ 
Hầu hết, cha mẹ để đèn ngủ 

trong phòng con, để chăm sóc bé 
vào ban đêm dễ hơn. Tuy nhiên, 
hoóc môn tăng trưởng được sản 
xuất khi ngủ và tốt nhất trong 
bóng tối hoàn toàn. 

Tracy Bedrosian, một nhà thần 
kinh học tại Đại học bang Ohio, 
khuyến cáo nếu không thể ngừng 
sử dụng đèn vào ban đêm, nên 
thay thế bằng loại ánh sáng phù 
hợp. 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, 
ánh sáng xanh lá cây làm thay đổi 
đồng hồ sinh học khoảng 90 phút, 
còn ánh sáng xanh da trời làm 
thay đổi khoảng 180 phút. Nó 
khiến ta khó có một giấc ngủ 
ngon. Ánh sáng đỏ và cam không 
làm gián đoạn nhịp sinh học của 
bạn. 

Đung đưa trẻ 
Nhiều cha mẹ khó dỗ con ngủ 

nếu không đung đưa trẻ. Thỉnh 

thoảng, bạn phải bế bồng bé suốt 
một thời gian dài, đến mức kiệt 
sức, nhưng con vẫn không ngủ. 

Các bác sĩ nhi khoa cho rằng, 
có thể chấm dứt tình trạng này, 
nếu bạn dạy ngủ theo lịch từ khi 
mới sinh, và thoát khỏi những ảnh 
hưởng bên ngoài như: đói, ướt tã, 
tiếng ồn, quần áo khó chịu...  

Không cho trẻ chơi trước 
gương 

Một vài cảnh báo kiểu mê tín 
nói rằng trẻ soi gương sẽ bị ốm.  

Bác sĩ Suzy Green, người sáng 
lập Viện Positivity khuyên cha 
mẹ nên chơi với con trước gương. 
Hoạt động này sẽ giúp phát triển 
nhận thức của trẻ, một điều hiếm 
thấy trong thế giới động vật. 

Ở độ tuổi khác nhau, trẻ có 
những phản ứng khác nhau khi 
thấy mình trước gương. Tuy 
nhiên, đó luôn là trải nghiệm hấp 
dẫn và tích cực đối với con. 

Cho trẻ sống trong môi 
trường vô trùng 

Chúng ta từng nghĩ, sạch sẽ 
cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu ở các nước khác nhau 
đều khẳng định, môi trường quá 
sạch sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự 
phát triển của trẻ. 

Nó làm chậm sự hình thành 
một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ, 
làm thúc đẩy các phản ứng dị ứng 
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như: hen suyễn, viêm mũi và 
viêm da dị ứng. 

Trẻ càng sớm đối mặt với chất 
có khả năng gây dị ứng, hệ thống 
miễn dịch của chúng càng học 
cách coi đó là điều bình thường.  
(Còn tiếp). 

  (Theo vnexpress.net) 
 

6 NGUYÊN TẮC GIÚP BẠN 
TRÁNH NGỘ ĐỘC MÙA 
NẮNG NÓNG 

Thời tiết nắng nóng là điều 
kiện để vi khuẩn phát triển mạnh 
khiến thức ăn dễ bị ôi thiu, làm 
tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. 

Do vậy, cần thực hiện các 
nguyên tắc phòng ngừa: 

- Cần lựa chọn, mua và sử 
dụng những thực phẩm còn tươi, 
thực phẩm có nhãn mác ở những 
cửa hàng cố định, đặc biệt lưu ý 
hạn sử dụng của sản phẩm. Thời 
tiết nóng bức, thực phẩm rất dễ bị 
hỏng, vì vậy nên chọn các loại 
thực phẩm tươi và sử dụng trong 
ngày. Không nên dự trữ quá nhiều 
thực phẩm trong tủ lạnh, không 
để lẫn thực phẩm sống với thức 
ăn chín. 

- Để có thực phẩm an toàn, tốt 
nhất chế biến vừa đủ và ăn ngay 
sau khi chế biến. Nếu chưa sử 
dụng cần che đậy bảo quản cẩn 
thận (dùng màn bọc PE, hộp 

nhựa, lồng bàn, tủ lạnh…). 
- Ăn chín uống sôi. Hạn chế ăn 

đồ sống hoặc tái. Không ăn thức 
ăn ôi thiu, đã hết hạn sử dụng. 

- Mùa nắng nóng thường sử 
dụng đá để làm mát đồ uống, cho 
nên cần lưu ý sử dụng nguồn 
nước sạch và đun sôi nước trước 
khi làm đá. Không nên uống nước 
lã. Không uống nước đun sôi để 
nguội qua đêm hoặc để quá lâu. 

- Đừng để thức ăn ở ngoài quá 
lâu rồi mới cho vào tủ lạnh. Hãy 
nhớ luôn hâm nóng thức ăn để 
chúng không hỏng, sinh mốc quá 
nhanh. Sau đó, cũng có thể chia 
thức ăn thành nhiều phần nhỏ để 
chúng mau nguội nhanh hơn khi 
được đặt trong tủ lạnh.  

- Không để chung thức ăn chín 
và sống. Nên có vật dụng riêng 
chế biến thức ăn chín và sống. 
Nếu dùng chung, phải rửa sạch 
sau mỗi lần chế biến thức ăn 
sống. 

Những lưu ý khác: 
- Nhiệt độ từ 37 độ C đến 40 

độ C là điều kiện lý tưởng để vi 
khuẩn phát triển mạnh với cấp số 
nhân, gấp 3 lần so với thời tiết 
bình thường. 

- Trừ khi dùng các loại thực 
phẩm có thể nấu chín mà không 
cần rã đông, nếu không, phải luôn 
rã đông thực phẩm hoàn toàn 
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trước khi nấu. 
- Đối với các loại thực phẩm 

đã nhiễm khuẩn ở mức độ cao thì 
dù thức ăn được nấu chín, đun sôi 
thì độc tố vẫn còn, người sử dụng 
vẫn có nguy cơ bị ngộ độc. 

- Không cho quá nhiều đồ vào 
tủ lạnh. Cần đảm bảo có không 
khí lưu thông bên trong tủ lạnh để 
quá trình làm mát được hiệu quả.  

- Giữ bếp và các vật dụng làm 
bếp luôn sạch sẽ. 

- Rửa tay bằng xà phòng trước 
và sau khi chế biến thức ăn, trước 
ăn và sau khi đi vệ sinh. 

 (Theo SK&ĐS) 
 

7 VẤN ĐỀ SỨC KHỎE MÙA 
NẮNG NÓNG VÀ CÁCH 
PHÒNG CHỐNG 

Thời tiết cả nước đang bước 
vào giai đoạn nắng nóng gay gắt, 
nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức 
khỏe nếu bạn không có biện pháp 
phòng chống. 

Cháy nắng: Cháy nắng, hay 
bỏng nắng, khiến da đỏ rộp, đau 
rát và chạm vào thì thấy nóng. Do 
đó, hãy thoa kem chống nắng có 
chỉ số SPF 40 trở lên khi ra ngoài 
trời. 

Sốc nhiệt: Sốc nhiệt hay say 
nắng xảy ra khi cơ thể tiếp xúc 
với nhiệt độ cao trong thời gian 
dài, khiến nhiệt độ cơ thể tăng 

vọt. Tốt nhất nên tránh ra ngoài 
trời trong khoảng từ 12h trưa đến 
4h chiều, luôn mặc đồ chống nắng 
và thoa kem chống nắng khi ra 
ngoài. 

Ngộ độc thực phẩm: Thời tiết 
nắng nóng là điều kiện cho các 
tác nhân gây ngộ độc như vi 
khuẩn, virus và kí sinh trùng phát 
triển. Hãy tránh ăn thức ăn để lâu 
ngày và thức ăn bán tại các hàng 
quán vỉa hè. 

Đau đầu: Thời tiết nắng nóng 
khiến các mạch máu não giãn nở, 
gây đau nhức đầu. Đau đầu cũng 
có thể là do mất nước và sốc 
nhiệt. Để phòng tránh, hãy mặc 
quần áo che kín người khi ra 
ngoài trời và uống đủ nước. 

Phát ban nhiệt: Tiếp xúc lâu 
với ánh nắng mặt trời có thể gây 
các nốt phát ban đỏ và ngứa trên 
da. Bạn nên tránh ra ngoài khi 
thời tiết nóng ẩm, đồng thời tránh 
vận động mạnh để ngăn đổ quá 
nhiều mồ hôi. 

Vàng da: Nhiệt độ cao vào 
mùa hè làm tăng nguy cơ mắc 
bệnh vàng da. Bệnh này được gây 
ra do tích tụ chất thải bilirubin 
trong máu. Để phòng tránh, hãy 
uống đủ nước và ăn nhiều rau quả 
tươi. 

Thương hàn: Bệnh thương 
hàn là một dạng nhiễm trùng 
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đường tiêu hóa do khuẩn 
Salmonella Typhi gây ra. Vi 
khuẩn này lây lan qua nước hoặc 
thức ăn bẩn. Hãy tránh uống các 
loại nước giải khát không lành 
mạnh và tránh ăn thực phẩm bẩn 
không rõ xuất xứ. 

Tốt nhất nên tránh ra ngoài khi 
trời nắng nóng cao độ; Tránh tiếp 
xúc trực tiếp với nắng, sử dụng 
kem chống nắng; Uống đủ nước, 
ăn nhiều hoa quả và rau xanh; 
Tránh ăn đồ ăn và thức uống 
không rõ nguồn gốc; Mặc quần áo 
thoáng mát; Giữ vệ sinh sạch sẽ.  

  (Theo soyte.hatinh.gov.vn) 
 
 
 
 
HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG 
“BÀ RỊA - VŨNG TÀU, 30 
NĂM HỘI NHẬP VÀ PHÁT 
TRIỂN” SẼ DIỄN RA TỪ 
NGÀY 10 ĐẾN NGÀY 
15/8/2021  

Hội chợ Công thương là một 
trong những hoạt động nằm trong 
chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm 
Ngày thành lập tỉnh (12/8/1991-
12/8/2021). Với chủ đề “Bà Rịa - 
Vũng Tàu, 30 năm hội nhập và 
phát triển”, Hội chợ Công thương 
được tổ chức nhằm quảng bá hình 
ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh 

để thu hút khách du lịch, các nhà 
đầu tư, các doanh nghiệp trong 
nước và quốc tế; mở rộng giao 
lưu, hợp tác kinh tế giữa các tỉnh, 
thành trong cả nước, liên kết hoạt 
động và hỗ trợ cùng phát triển 
thông qua trưng bày, giới thiệu 
các sản phẩm có chất lượng, có 
thế mạnh và đặc sản của từng 
vùng, từng địa phương; qua đó 
góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, đồng thời khẳng 
định được vị thế nền kinh tế, văn 
hóa, xã hội của Việt Nam nói 
chung và Bà Rịa Vũng Tàu nói 
riêng với bạn bè, du khách quốc 
tế.   

Dự kiến, Hội chợ sẽ được tổ 
chức từ ngày 10/8 đến ngày 
15/8/2021 tại Khu đất thuộc dự án 
Paradise, đường Nguyễn An 
Ninh, TP. Vũng Tàu với khoảng 
350 gian hàng. Các sản phẩm, 
ngành hàng dự kiến trưng bày tại 
Hội chợ chủ yếu là: sản xuất, chế 
biến thực phẩm, đồ uống; sản 
phẩm công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp; sản phẩm văn phòng 
phẩm - văn hóa phẩm; sản phẩm 
dệt may, da giày, may mặc; sản 
phẩm mỹ nghệ, mỹ phẩm; nông 
thủy sản, công nghiệp tiêu dùng; 
sản phẩm điện tử, thiết bị điện, 
phương tiện vận tải, ô tô, máy 
móc; các sản phẩm dịch vụ và 

KINH TẾ & THÔNG 
TIN THỊ TRƯỜNG 
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công nghệ cao, hoạt động tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm… 

Nguồn kinh phí tổ chức Hội 
chợ bao gồm cả nguồn ngân sách 
tỉnh và nguồn xã hội hóa. Các 
hoạt động chính sẽ diễn ra trong 
suốt thời gian tổ chức Hội chợ 
bao gồm: lễ khai mạc, bế mạc hội 
chợ; hoạt động triển lãm giới 
thiệu, quảng bá, ký kết hợp đồng, 
mua bán tại các gian hàng; 
chương trình văn hóa nghệ thuật 
hàng đêm (xã hội hóa, có bán vé); 
các dịch vụ phụ trợ vui chơi giải 
trí (đường hoa, đèn hoa, âm 
thanh, ánh sáng...). 

   (Theo KH 51/KH-UBND) 
 

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN 
CHẾ TẠO LÀ ĐỘNG LỰC 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

Theo thông tin mới đây từ 
Tổng cục Thống kê, trong quý 
I/2021, bức tranh sản xuất công 
nghiệp đã có nhiều gam màu sáng 
với những tín hiệu tích cực từ một 
số ngành mũi nhọn; trong đó, 
ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo tăng cao, tiếp tục đóng vai trò 
động lực dẫn dắt tăng trưởng của 
nền kinh tế. 

Cụ thể, ngành công nghiệp quý 
I/2021 đạt mức tăng 6,5% so với 
cùng kỳ năm trước; trong đó, 
công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng 9,45%, cao hơn tốc độ tăng 
7,12% của cùng kỳ năm trước 
nhưng thấp hơn tốc độ tăng 
14,3% của quý I/2018 và 11,52% 
của quý I/2019; sản xuất và phân 
phối điện tăng trưởng ổn định; 
ngành khai khoáng giảm sâu chủ 
yếu do khai thác dầu thô và khí 
đốt tự nhiên giảm mạnh. 

Chỉ số sản xuất quý I/2021 
một số ngành trọng điểm thuộc 
các ngành công nghiệp tăng cao 
so với cùng kỳ năm trước là: sản 
xuất kim loại tăng 30,9%; sản 
xuất đồ uống tăng 16,9%; sản 
xuất thiết bị điện và khai thác 
quặng kim loại cùng tăng 12,5%... 
Ở chiều ngược lại, một số ngành 
có chỉ số giảm như: khai thác dầu 
thô và khí đốt tự nhiên giảm 
13,7%; hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
khai thác mỏ và quặng giảm 
9,8%; thoát nước và xử lý nước 
thải giảm 5,6%... Một số sản 
phẩm công nghiệp chủ lực quý 
I/2021 tăng cao so với cùng kỳ 
năm trước như: thép cán tăng 
54%; linh kiện điện thoại tăng 
47,9%; ti vi các loại tăng 30,9%; 
ô tô tăng 17,7%; sữa bột tăng 
17,5%; sơn hóa học tăng 15,5%; 
sắt, thép thô tăng 14,4%... 

Dù sản xuất công nghiệp đã 
ghi nhận mức tăng trưởng khá tốt, 
song chỉ số tồn kho toàn ngành 
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công nghiệp chế biến, chế tạo ước 
tính tại thời điểm 31/3/2021 tăng 
22,5% so với cùng thời điểm năm 
trước (cùng thời điểm năm 2020 
tăng 24,9%)… 

 
Công nghiệp chế biến chế tạo là động 

lực tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa. 
Để giải quyết bài toán tồn kho, 

thúc đẩy sản xuất phát triển, trong 
thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đề xuất các địa phương cần tiếp 
tục cải cách thủ tục hành chính, 
đơn giản hóa thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành; đồng thời, khẩn 
trương triển khai Quyết định 
221/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch 
hành động nâng cao năng lực 
cạnh tranh và phát triển dịch vụ 
logistics, trong đó, tập trung hỗ 
trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, 
hình thành các nền tảng số về 
logistics nhằm cắt giảm chi phí; 
tăng cường kết nối giữa doanh 
nghiệp trong nước với doanh 
nghiệp FDI để tối ưu hóa hiệu quả 
hoạt động. 

Bên cạnh đó, các ngành cần 
tập trung hỗ trợ phát triển thị 
trường trong nước; nghiên cứu, 

xây dựng các chính sách kích cầu 
tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa sản 
xuất trong nước; tập trung phát 
triển công nghiệp hỗ trợ để nâng 
cao hàm lượng giá trị gia tăng thu 
được từ xuất khẩu; tăng cường hỗ 
trợ doanh nghiệp trong nước triển 
khai phân phối hàng hoá trên nền 
tảng thương mại điện tử; triển 
khai, sử dụng hiệu quả các công 
cụ phòng vệ thương mại, rà soát 
các ưu đãi dành cho doanh nghiệp 
FDI nhằm tạo môi trường cạnh 
tranh bình đẳng cho sản xuất 
trong nước. 

  (Theo VietQ.vn) 
 

 
 
 

NHỨC NHỐI NẠN XÂM HẠI 
TRẺ EM  

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ 
em gây hậu quả nghiêm trọng đã 
và đang là một vấn nạn trên toàn 
thế giới. Có thể nói, các vụ việc 
bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em 
đã hình thành như một tệ nạn xã 
hội đáng báo động. Vậy nguyên 
nhân nào làm nảy sinh tệ nạn 
này?  

Thứ nhất, trẻ em là những 
người dưới 16 tuổi, như vậy 
người bị hại còn ở lứa tuổi nhỏ, 
non nớt, chưa đủ sức khỏe, cũng 

VĂN HÓA-GIÁO DỤC 
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như khả năng tự bảo vệ, ứng phó 
trước sự xâm hại; còn e sợ trong 
việc tố giác người xâm hại; còn 
hạn chế trong nhận thức về các 
hành vi xâm hại. 

Thứ hai, người xâm hại đôi khi 
chính là những người được cho là 
người “bảo vệ” các em, như thầy 
giáo, một người thân trong gia 
đình các em hay thậm chí là bất 
cứ một người nào đó trong xã hội 
có hình thành hành vi xâm hại. 

 
Mạng internet cũng là một trong những 
nguyên nhân gây nên những tác động 
xấu, dễ dàng tạo nên hành vi xâm hại 

như sự hiếu kỳ, tò mò... 
Vậy, do đâu xuất hiện hành vi 

xâm hại? 
Trước hết, chúng ta không thể 

phủ nhận một sự thật là mặt trái 
của cơ chế thị trường đã dần dần 
len lỏi và gây ra những hậu quả 
tiêu cực trong xã hội. Nguy cơ 
mất an toàn cho trẻ em xuất hiện 
ngày càng nhiều: tác động từ môi 
trường Internet, khi mà tự do hóa 
trong khai thác thông tin mạng 
gây nên những tác động xấu, dễ 
dàng tạo nên hành vi xâm hại như 
sự hiếu kỳ, tò mò hay đơn giản 

chỉ là ‘bắt chước’; xuất hiện tràn 
lan các ấn phẩm, sản phẩm độc 
hại không phù hợp với văn hóa, 
thuần phong mỹ tục của người 
Việt mà thiếu đi sự kiểm soát của 
các cơ quan chức năng; chưa xây 
dựng được môi trường an toàn, 
lành mạnh thực sự cho trẻ từ 
trong chính gia đình nơi trẻ sinh 
sống, từ nhà trường nơi trẻ học 
tập và trong chính xã hội. 

Thứ hai, do bất bình đẳng giới, 
từ định kiến giới và một số quan 
niệm truyền thống dẫn đến hành 
vi bạo lực trên cơ sở giới đối với 
trẻ em, nhất là với trẻ em gái. 

Thứ ba, do chính những người 
làm cha mẹ, người chăm sóc trẻ 
em thiếu nhận thức về nguy cơ, 
thiếu kỹ năng phòng ngừa, kỹ 
năng giải quyết về pháp lý, kỹ 
năng chăm sóc và phục hồi cho 
trẻ bị xâm hại tình dục về thể chất 
và tâm lý.  

Hơn nữa, đối với xã hội, công 
tác truyền thông về xâm hại tình 
dục trẻ em, đặc biệt là vấn đề giáo 
dục giới tính cũng như giáo dục 
các em biết cách tự bảo vệ mình 
còn bị coi nhẹ, chưa chú trọng 
ngay khi các em đang học mẫu 
giáo hay tiểu học. Các trường 
mẫu giáo, tiểu học cũng như các 
bậc phụ huynh chưa chú trọng 
giáo dục con biết cách tự bảo vệ 
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mình. 
Từ chính những nguyên nhân 

trên, chúng ta nhận ra rằng, để 
bảo vệ được trẻ em tránh khỏi nạn 
bạo lực, xâm hại tình dục cần sự 
vào cuộc của toàn xã hội, từ tiếng 
nói của các em đến gia đình, nhà 
trường và các cơ quan chức năng. 

Cần nâng cao nhận thức cho 
trẻ em về kiến thức pháp luật, kỹ 
năng tự bảo vệ mình, quyền được 
lên tiếng khi bị xâm hại. 

Trong gia đình, cha mẹ và các 
thành viên trong gia đình quan 
tâm hơn nữa tới mọi mặt của con 
em mình, có trách nhiệm tôn 
trọng, lắng nghe, xem xét, phản 
hồi, giải thích ý kiến, nguyện 
vọng của các em; tạo điều kiện, 
hướng dẫn trẻ em tiếp cận các 
nguồn thông tin an toàn, phù hợp 
với độ tuổi, giới tính và sự phát 
triển toàn diện. 

Từ phía nhà trường cần có 
trách nhiệm tổ chức và tạo điều 
kiện để trẻ em được tham gia các 
hoạt động Đội thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh, Đoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh, câu 
lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa, 
hoạt động xã hội nhằm cung cấp 
thông tin chính sách, pháp luật và 
quy định về giáo dục có liên quan 
đến học sinh; tạo Điều kiện để trẻ 
em được kiến nghị, bày tỏ ý kiến, 

nguyện vọng của trẻ; tiếp nhận ý 
kiến, kiến nghị, nguyện vọng của 
trẻ em, giải quyết theo phạm vi 
trách nhiệm được giao hoặc 
chuyển đến cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền để xem xét, giải 
quyết và thông báo kết quả giải 
quyết đến trẻ em. 

Các cơ quan chức năng bảo 
đảm các thông tin, sản phẩm 
truyền thông, giáo dục về phòng, 
chống xâm hại trẻ em; tập trung 
thanh tra, kiểm tra liên ngành về 
việc thực hiện trách nhiệm của 
người đứng đầu chính quyền địa 
phương, các cơ quan, tổ chức, cơ 
sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch 
vụ trong việc giải quyết các vấn 
đề trẻ em; hỗ trợ, can thiệp, xử lý 
các vụ việc xâm hại trẻ em thuộc 
trách nhiệm, thẩm quyền. Tăng 
cường phối hợp giữa các cơ quan, 
đơn vị quản lý nhà nước và cơ 
quan tư pháp về phòng ngừa, phát 
hiện, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ 
em bị xâm hại và xử lý nghiêm 
minh các vụ việc, vụ án xâm hại 
trẻ em. 

Hậu quả lâu dài và nghiêm 
trọng của việc xâm hại tình dục 
đối với tâm sinh lý trẻ em là 
không thể phủ nhận, bởi vậy rất 
nhiều quốc gia áp dụng hình phạt 
cao nhất dành cho những kẻ ấu 
dâm. Năm 2018, nước thuộc 
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nhóm dẫn đầu thế giới về tình 
trạng xâm hại trẻ em là Nam Phi 
đã thông qua điều luật không giới 
hạn thời gian khởi tố hình sự đối 
với bất kỳ hành vi xâm hại tình 
dục nào, bất kể thời gian xảy ra 
vụ việc và độ tuổi nạn nhân. 
“Quyết định này phù hợp những 
quy định của Ủy ban châu Phi về 
quyền con người và quyền công 
dân, góp phần chống lại tình trạng 
xâm hại tình dục trẻ em và hậu 
quả của nó ở châu Phi”, ông Sanja 
Bornman, Giám đốc Chương trình 
Bình đẳng giới thuộc tổ chức Luật 
sư vì nhân quyền (LHR) phát 
biểu. 

Trong khi đó, Ấn Độ đã trở 
thành một trong số quốc gia có tỷ 
lệ xâm hại tình dục trẻ em cao ở 
châu Á, khi chỉ tính riêng trong 
năm 2016 đã phát hiện tới 19.000 
trường hợp. Đầu tháng 4-2018, 
nhiều cuộc diễu hành đã diễn ra 
sau khi cảnh sát công bố chi tiết 
vụ xâm hại tàn khốc một bé gái 
Hồi giáo 8 tuổi và thủ phạm là 
một số người đàn ông tại thị trấn 
Kathua, bang Kashmir vào tháng 
1-2018. Sự phẫn nộ của cộng 
đồng cũng gia tăng sau khi một 
nghị sĩ bị cáo buộc xâm hại một 
bé gái 16 tuổi ở bang Uttar 
Pradesh. Sau những sự kiện trên, 
Thủ tướng Narendra Modi đã chủ 

trì cuộc họp chính phủ để phê 
chuẩn việc kết án tử hình đối với 
những kẻ xâm hại tình dục trẻ em 
dưới 12 tuổi. Mức án tù tối thiểu 
đối với tội xâm hại tình dục trẻ 
em dưới 16 tuổi và phụ nữ cũng 
đã được tăng thêm. 

Pháp luật Mỹ cũng rất mạnh 
tay đối với tội phạm xâm hại tình 
dục, đặc biệt nếu nạn nhân là trẻ 
vị thành niên.  

Tại Việt Nam, khung hình phạt 
đối với tội phạm xâm hại tình dục 
trẻ em dưới 18 tuổi là từ 5 - 15 
năm tù. Mức hình phạt sẽ nâng 
cao dần khi người phạm tội có 
nhiều tình tiết tăng nặng, như làm 
nạn nhân có thai, biết mình bị 
nhiễm HIV mà vẫn phạm tội… 
Người phạm tội còn có thể bị cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ 1 - 5 năm. So với các 
nước, những khung hình phạt như 
trên của nước ta dường như chưa 
đủ thích đáng so những hậu quả 
nghiêm trọng mà tội phạm ấu 
dâm gây ra. 

Hiện nay, nạn xâm hại tình 
dục trẻ em đã biến tướng thêm hai 
hình thái mới là buôn bán tình 
dục trẻ em và phát tán văn hóa 
phẩm độc hại liên quan ấu dâm 
thông qua internet. Bởi vậy, việc 
ngăn chặn loại tội phạm này 
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ngoài thực tế và trên mạng xã hội 
cần có những khung hình phạt 
nghiêm khắc, đủ sức răn đe hơn, 
song song các biện pháp quản lý, 
quan tâm sát sao từ phía gia đình 
và nhà trường của các em. 

( Tổng hợp) 
 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 
NĂM 2021 DIỄN RA TỪ 
NGÀY 6 ĐẾN 9-7 

Ngày 5-4, Bộ GD-ĐT đã ban 
hành công văn hướng dẫn tổ chức 
kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 
2021. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp 
THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6 
đến 9-7-2021, trong đó 2 ngày thi 
chính là ngày 7 và 8-7; sáng 9-7 
là buổi thi dự phòng. 

Cụ thể, 14 giờ chiều 6-7, các 
thí sinh làm thủ tục dự thi, đính 
chính sai sót (nếu có) và nghe phổ 
biến quy chế thi, lịch thi. Sáng 7-
7, thí sinh thi môn đầu tiên là Ngữ 
văn với thời gian 120 phút và 
buổi chiều thi môn Toán trong 90 
phút. 

Sáng 8-7, thí sinh làm các bài 
thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa 
học xã hội. Thời gian làm mỗi 
môn thi thành phần trong bài thi 
tổ hợp là 50 phút. Chiều 8-7, thí 
sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ 
với thời gian 60 phút. 

Bộ GD-ĐT cũng đã ban hành 

Mẫu phiếu đăng ký dự thi 
(ĐKDT) kỳ thi tốt nghiệp THPT 
và xét tuyển vào đại học, cao 
đẳng năm 2021. Bộ GD-ĐT lưu ý, 
trước khi khai phiếu ĐKDT, thí 
sinh phải đọc kỹ các mục và bản 
hướng dẫn ghi phiếu, điều nào 
chưa rõ phải hỏi cán bộ tiếp nhận 
ĐKDT để được hướng dẫn đầy 
đủ. Thí sinh hoàn toàn chịu trách 
nhiệm về thông tin khai trong 
phiếu ĐKDT. Trong trường hợp 
có sai sót thông tin ĐKDT hoặc bị 
thất lạc giấy báo thi, thí sinh đem 
phiếu này trực tiếp tới Hội đồng 
thi đã đăng ký vào buổi tập trung 
phổ biến quy chế để đề nghị sửa 
chữa sai sót và làm thủ tục dự thi. 

(Theo sggp.org.vn) 
 

 
 

 
BẢO VỆ TRẺ EM TRƯỚC 
NHỮNG NỘI DUNG ĐỘC HẠI 
TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG    

Vừa qua, đại diện Cục Phát 
thanh truyền hình và Thông tin 
điện tử (Bộ Thông tin và Truyền 
thông) phối hợp Cục A03 (Bộ 
Công an) làm việc với chủ nhân 
kênh youtube Thơ Nguyễn về một 
số video có dấu hiệu tuyên truyền 
mê tín dị đoan mà Thơ Nguyễn đã 
phát tán trên mạng. Câu chuyện 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 



Phổ Biến Kiến Thức số 256 - 4.2021 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC - 29 

này một lần nữa gióng lên hồi 
chuông cảnh tỉnh các bậc phụ 
huynh và toàn xã hội, phải hành 
động nhiều hơn để bảo vệ trẻ em 
khỏi những nội dung độc hại có 
nguy cơ ngày càng tràn lan, khó 
kiểm soát trên mạng xã hội và các 
nền tảng số. 

Theo thông tin ban đầu, kênh 
youtube Thơ Nguyễn đứng thứ 7 
tại Việt Nam với khoảng 8,74 
triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, 
thời gian gần đây, chủ nhân của 
kênh này thường xuyên đăng tải 
những nội dung phản cảm, độc 
hại và có thể làm nguy hiểm đến 
trẻ em nếu bắt chước như: tắm 
trong bồn thạch, thử nghiệm đun 
lon nước ngọt, cho đá khô vào 
chai kín để phát nổ... Không chỉ 
với kênh Thơ Nguyễn, nhiều phụ 
huynh bày tỏ sự lo lắng về sự an 
toàn cho con em mình trên môi 
trường mạng. Ngày càng xuất 
hiện nhiều kênh youtube có nội 
dung nhảm nhí, ảnh hưởng tiêu 
cực đến sự phát triển của trẻ. 
Không khó để tìm kiếm những 
nội dung có tiêu đề gây tò mò, 
nguy hại với nhận thức và hành 
động của trẻ em như ăn bột giặt, 
ăn xương rồng, uống sữa tắm, 
uống nước rửa bát, ăn iPad trong 
lớp học... Nguy hiểm hơn, có 
kênh youtube còn đăng tải clip 

“Thả 100 cái dao trên cao xuống” 
khiến người lớn khi xem cũng 
phải ớn lạnh. Chủ nhân kênh này 
đã bó 87 con dao nhỏ, thả từ sân 
thượng xuống đất trúng mục tiêu 
là miếng thịt lợn và quả dưa hấu, 
chai nước ngọt. 

Có thể thấy, những nội dung 
phản cảm như vậy là mối hiểm 
họa vô cùng lớn đối với trẻ em - 
lứa tuổi chưa đủ nhận thức để 
phân biệt các hành vi an toàn và 
không an toàn. Khi xem những 
chương trình có nội dung độc hại, 
ngoài việc bắt chước làm theo rất 
nguy hiểm, trẻ nhỏ có thể sẽ bị 
ám ảnh về tâm lý dẫn đến trạng 
thái bất an, căng thẳng, rối loạn 
hành vi, thậm chí trầm cảm và có 
thể tự hủy hoại bản thân.   

Hiện nay, đang xuất hiện trào 
lưu làm nội dung trên youtube. 
Điều đáng nói là, trong khi nhiều 
người đăng tải những nội dung 
hay, ý nghĩa, thì rất nhiều người 
dùng đủ mọi chiêu trò, bất chấp 
cả vi phạm đạo đức, vi phạm luật 
pháp, miễn thu hút nhiều người 
theo dõi để kiếm tiền. Mặc dù 
chúng ta đã có những chế tài rõ 
ràng để ngăn chặn những nội 
dung nguy hại này, nhưng trong 
nhiều trường hợp, khi phát hiện ra 
và dùng các biện pháp mạnh từ cơ 
quan chức năng bóc gỡ, xóa được 
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các clip này thì những nội dung 
xấu, độc này đã được hàng triệu 
lượt trẻ em xem rồi. Có nghĩa là 
cái độc hại đó đã đến với trẻ em 
trước cả khi chúng ta hành động.  

Thiết nghĩ, trong bối cảnh đó, 
tiếng nói của cộng đồng là cực kỳ 
quan trọng. Việc phát hiện kịp 
thời các nội dung xấu, độc ngay 
khi nó vừa xuất hiện và sự lên 
tiếng mạnh mẽ của cộng đồng rất 
cần thiết giúp cơ quan chức năng 
nhanh chóng vào cuộc xóa các 
nội dung này sớm nhất có thể. 
Ngoài ra, mỗi phụ huynh có con 
nhỏ cần đặc biệt nâng cao tinh 
thần cảnh giác. Trong thời đại 
công nghệ số, cha mẹ không thể 
cấm con tiếp cận các thiết bị công 
nghệ, nhưng nhất thiết phải giám 
sát trẻ để định hướng cho con 
khỏi ảnh hưởng của các nội dung 
thiếu lành mạnh. Đã đến lúc các 
cơ quan chức năng cần tăng 
cường kiểm tra, xử lý và mỗi 
người phải ý thức việc cần thiết 
nâng cao nhận thức cho học sinh. 
Nhận diện những nội dung xấu, 
có kỹ năng phòng và tránh những 
nội dung độc hại trên mạng xã hội 
cần trở thành một nội dung quan 
trọng trong chương trình giáo dục 
của nhà trường, giúp cho trẻ biết 
tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ 
nhiễm độc từ các nội dung tiêu 

cực. Toàn xã hội phải hành động 
nhiều hơn nữa, vì một môi trường 
mạng lành mạnh cho trẻ em. 

 (Theo nhandan.com.vn) 
 
KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG 
TRÌNH NGÀY CHUYỂN ĐỔI 
SỐ VIỆT NAM 2021 

Chiều 5-4, tại Hà Nội, Hiệp 
hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT 
Việt Nam (VINASA) đã tổ chức 
gặp gỡ báo chí, chính thức công 
bố chương trình Ngày Chuyển đổi 
số Việt Nam 2021 (Vietnam DX 
Day 2021) lần thứ 2. 

Chương trình do VINASA 
phối hợp với các hiệp hội chuyên 
môn của 8 ngành kinh tế ưu tiên 
trong Chương trình Chuyển đổi 
số quốc gia tổ chức. 

 
Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Chủ tịch 
kiêm Tổng Thư ký VINASA trao đổi với 

báo chí tại cuộc gặp gỡ. Ảnh: T.B. 

Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 
2021 lần thứ 2 sẽ vẫn được giữ 
chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: 
Chia sẻ và Kết nối” sẽ được tổ 
chức quy mô với 10 phiên hội 
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nghị chuyên đề. 
Bên cạnh 8 hội nghị về chuyển 

đổi số trong 8 lĩnh vực trọng điểm 
của chương trình chuyển đổi số 
quốc gia bao gồm: Tài chính - 
ngân hàng, y tế, giáo dục, nông 
nghiệp, giao thông - logistics, 
năng lượng, tài nguyên - môi 
trường, sản xuất - công nghiệp, 
Vietnam DX Day 2021 sẽ tổ chức 
riêng 2 phiên hội nghị đặc biệt: 
Chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và Hội 
nghị thúc đẩy Start-Up Số Việt 
Nam. 

Cùng với đó, Vietnam DX 
Day 2021 có các hoạt động song 
hành, gồm: Triển lãm Nền tảng 
Giải pháp số Việt Nam 2020; 
Chương trình Kết nối cung cầu 
chuyển đổi số (B2B và B2G); Hội 
nghị Online giới thiệu nền tảng, 
giải pháp số Việt Nam... 

Vietnam DX Day 2021 sẽ 
được diễn ra trong 2 ngày 26 và 
27-5 tại Hà Nội, dự kiến sẽ có sự 
tham gia của 3.000 đại biểu. 

Chương trình sẽ tập trung vào 
4 nội dung chính: Cập nhật xu thế 
chuyển đổi số; giới thiệu phương 
pháp chuyển đổi số hiệu quả; chia 
sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số 
thành công; và kết nối cung cầu 
chuyển đổi số. 

Bà Nguyễn Thị Thu Giang, 

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 
VINASA cho biết, Đại hội 
VINASA lần thứ V vừa qua đã 
xác định các hoạt động trọng tâm 
nhiệm kỳ 2021- 2025 sẽ tập trung 
vào thực hiện 4 định hướng lớn: 
Xây dựng các hệ sinh thái công 
nghệ; Phát triển các nền tảng 
(Platform); Chú trọng chiến lược 
AI; Tham gia phát triển nguồn 
nhân lực CNTT. Tất cả những 
định hướng lớn này sẽ tập trung 
cho mục tiêu cao nhất là xung 
kích đẩy nhanh tiến trình chuyển 
đổi số quốc gia. 

Vietnam DX Day được 
VINASA xác định là một hoạt 
động quan trọng thường niên 
nhằm tập hợp lực lượng các 
doanh nghiệp số trực tiếp thực 
hiện hóa các định hướng này.  

 (Theo sggp.org.vn) 
 

ĐƯA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 
CỦA VIỆT NAM NGANG 
TẦM THẾ GIỚI 

Chiến lược quốc gia về nghiên 
cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo (AI) đến năm 2030 của 
Việt Nam đặt ra các mục tiêu đầy 
tham vọng như: nằm trong nhóm 
4 nước dẫn đầu ASEAN; thuộc 
nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về 
nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng AI; xây dựng được 10 
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thương hiệu AI có uy tín trong 
khu vực… Vấn đề là bước đi nào 
để đạt được những mục tiêu này? 

Ngày 31-3, Trung tâm Nghiên 
cứu quốc tế về AI, kết quả hợp tác 
giữa Đại học Bách khoa Hà Nội 
và Tập đoàn Naver (Hàn Quốc), 
chính thức ra mắt. Trung tâm là 
nơi kết nối các đơn vị nghiên cứu 
về AI trong cả nước, cũng như 
tăng cường liên kết, hợp tác với 
các trung tâm AI hàn lâm và công 
nghiệp mạnh trên thế giới. Trung 
tâm không những triển khai các 
nghiên cứu cơ bản tạo ra công 
nghệ lõi “Make in Vietnam” mà 
còn chú trọng đến phát triển, ứng 
dụng AI trong nhiều ngành, lĩnh 
vực khác nhau để đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi số và phát triển 
công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. 
Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế 
Duy cho biết, Chiến lược quốc gia 
về nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng AI đến năm 2030 đặt ra 
nhiều mục tiêu tham vọng, nhưng 
lại có cách đi khá chắc chắn với 3 
trụ cột chính được đảm nhiệm bởi 
3 bộ: KH-CN, TT-TT, GD-ĐT 
cũng như các bộ ngành khác liên 
quan đến ứng dụng AI. “Khi cùng 
các bộ ngành xây dựng chiến lược 
này để trình Thủ tướng ban hành, 
chúng tôi luôn tin rằng, giáo dục - 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

là trụ cột quan trọng nhất cho sự 
phát triển khoa học - công nghệ 
Việt Nam và đặc biệt cho phát 
triển AI tại Việt Nam”, Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy nhận định và 
cho rằng, những lĩnh vực trước 
mắt cần đưa AI vào ứng dụng là 
an ninh quốc phòng, chăm sóc 
sức khỏe người dân và quản lý tài 
nguyên môi trường. 

GS Hồ Tú Bảo, Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu quốc tế 
AI, nhận định, nghiên cứu về AI 
giữa Việt Nam và các nước như 
Nhật Bản, Mỹ đang có sự chênh 
lệch rất lớn. Tuy nhiên, khoảng 
cách này sẽ ngày càng được thu 
hẹp. Đó là nhờ đội ngũ nhân lực 
của Việt Nam học ở nhiều nước 
hay đang làm việc cho các tổ 
chức lớn của thế giới. Đây là 
những người rất giỏi nên cơ hội 
để Việt Nam tăng tốc phát triển 
lĩnh vực này là khả thi. 

Thời gian qua, các doanh 
nghiệp công nghệ Việt Nam như 
FPT, Bkav, Vingroup, Viettel, 
VNPT, CMC... đã đầu tư mạnh 
mẽ, triển khai có hiệu quả công 
nghệ AI vào sản xuất kinh doanh 
hay thúc đẩy chuyển đổi số của 
đất nước. Trong thời kỳ dịch 
Covid-19, xu hướng các doanh 
nghiệp tìm đến những ứng dụng 
AI ngày càng nhiều là điều dễ 
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nhận thấy. Doanh nghiệp có thể 
tự động hóa nhiều phần việc mà 
trước nay cần nhiều nhân lực, như 
tổng đài chăm sóc khách hàng. 
Tiết kiệm chi phí và tăng năng 
suất lao động là hiệu quả rõ nhất 
từ việc ứng dụng AI vào quá trình 
vận hành doanh nghiệp. Với 
những bước đi cụ thể, các công ty 
công nghệ Việt Nam đang thực 
hiện xã hội hóa AI, đem AI đến 
cho mọi người và hướng tới việc 
mang đến cho người dân những 
sản phẩm, ứng dụng AI mang 
đẳng cấp thế giới.  

 (Theo sggp.org.vn) 
 
 

 
 

 
HỆ THỐNG GHI NHẬT KÝ 
KHAI THÁC THỦY SẢN 
ĐIỆN TỬ MECOM NKT 01 
(PHẦN 1)  

Hệ thống ghi nhật ký khai thác 
thủy sản điện tử MECOM NKT-
01 do Công ty Cổ phần thiết bị 
hàng hải - MECOM tự nghiên 
cứu, sản xuất và đã được sử dụng 
trên 185 tàu cá ở các tỉnh như: 
Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Bình Thuận. 

* Hệ thống MECOM NKT-01 
có các chức năng sau: 

- Cho phép nhập thông tin của 
tàu cá lưu trữ dưới mã số ID của 
từng tàu gắn với số đăng ký và 
chủ tàu. 

- Lưu lại thời gian, địa điểm 
của chuyến biển từ lúc xuất bến 
đến lúc về bến. 

- Lưu lại thông tin thời gian, 
địa điểm, sản lượng theo loài của 
từng mẻ lưới trong quá trình khai 
thác của tàu cá. 

- Thống kê số lượng mẻ lưới 
và sản lượng khai thác được theo 
loài. 

- Thống kê tổng sản lượng hải 
sản đã khai thác trong chuyến 
biển. 

- Có chức năng lưu trữ hành 
trình tàu tùy chọn thời khoảng lưu 
(10-120 phút/lần) làm bằng chứng 
cho hoạt động của tàu cá. 

- Dữ liệu đầy đủ và có thể in ra 
để phục vụ công tác quản lý theo 
đúng các biểu mẫu của thông tư 
số 21/2018/TT-BNTPTNT ngày 
15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

- Dữ liệu được lưu trên thẻ 
nhớ, máy tính quản lý. 

- Dữ liệu có thể truyền về máy 
tính quản lý bằng một trong ba 
phương thức: Kết nối trực tiếp với 
máy tính quản lý qua cổng COM, 
truyền dữ liệu về máy tính quản 
lý bằng sóng điện thoại di động 

THÔNG TIN CHUYÊN 
GIA VÀ SẢN PHẨM 

CÔNG NGHỆ 
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3G hoặc lấy trực tiếp dữ liệu từ 
thẻ nhớ. 

- Số liệu được mã hóa giúp an 
toàn số liệu khi truyền về máy 
tính quản lý. 

- Thiết bị hoạt động độc lập 
không phụ thuộc vào các thiết bị 
khác trên tàu cá. 

- Thiết bị được thiết kế phù 
hợp, lắp đặt cố định trên tàu cá, 
có phím bấm phù hợp sử dụng 
trong điều kiện tàu hoạt động 
nghiêng lắc trên biển. 

- Thiết bị có bàn phím Tiếng 
Việt và phân biệt màu giúp ngư 
dân dễ sử dụng. 

- Thiết bị được nghiên cứu sản 
xuất chuyên dụng cho tàu cá hoạt 
động trong môi trường biển khắc 
nghiệt, có độ ẩm cao, độ ăn mòn 
cao và rung lắc mạnh. 

- Thiết bị đã được Bộ Thông 
tin và Truyền thông cấp giấy 
chứng nhận hợp quy số 
B2078191118AA04A2, phù hợp 
quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn 
QCVN 12:2015/BTTTT, đủ tiêu 
chuẩn lưu hành theo quy định 
quản lý thiết bị viễn thông của Bộ 
TTTT. 

* Hệ thống gồm các bộ phận 
cơ bản: 

- Máy chính (có vỏ bảo vệ an 
toàn) 

- Bát lắp cố định máy 

- Anten GSM 
- Anten GPS 
- Dây nguồn 
- Tài liệu và phụ kiện 

 
3 bộ phận chính của hệ thống 

 * Hệ thống gồm 05 cổng kết 
nối 

1) Cổng cấp nguồn 13.8VDC. 
2) Nối MASS cho thiết bị. 
3) Cổng SMA kết nối anten 

GSM. 
4)Cổng BNC kết nối Anten 

GPS. 
5)Cổng RS-232C giao tiếp 

máy tính. 
 (Theo khuyennongvn.gov.vn) 

 
CHẾ TẠO MÁY LẤY TƠ TỪ 
SEN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT 
NAM   

Sáng chế “Máy lấy tơ sen” đầu 
tiên tại Việt Nam của nhóm sinh 
viên Trường ĐH Bách khoa Hà 
Nội và Trường ĐH Ngoại thương 
đã giành giải Nhất cuộc thi 'Sáng 
tạo trẻ Bách khoa' năm 2019. 

Đây là cuộc thi do Trường ĐH 
Bách khoa Hà Nội tổ chức thường 
niên từ năm 2017 với sự tham gia 
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của sinh viên nhiều trường ĐH 
nhằm khuyến khích tính sáng tạo 
của sinh viên, rèn luyện khả năng 
tạo ra các sản phẩm thiết thực 
hướng tới khởi nghiệp. 

"Máy lấy tơ sen" thay cho sức 
lao động thủ công của nhóm sinh 
viên Ngô Trần Minh Đức, 
Nguyễn Văn Thắng, Trần Quốc 
Đạt, Cao Anh Tú (cùng Trường 
ĐH Bách Khoa Hà Nội) và 
Lương Đức Trung (Trường ĐH 
Ngoại thương) đã giành giải Nhất 
chung cuộc về tính mới, sáng tạo 
và khoa học. 

 
Sinh viên chế tạo máy lấy tơ từ sen đầu 
tiên tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Hùng. 

Chia sẻ về ý tưởng của nhóm, 
em Ngô Trần Minh Đức cho hay 
nhóm nhận thấy hiện nay trên cả 
nước có khoảng 3.000 hecta trồng 
sen nhưng thân sen đang bị bỏ đi 
một cách lãng phí, thậm chí để 
ngập úng gây ô nhiễm môi 
trường. Trong khi trên thị trường 
tơ lụa, xuất hiện loại lụa làm từ tơ 
sen. Tơ sen mềm mịn không thua 
kém tơ tằm, thậm chí mang lại giá 

trị độc đáo khác. 
“Nhưng để làm ra một sản 

phẩm cần mất từ 1 đến 2 tháng do 
lao động bằng tay thủ công mà 
trên thị trường không có máy móc 
nào tự động hóa quá trình lấy tơ. 
Giá bán của một sẳn phẩm từ tơ 
sen dao động từ bán ra rất cao, lên 
đến khoảng 4-5 triệu đồng.  

Vì vậy nhóm bạn trẻ quyết 
định nghiên cứu làm máy lấy tơ 
sen với hy vọng giảm giá thành, 
tăng năng suất, đặc biệt mang sản 
phẩm từ sen đến gần hơn với 
người tiêu dùng.   

Em Cao Anh Tú cho rằng 
“Máy có tính tự động hóa cao khi 
tính toán cho phép tích hợp rất 
nhiều các mô đun tùy theo nhu 
cầu sử dụng của khách hàng”. 

Về nguyên lý hoạt động, máy 
lấy tơ sen có 3 cụm chính. Cụm 
thứ nhất giúp kẹp thân sen và 
quay, đồng thời lưỡi dao đi vào 
tạo vết cắt trên thân sen. Cụm thứ 
hai tay kẹp sẽ kẹp một đầu của 
thân sen để kéo xoắn nhằm lấy 
những sợi tơ ban đầu. Và cụm thứ 
ba sẽ làm công việc miết để nối 
các sợi tơ với nhau thành một sợi 
tơ hoàn chỉnh. 

“Các nguyên lý miết tơ được 
chúng em mô phỏng lại quá trình 
thực hiện của các nghệ nhân. 
Gồm có bàn miết dưới và miết 
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trên, mô phỏng cho bàn miết tay 
người. Vật liệu được dán trên bề 
mặt bàn miết để tăng ma sát cũng 
được mô phỏng vân tay người và 
vẫn đảm bảo độ mềm mại”, Tú 
chia sẻ. 

“Hiện tại, chúng em đã miết 
thành công sợi tơ sen. Tuy nhiên, 
do nguyên liệu đầu vào chưa đúng 
như thiết kế máy với thân sen 
mẫu nên tỷ lệ miết chưa cao. 
Song trong tương lai có thể điều 
chỉnh để đạt được tỷ lệ cao hơn”.   

(Theo vietnamnet.vn) 
 
 
 
Hỏi: Xin cho hỏi Tại sao nói 

bầu cử là quyền và nghĩa vụ của 
công dân? 

Trả lời: Quyền bầu cử là 
quyền chính trị cơ bản của công 
dân được Hiến pháp và pháp luật 
quy định nhằm bảo đảm cho mọi 
công dân có đủ điều kiện thực 
hiện việc lựa chọn người đại biểu 
của mình vào cơ quan quyền lực 
nhà nước. Quyền của công dân 
không tách rời nghĩa vụ của công 
dân. 

Thông qua bầu cử, công dân 
trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại 
diện cho ý chí, nguyện vọng và 
quyền làm chủ của mình, thay 
mặt mình thực hiện quyền lực nhà 

nước, góp phần thiết lập bộ máy 
nhà nước để tiến hành các hoạt 
động quản lý xã hội. Vì vậy, thực 
hiện bầu cử là trách nhiệm của 
công dân đối với đất nước 

Hỏi: Xin cho hỏi Quyền bầu 
cử là gì? Quyền ứng cử là gì? 

Trả lời: Quyền bầu cử là 
quyền cơ bản của công dân theo 
quy định của pháp luật trong việc 
được lựa chọn người đại biểu của 
mình vào cơ quan quyền lực nhà 
nước. Quyền bầu cử bao gồm việc 
giới thiệu người ứng cử và bỏ 
phiếu bầu cử để lựa chọn người 
đại diện cho mình tại Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp. 

Quyền ứng cử là quyền cơ bản 
của công dân khi đáp ứng đủ các 
tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 
định của pháp luật thì có thể thể 
hiện nguyện vọng của mình được 
ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Điều 27 của Hiến pháp và 
Điều 2 của Luật Bầu cử đại biểu 
Quốc hội và đại biểu Hội đồng 
nhân dân quy định: Tính đến ngày 
bầu cử được công bố, công dân 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có 
quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên 
có quyền ứng cử vào Quốc hội, 
Hội đồng nhân dân các cấp.  

 (Theo baobaclieu.vn) 

HỎI – ĐÁP  
 


